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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

Αντικείμενο μελζτθσ  

Θ μελζτθ αφορά ςτθν Ανάπλαςθ και Περιβαλλοντικι Αναβάκμιςθ οδϊν και πλατωμάτων 

κεντρικοφ τμιματοσ πόλθσ θτείασ. 

 

Κφριοσ τθσ μελζτθσ:  Διμοσ θτείασ 

Προϊςταμζνθ Αρχι:  Δθμαρχιακι Αρχι Διμου θτείασ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία: Σεχνικι Τπθρεςία Διμου θτείασ 

Ποςοτικά ςτοιχεία:  Σο ςυνολικό εμβαδόν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ είναι Εμβαδόν  

     17.000 Μ2 περίπου  

Θζςθ:    Πόλθ θτείασ  

 

κοπιμότθτα Μελζτθσ 

Θ περιοχι ανάπλαςθσ αφορά ςε τμιματα οδϊν ιςτορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ τθσ θτείασ, τα οποία 

ςυνδζουν τθν παραλιακι οδό Κωνςταντίνου Καραμανλι και τθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ με το 

ενετικό φροφριο τθσ Καηάρμασ. 
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Θ περιοχι παρζμβαςθσ περιλαμβάνει οδοφσ οι οποίεσ καλφπτονται ςιμερα με οδόςτρωμα από 

αςφαλτοτάπθτα θ άοπλο ςκυρόδεμα και πεηοδρόμια με επικάλυψθ κυρίωσ από τςιμεντόπλακεσ. 

Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ των οδϊν διαςφνδεςθσ του παραλιακοφ διαμορφωμζνου τμιματοσ με 

τθν Καηάρμα όπωσ εμφανίηεται ςιμερα (παλαιότθτα, ανομοιομορφία και προχειρότθτα 

καταςκευϊν) υποβακμίηει τθν αρχιτεκτονικι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ 

πόλθσ, δεν διακζτει λειτουργικότθτα ςε ότι αφορά ςτθν μετάβαςθ των επιςκεπτϊν από το λιμάνι 

ςτθν Καηάρμα, οφτε διευκολφνει τθν διακίνθςθ των οχθμάτων και τθν πρόςβαςθ τουσ ςε 

παραδοςιακά πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ κατοικίασ. 

Σα ιςτορικά - πολιτιςτικά, κοινωνικά, πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά του 

πυκνοδομθμζνου ιςτορικοφ κζντρου τθσ θτείασ αποτελοφν ζκφραςθ του τοπικοφ πολιτιςμοφ 

τόςο ςε ότι αφορά ςτον τρόπο ηωισ όςο και ςτον τρόπο ςυγκρότθςθσ του ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ του. 

Αυτά τα χαρακτθριςτικά δθμιουργικθκαν διαχρονικά ςτο πζραςμα των αιϊνων από τθν 

ενετοκρατία και ζωσ ςιμερα διατθρείται ςε μεγάλο βακμό θ βαςικι πολεοδομικι χάραξθ του 

ιςτορικοφ κζντρου, με ζνα ενδιαφζρον κτιριακό απόκεμα ςε μορφολογικά και τυπολογικά 

χαρακτθριςτικά που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αποτελοφν δείγματα μιασ ενδιαφζρουςασ ςφγχρονθσ 

λαϊκισ αςτικισ αρχιτεκτονικισ. 

Ο πυρινασ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ θτείασ από το λιμάνι ζωσ και τθν Καηάρμα οργανϊνεται 

ςχετικά ακανόνιςτα αλλά ςε πυκνι διάταξθ ςτθν πλαγιά τθσ δυτικισ πλευράσ του κόλπου τθσ 

θτείασ. 

Θ πόλθ ςιμερα αποτελεί ζνα ακμάηον οικιςτικό κζντρο, με ςθμαντικι προςφορά ςτθν οικονομικι 

και πολιτιςτικι ηωι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ανατολικισ Κριτθσ. 

Σα τελευταία χρόνια ςτα πλαίςια των πρωτοβουλιϊν τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των 

ςυλλογικϊν φορζων γίνονται ςθμαντικζσ αναπτυξιακζσ προςπάκειεσ που κακιςτοφν αναγκαία τθν 

ανάδειξθ και προςταςία του ανκρωπογενοφσ – οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ με δράςεισ που κα 

ςτοχεφουν ςτθν ανάπλαςθ και ανάδειξθ του αρχιτεκτονικοφ αποκζματοσ και τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ. 
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Εικόνα: Άποψθ τθσ ςφγχρονθσ πόλθσ από νότια.
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τόχοσ Μελζτθσ 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ πολιτικισ του διμου θτείασ για τθν Βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ τθσ πόλθσ είναι 

θ δθμιουργία ενόσ αιςκθτικά βελτιωμζνου αςτικοφ περιβάλλοντοσ με μεγαλφτερθ ποικιλία 

χριςεων και δράςεων για τθν ενδυνάμωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ τθσ περιοχισ, τθν 

ενεργοποίθςθ του δθμοςίου χϊρου και τθσ δθμόςιασ ηωισ, τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυνάκροιςθσ και 

τθσ κοινωνικισ επαφισ των πολιτϊν, τθ δθμιουργία ελκυςτικοφ περιβάλλοντοσ για τθν τόνωςθ 

των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων και τθσ αναψυχισ, τθν εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ για κάκε θλικία 

αλλά και για ανκρϊπουσ με ειδικζσ ανάγκεσ, τθν βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ του παραλιακοφ μετϊπου 

με τον παραδοςιακό ιςτό τθσ πόλθσ και το φροφριο Καηάρμα, τόςο οπτικά όςο και χρθςτικά και 

κφρια τθν αναβάκμιςθ του αςτικοφ τοπίου προσ όφελοσ των κατοίκων και των επιςκεπτϊν τθσ 

περιοχισ. 

 

Αναμενόμενα αποτελζςματα 

το πλαίςιο των παραπάνω εκπονικθκε θ μελζτθ «Ανάπλαςθσ και Περιβαλλοντικισ 

Αναβάκμιςθσ οδϊν και πλατωμάτων κεντρικοφ τμιματοσ πόλθσ θτείασ», θ οποία αφορά 

περιοχζσ που ενοποιοφν το παραλιακό και τθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ με το ενετικό φροφριο 

τθσ Καηάρμασ, με επιμζρουσ ςτόχουσ: 

 Σθν ανάδειξθ και πολεοδομικι επανζνταξθ των κοινόχρθςτων χϊρων ςτθν παραδοςιακι 

οικιςτικι δομι τθσ πόλθσ. 

 Σθν αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ των κοινόχρθςτων χϊρων. 

 Σθ δθμιουργία των προχποκζςεων ενοποίθςθσ του αλλοιωμζνου και κατακερματιςμζνου 

πολεοδομικοφ ιςτοφ. 

 Σθν ανάδειξθ των χαρακτθριςτικϊν μιασ ιςτορικισ κρθτικισ πόλθσ και των ιδιαίτερων 

αρετϊν τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ και αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ. 

 Σον εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και ςτθν αφξθςθ τθσ 

επιςκεψιμότθτασ τθσ πόλθσ. 

 

Οι ςτόχοι αυτοί αντιςτοιχοφνται ςε ομάδεσ δράςεων που αφοροφν ςε ζργα ανάδειξθσ τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ και που ςυνοπτικά κα αφοροφν: 

 Διαμορφϊςεισ, Πλακοςτρϊςεισ, φυτεφςεισ κοινόχρθςτων χϊρων και αςτικόσ εξοπλιςμόσ. 

 Διαμόρφωςθ, Ανάπλαςθ οδϊν. 

 Διαμορφϊςεισ, Αναπλάςεισ πλατειϊν - πλατωμάτων. 

 

Επιπτϊςεισ από τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων ανάπλαςθσ 

Θ μελζτθ ανάπλαςθσ κα ζχει ςυνολικά κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ αλλα και ςτο 

ςφνολο τθσ πόλθσ δεδομζνου ότι θ υλοποίθςθ των παρεμβάςεων που προτείνει, αναμζνεται να 

δθμιουργιςει κυρίωσ ςυνκικεσ αναβάκμιςθσ και προςταςίασ του αςτικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ και ςυμπλθρωματικά να διαμορφϊςει ςυνκικεσ και όρουσ βελτίωςθσ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ και να ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν τοπικι ανάπτυξθ (ενίςχυςθ του τουριςτικοφ 

προϊόντοσ, αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ και κετικζσ επιπτϊςεισ ςτο τοπικό ειςόδθμα).  

υνοπτικά ςε ότι αφορά ςτισ επιπτϊςεισ του ζργου αυτζσ ποικίλουν και αφοροφν κατά βάςθ τθν 

οικονομία, τθν κοινωνία, τον πολιτιςμό και το περιβάλλον. Ειδικότερα:  



 
 

7 
 

α) Επιπτϊςεισ ςτθν οικονομία και ςτθν απαςχόλθςθ 

Οι επιπτϊςεισ από τθν υλοποίθςθ τθσ Μελζτθσ Ανάπλαςθσ ςτθν οικονομία και απαςχόλθςθ τθσ 

περιοχισ κρίνονται κετικζσ αφοφ θ βελτίωςθ του αςτικοφ χϊρου, θ ανάδειξθ και θ αξιοποίθςθ των 

πόρων που ςχετίηονται με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά (culturalheritage) και ςυνεπϊσ με τον 

πολιτιςτικό τουριςμό (culturaltourism) μποροφν να αποτελζςουν ζνα μζςο για τθν επίτευξθ τθσ 

βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, δεδομζνου ότι οι πρακτικζσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπλαςθσ που ςυνδυάηει τθν 

προςταςία και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μπορεί να ςυμβάλλει: 

 τθν βιϊςιμθ κινθτικότθτα εντόσ τθσ περιοχισ ανάπλαςθσ. 

 τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν των δραςτθριοτιτων ςτθν περιοχι και κατά ςυνζπεια ςτθν 

οικονομικι ανάπτυξθ των κατοίκων τθσ πόλθσ. 

 ςτθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν και τθν αφξθςθ του χρόνου παραμονισ τουσ ςτθν πόλθ, 

κακϊσ και ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 

Γενικά ζχει διαπιςτωκεί ότι οι αςτικζσ αναπλάςεισ, ενιςχφουν όλων των ειδϊν τισ εμπορικζσ 

δραςτθριότθτεσ, ενκαρρφνουν τθν τοπικι επιχειρθματικότθτα, ευνοοφν τισ ςυνζργειεσ, αίρουν τθν 

απομόνωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Μπορεί να ςυνδράμουν ςτθν οικονομικι αναδιάρκρωςθ και τθ 

βιϊςιμθ τοπικι ανάπτυξθ, κακϊσ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ μιασ περιοχισ. 

 

β) Επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνία και πολιτιςμό 

Οι κοινωνικζσ επιπτϊςεισ κα είναι άμεςθ ςυνάρτθςθ των επιπτϊςεων ςτθν οικονομία. Θ 

δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ και θ εξαςφάλιςθ πελατείασ για τθν ανάπτυξθ νζων 

επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων «γφρω» από τισ υποδομζσ που κα προτακοφν από το ζργο, και 

ςυμβάλλουν ςτθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ και ςτθ βελτίωςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ τθσ πόλθσ. 

Παράλλθλα θ οικονομικι ανάπτυξθ είναι βζβαιο ότι οδθγεί ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ 

των κατοίκων.  

Θ δθμιουργία ενόσ ενοποιθμζνου αςτικοφ περιβαλλοντικοφ – πολιτιςτικοφ χϊρου εκτιμάται ότι κα 

ςυμβάλλει αφενόσ ςτθ διατιρθςθ ςθμαντικϊν πολιτιςτικϊν πόρων τθσ πόλθσ και αφετζρου, κα 

αποτελζςει το ζναυςμα για τθν ανάπτυξθ και τθν προβολι νζων πολιτιςτικϊν ςτοιχείων και τθν 

αναβίωςθ παλαιότερων. 

 

γ) Επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον 

Εξαιρετικά ςθμαντικζσ κρίνονται οι επιπτϊςεισ που κα ζχει θ υλοποίθςθ μιασ αςτικισ ανάπλαςθσ 

ςτο πολιτιςτικό και φυςικό περιβάλλον τθσ πόλθσ αφοφ κα ςυμβάλει: 

 τθν Ανάδειξθ και διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ ςχετικά με τθν ιςτορία τθσ θτείασ, τα 

μνθμεία τθσ και κατ’ επζκταςθ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των επιςκεπτϊν ςε κρίςιμα 

φιλοπεριβαλλοντικά ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν ιδιαίτερθ τοπικι ιςτορία. 

 τθν ανάδειξθ και πολεοδομικι επανζνταξθ των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ πόλθσ ςτθν 

παραδοςιακι οικιςτικι δομι και ςτον περιβάλλοντα φυςικό χϊρο τθσ πόλθσ. 

 τθν αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ εγκαταλελειμμζνων θ υποβακμιςμζνων 

κοινόχρθςτων χϊρων και φυςικϊν πόρων εντόσ του αςτικοφ ιςτοφ και ςτθν δθμιουργία των 

προχποκζςεων ενοποίθςθσ των λειτουργιϊν του αςτικοφ ιςτοφ. 

 

ε ότι αφορά ςτισ περιβαλλοντικζσ δεςμεφςεισ που ιςχφουν, οι δρόμοι και τα πλατϊματα που 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ χαρακτθρίηονται ωσ δευτερεφουςεσ Αςτικζσ Οδοί 
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κατθγορίασ ΕIV (βάςει τθσ απόφαςθσ ΔΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001, περί Λειτουργικισ Κατάταξθσ 

Οδικοφ Δικτφου «ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ»). 

φμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 3 τθσ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-

2016) περί «Σροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 1958/2012 - Κατάταξθ 

δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα 

με το άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)» το εν λόγω ζργο 

απαλλάςςεται από τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ και λιψθσ Πρότυπων 

Περιβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων.  

 

 
Εικόνα: Βαςικζσ οδεφςεισ τμθμάτων υπό ανάπλαςθ. 
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2. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ - ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ & ΤΠΟΔΟΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΗ  

 

Ειςαγωγι 

Θ περιοχι μελζτθσ καταλαμβάνει ζνα μεγάλο τμιμα του παραδοςιακοφ οικιςτικοφ ςυγκροτιματοσ 

τθσ θτείασ. 

Αναπτφςςεται κεντρικότερο ςθμείο τθσ πόλθσ, ςε εγγφτθτα και πάνω από το παραλιακό μζτωπο, 

και αποτελεί το πιο ανοικτό ςτο καλάςςιο περιβάλλον ςθμείο τθσ. Θ χωροκζτθςθ τθσ περιοχισ τθν 

κακιςτά βαςικό πόλο αναφοράσ του πολεοδομικοφ ιςτοφ κακϊσ δεςπόηει ςτο καλάςςιο μζτωπο 

τθσ πόλθσ, φιλοξενϊντασ ςθμαντικζσ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ. 
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Πολεοδομικι Οργάνωςθ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Σα ςτοιχεία που ςυγκροτοφν τθν περιοχι παρζμβαςθσ (οδοί, πλατϊματα, πλατείεσ κλπ), 

αποτελοφν ςιμερα μια ςυνεκτικι πολεοδομικι ενότθτα τθσ θτείασ, τθσ οποίασ θ μεγάλθ 

ανάπτυξθ τοποκετείται με ιδιαίτερθ ζνταςθ ςτισ μεταπολεμικζσ δεκαετίεσ και ιδιαίτερα μετά τα 

μζςα τθσ δεκαετίασ του 1960.  

Οι δρόμοι τθσ περιοχισ είναι ςτενοί μζςου πλάτουσ περίπου 6,00 μ.,  και ακολουκοφν τισ κλίςεισ 

του φυςικοφ ανάγλυφου τθσ περιοχισ, παράλλθλα με το δυτικό παραλιακό μζτωπο του λιμανιοφ. 

Οι κάκετοι (παλαιότεροι) δρόμοι τθσ βόρειασ πλευράσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ λειτουργοφν 

κλιμακωτά. 

Σο μεγαλφτερο ποςοςτό του οδοςτρϊματοσ είναι από άςφαλτο. Διαμορφωμζνοσ κοινόχρθςτοσ 

χϊροσ δεν υπάρχει ουςιαςτικά ςτθν περιοχι, με εξαίρεςθ τθν παραλιακι (νεϊτερθ ςχετικά) 

περιοχι ςτθν οποία αναπτφςςεται θ κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ και θ παραλιακι οδόσ με τουσ 

χϊρουσ αναψυχισ και εςτίαςθσ. 

 

Κατοικία - Συπολογία και Λειτουργία  

Θ διάγνωςθ ενόσ πρωταρχικοφ τφπου κατοικίασ ςτθν περιοχι δεν είναι ευδιάκριτθ λόγω των 

ςθμαντικϊν μεταςχθματιςμϊν που ζχουν υποςτεί με το πζραςμα των χρόνων ακόμθ και οι 

παραδοςιακοί και μικρισ κλίμακασ κτιριακοί τφποι. Εντυπωςιακι παρουςία κελυφϊν και μορφϊν 

παρουςιάηεται μετά τθ δεκαετία του 1980, οπότε αρχίηει να υπάρχει δθμιουργικι ανανζωςθ τθσ 

αρχιτεκτονικισ γλϊςςασ με τθν εγκατάςταςθ νζων ιδιαίτερα αρχιτεκτόνων.  

Αναλφοντασ τα ςτοιχεία τθσ τυπολογικισ κατάταξθσ των παλιϊν κτιςμάτων εντοπίηουμε δυο 

κφριουσ τφπουσ.  

το βορειότερο, παλαιότερο τμιμα κυριαρχοφν τα λαϊκότροπα απλά ιςόγεια και διϊροφα 

κτίςματα κατοικίασ, με εμφανείσ αναφορζσ ςτθν ανϊνυμθ αρχιτεκτονικι των αρχϊν του 

προθγοφμενου αιϊνα, που εξακολουκοφν να διαςϊηουν ενδιαφζροντα ςτοιχεία που αποτελοφν 

μαρτυρία τθσ καταγωγικισ τουσ οργάνωςθσ. Εδϊ υπάρχει ζντονο το ςτοιχείο τθσ μικροκλίμακασ 

και θ τυπολογικι και μορφολογικι κατάταξθ τείνει να προςδιορίηεται περιςςότερο από ζνα 

μεγάλο αρικμό επιρροϊν που αναφζρονται ςτα πρωταρχικά ςτρϊματα των κατοίκων τθσ περιοχισ 

που κατά ςυντριπτικό ποςοςτό αποτελοφςαν ψαράδεσ και μικροεπαγγελματίεσ. Σα κτίςματα αυτά 

(παρά τισ εμφανείσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ επιρροζσ από ζνα απλουςτευμζνο νεοκλαςςικιςμό), 

διακρίνονται από μεγάλο βακμό αφαίρεςθσ ςε ότι αφορά ςτθν τυπολογικι όςο και 

καταςκευαςτικι τουσ κατάταξθ. 

 Παρατθροφνται επίςθσ τφποι μονοκατοικιϊν που διακζτουν ιδιαίτερεσ οικοδομικζσ λεπτομζρειεσ 

και διακοςμθτικζσ εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν τισ δυνατότθτεσ του ςκυροδζματοσ και των 

ςφγχρονων υλικϊν για να εκφράςουν τισ αναηθτιςεισ μιασ ιδιαίτερθσ αρχιτεκτονικισ πρόταςθσ. 

Από τα κτίςματα του πρϊιμου μεταπολεμικοφ αρχιτεκτονικοφ πλοφτου, δεν απουςιάηουν τα 

δείγματα μιασ ιδιαίτερα ζντεχνθσ απλουςτευμζνθσ χριςθσ των αρχϊν του μοντζρνου κινιματοσ. 

Σο παραλιακό και νοτιότερο νεϊτερο τμιμα τθσ περιοχισ αποτελείται από κτίςματα με τρεισ ι 

περιςςότερουσ ορόφουσ, που εκφράηουν τισ τελευταίεσ τζςςερισ δεκαετίεσ τθσ οικιςτικισ 

ςυγκρότθςθσ του ιςτοφ και ζχουν προζλκει από τθν εφαρμογι των αυξθμζνων ςυντελεςτϊν 

δόμθςθσ και του επιτρεπόμενου μεγάλου φψουσ που ιςχφει και ςιμερα ςτθν περιοχι. Σα 

περιςςότερα από αυτά κατατάςςονται ςτον τφπο τθσ νζασ αςτικισ πολυκατοικίασ που θ παρουςία 
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τθσ γενικεφεται ςτθν περιοχι τα μεταπολιτευτικά χρόνια και μζχρι ςιμερα και διακζτει κυρίωσ το 

χαρακτιρα οικογενειακισ ςτζγθσ ι ζχει τουριςτικι χριςθ.  

 

 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 
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Βαςικά Δίκτυα Τποδομισ  

το ςφνολο τθσ περιοχισ μελζτθσ ζχουν ολοκλθρωκεί τα βαςικά δίκτυα υποδομισ και κατ' 

επζκταςθ δεν πρόκειται να επθρεάςουν τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ςχεδιαςμοφ. Τπάρχει 

εναζριο δίκτυο τθσ ΔΕΘ το οποίο αιςκθτικά επθρεάηει το δομθμζνο περιβάλλον αλλά ςτθν 

παροφςα φάςθ και ςυνκικεσ, κεωροφμε ότι δεν είναι δυνατι θ υπογειοποίθςι του κυρίωσ για 

λόγουσ τεχνικοφσ και οικονομικοφσ. Σο ςφνολο του δικτφου του ΟΣΕ είναι υπόγειο. Σα δίκτυα τθσ 

φδρευςθσ και αποχζτευςθσ είναι ολοκλθρωμζνα ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ.  

υνοπτικά θ κατάςταςθ που αφορά ςτο κάκε δίκτυο είναι θ παρακάτω. 

 

Κυκλοφορία 

Ο περιοχι μελζτθσ περιλαμβάνει ζνα ςχετικά πυκνό δίκτυο μονόδρομων, αλλά και οδοφσ με διπλι 

κυκλοφορία παρά το ςχετικά μικρό πλάτοσ. 

Οι ςτενοί δρόμοι ουςιαςτικά δεν μποροφν να αναλάβουν τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ ςτάκμευςθσ των 

αυτοκινιτων τθσ περιοχισ και παράλλθλα διακζτουν πεηοδρόμια κακισ ποιότθτασ και ελλιποφσ 

ςυντιρθςθσ που ςε κάκε περίπτωςθ δεν μποροφν να εξυπθρετιςουν ςωςτά λόγω και του 

περιοριςμζνου τουσ πλάτουσ τθ μετακίνθςθ των πεηϊν και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπθρίεσ και 

κινθτικά προβλιματα.  

 

Γενικά θ διαβάκμιςθ του οδικοφ δικτφου διακρίνεται ςε τρεισ κατθγορίεσ:  

Α) Κφριο οδικό δίκτυο (κεντρικι οδόσ και ςυλλεκτιριοι) που εξυπθρετεί διαμπερείσ κινιςεισ. 

Β) Δευτερεφον οδικό δίκτυο που εξυπθρετεί κυρίωσ τοπικζσ ανάγκεσ γειτονιάσ 

Γ) Δίκτυο πεηόδρομων και οδοί ιπιασ κυκλοφορίασ που περιλαμβάνει τουσ μικρισ ζκταςθσ 

πεηοδρόμουσ και όλουσ τουσ δρόμουσ του ςυνεκτικοφ τμιματοσ ειδικά ςτο βόρειο παλαιότερο 

τμιμα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτο οποίο είναι ςχετικά δφςκολθ θ πρόςβαςθ και ςτάκμευςθ 

τροχοφόρων.  

Ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα του παλαιοφ πολεοδομικοφ ιςτοφ τθσ θτείασ, είναι θ ζλλειψθ 

κοινόχρθςτων αδόμθτων χϊρων, που οφείλεται ςε ιςτορικοφσ και κοινωνικοφσ λόγουσ. 

Ουςιαςτικά ςυναντϊνται μόνο μικρά πλατϊματα τα οποία αποτελοφν ςυνζχεια των αυλϊν και 

των δρόμων και τα οποία μποροφν με τθν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και αςτικό εξοπλιςμό να 

φιλοξενοφν αναβακμιςμζνεσ λειτουργίεσ των κατοίκων και των επιςκεπτϊν. 

Θ παραλιακι περιοχι, θ οδόσ Κωνςταντίνου Καραμανλι κακϊσ και θ κεντρικι Πλατεία με το 

Θρϊον, αποτελοφν το μεγαλφτερο ελεφκερο χϊρο του πολεοδομικοφ ιςτοφ του ςυνεκτικοφ 

παλαιότερου τμιματοσ τθσ πόλθσ. 

Κατάςταςθ δικτφου θλεκτροδότθςθσ & θλεκτροφωτιςμοφ: 
Σο δίκτυο θλεκτριςμοφ είναι εναζριο και καλφπτει πλιρωσ τθν περιοχι και δεν αναμζνεται να 

υπάρξουν προβλιματα ωσ προσ τθν τοποκζτθςθ και θλεκτροδότθςθ νζου θλεκτροφωτιςμοφ ι 

μετατροπι του ιδθ υπάρχοντοσ.  

Σα φωτιςτικά ςϊματα ωσ επί το πλείςτον είναι παλαιοφ τφπου και ελλιπϊσ ςυντθρθμζνα με 

αρκετά ςπαςμζνα περιβλιματα και λάμπεσ. Θ φωτιςτικι επάρκεια κρίνεται ελλιπισ με αρκετά 

«νεκρά» ςθμεία ενϊ υπάρχουν αρκετοί παράδρομοι χωρίσ φωτιςτικά ςϊματα. 
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Υδρευςθ – Αποχζτευςθ 

Σα δίκτυα τθσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ καλφπτουν πλιρωσ τθν περιοχι και κατά ςυνζπεια δεν 

κα απαιτθκοφν πρόςκετεσ εργαςίεσ ςτα τμιματα που κα προτακοφν να πλακοςτρωκοφν. Κατά τθν 

υλοποίθςθ των εργαςιϊν ανάπλαςθσ κρίνεται αναγκαία θ πρόβλεψθ ςυνδζςεων με όλα τα 

εγκαταλελειμμζνα ςπίτια και αδόμθτα οικόπεδα ϊςτε ςτο μζλλον να μθν παρατθρθκεί 

καταςτροφι των προτεινόμενων από τθν μελζτθ πεηοδρομίων και δαπεδοςτρϊςεων. 

 

ΟΣΕ 

Σο ςφνολο του δικτφου του ΟΣΕ είναι υπόγειο και ακολουκεί το οδικό δίκτυο ςε ολόκλθρο το 

δίκτυο δρόμων 

 

3. ΠΡΟΣΑΗ 

 
3.1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ περιοχι ανάπλαςθσ αφορά ςε μια ζκταςθ περίπου 17.000 Μ2 που περιλαμβάνει τρεισ βαςικζσ 

ενότθτεσ: 

• Σθν κεντρικι πλατεία Ηρϊων Πολυτεχνείου τθσ πόλθσ και τμιμα του λιμανιοφ. 

• Επιλεγμζνουσ δρόμουσ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ οι οποίοι από τθν περιοχι του 

λιμανιοφ καταλιγουν ςτο ενετικό φροφριο Καηάρμα και ςτουσ οποίουσ βρίςκονται τα 

εναπομείναντα ιςτορικά διατθρθτζα κτίςματα τθσ πόλθσ, το Πολφκεντρο, (μοναδικόσ 

κλειςτόσ χϊροσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ θτείασ), κακϊσ και ο δρόμοσ ςτο παραλιακό 

μζτωπο παράλλθλα με το ενετικό τοίχοσ ςε ςυνζχεια του διατθρθτζου κτιρίου του 

τελωνείου. 

• Σον κεντρικό εμπορικό δρόμο τθσ πόλθσ. 

Οι παρεμβάςεισ που κα γίνουν ςτα παραπάνω τμιματα όπωσ ιδθ ζχει τονιςτεί αποςκοποφν τόςο 

ςτθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ του αςτικοφ χϊρου, όςο και ςτθν λειτουργικι τουσ αναβάκμιςθ. Θ 

κάκε μία από τισ παραπάνω ενότθτεσ φιλοξενεί ξεχωριςτζσ δράςεισ όπωσ εμπορικζσ 

δραςτθριότθτεσ, αναψυχι, περιπατθτικζσ διαδρομζσ ανάμεςα ςε διατθρθτζα κτίςματα, ανάδειξθ 

τμιματοσ του παραλιακοφ μετϊπου κ.α. Διαφορετικζσ δράςεισ οι οποίεσ κα τονωκοφν και κα 

ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ. 

Οι επιμζρουσ χωρικζσ προτάςεισ κα περιλαμβάνουν διευκζτθςθ τθσ κίνθςθσ και τθσ ςτάςθσ 

αυτοκινιτου και πεηοφ, νζεσ δαπεδοςτρϊςεισ, φυτεφςεισ, θλεκτροφωτιςμό κά. Οι προτάςεισ 

αυτζσ κα αντιςτοιχοφν ςε ομάδεσ δράςεων που αφοροφν ςε ζργα ανάδειξθσ του αςτικοφ 

περιβάλλοντοσ και που ςυνοπτικά κα αφοροφν: 

• Διαμορφϊςεισ, Πλακοςτρϊςεισ, φυτεφςεισ κοινόχρθςτων χϊρων. 

• Διαμόρφωςθ, Ανάπλαςθ οδϊν. 

• Διαμορφϊςεισ, Αναπλάςεισ πλατειϊν - πλατωμάτων. 
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• Δίκτυα υποδομισ και τοποκζτθςθ - αντικατάςταςθ νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων και 

ςτοιχείων αςτικοφ εξοπλιςμοφ. 

Θ ςυνολικι πρόταςθ εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ ςφγχρονθσ βιοκλιματικισ προςζγγιςθσ του 

αςτικοφ ςχεδιαςμοφ, και θ επιλογι των υλικϊν κα βελτιϊςει ςθμαντικά το μικροκλίμα τθσ 

περιοχισ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ. 

 

3.2. ΑΡΧΕ ΚΑΙ ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ 

Βαςικι επιδίωξθ τθσ μελζτθσ ςε ότι αφορά ςτθν πρόταςθ ανάπλαςθσ και διαμόρφωςθσ των οδϊν, 

πλατωμάτων και λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων τθσ περιοχισ είναι να δθμιουργιςει τουσ όρουσ για 

μια «τακτοποίθςθ» που κα αποκακιςτά το δομθμζνο χϊρο ςτθν πρωταρχικι του λειτουργία, 

δθλαδι ωσ μζςο ενόσ ςυςτιματοσ επικοινωνίασ τόςο ςτο επίπεδο τθσ ιςτορικισ μνιμθσ και τθσ 

αιςκθτικισ όςο και ςτο επίπεδο τθσ λειτουργικισ ζκφραςθσ των αναγκϊν που καλείται να 

ικανοποιιςει ςιμερα (τθσ τοπικισ κοινωνίασ αλλά και των επιςκεπτϊν τθσ). Σα παραπάνω ςτο 

βακμό που μποροφν να ικανοποιθκοφν ιςοδυναμοφν ουςιαςτικά με μια «πολιτιςτικι ανάπλαςθ» 

τθσ πόλθσ, για τθν υλοποίθςθ τθσ οποίασ αναγκαίοσ όροσ κρίνεται θ οργανικι ςφνδεςθ και 

ενοποίθςθ (μορφολογικά και δομικά - καταςκευαςτικά) των επιμζρουσ επεμβάςεων και του 

εξοπλιςμοφ, ϊςτε να εκφράηεται με ςαφινεια θ ςυνζχεια του ενόσ με τον άλλο ςε μια ενιαία 

αιςκθτικι και λειτουργικι αντίλθψθ. 

Αποφεφγοντασ τθν επιτθδευμζνθ πολυμορφία και πολυπλοκότθτα κα μποροφν να λειτουργοφν 

κετικά για τθν ανάδειξθ τόςο των υφιςταμζνων δομθμζνων ςτοιχείων όςο και των βαςικϊν 

πολεοδομικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ. 

 

τθν βάςθ των παραπάνω βαςικϊν αρχϊν, κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ ανάπλαςθσ ζχουν 

λθφκεί υπ’ όψιν οι παρακάτω παράμετροι:  

 Σο ςφνολο των παρεμβάςεων και εργαςιϊν ανάπλαςθσ να είναι τεχνικά και οικονομικά 

ρεαλιςτικζσ. 

 Σο τελικό ζργο να κακίςταται πλιρεσ και λειτουργικό. 

 Οι παρεμβάςεισ και οι εργαςίεσ ανάπλαςθσ να ενςωματϊνουν πρακτικζσ βιοκλιματικισ 

αναβάκμιςθσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, να είναι ςφμφωνεσ με τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ 

αςτικισ ανάπτυξθσ και να δθμιουργοφν αςφαλείσ ςυνκικεσ πρόςβαςθσ και 

εξυπθρζτθςθσ ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ) 

 Σα όρια των υφιςτάμενων χριςεων και λειτουργιϊν τόςο του δθμόςιου όςο και 

ιδιωτικοφ χϊρου να διατθρθκοφν ωσ ζχουν. 

 Η ανάπλαςθ να λειτουργεί κετικά υπζρ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ 

περιοχισ, διαμορφϊνοντασ τισ ςυνκικεσ αναηωογόνθςθσ των υφιςτάμενων 

επιχειριςεων, με ςτόχο τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και τθ γενικότερθ ανάπτυξθ τθσ 

πόλθσ.  

 ε κάκε περίπτωςθ το ζργο ανάπλαςθσ κα ςυςχετιςτεί με τα εμφανι υλικά και άυλα 

ιςτορικά ςτοιχεία του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

 Οι παρεμβάςεισ και εργαςίεσ ανάπλαςθσ να λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά με 

υφιςτάμενεσ παρεμβάςεισ και να δθμιουργοφν ςυνζργειεσ ςτο χϊρο. 
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 Η μελζτθ ανάπλαςθσ να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ Εκνικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 

Κανονιςμοφσ και Οδθγίεσ, τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και τα Πρότυπα που ζχουν 

καταςτεί υποχρεωτικά. 

 

υνοψίηοντασ τισ παραπάνω αρχζσ κα λζγαμε ότι περιγράφουν το πλαίςιο ενόσ ολοκλθρωμζνου 

προγράμματοσ ενεργειϊν και δράςεων που ςτοχεφουν ςτθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν ςτόχων 

που ζχουν τεκεί παραπάνω, που ςυνοπτικά είναι: 

 Η ενοποίθςθ του κατακερματιςμζνου και αφιλόξενου πολεοδομικοφ ιςτοφ. 

 Η ανάδειξθ και πολεοδομικι επανζνταξθ του ςυνόλου των κοινόχρθςτων χϊρων ςε ζνα 

ενιαίο και λειτουργικό δίκτυο αςτικοφ χϊρου. 

 Η αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ των κοινόχρθςτων χϊρων ωσ κζντρων τθσ 

κοινωνικισ ηωισ τθσ περιοχισ. 

 Η ανάδειξθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν και αρετϊν του αρχιτεκτονικοφ αποκζματοσ 

τθσ περιοχισ. 

τα ςχζδια που ακολουκοφν απεικονίηονται θ γενικι διαμόρφωςθ και οι επιμζρουσ ενότθτεσ των 

πλατωμάτων και οδϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

   
Εικόνεσ: χζδιο Γενικισ διαμόρφωςθσ ςε υπόβακρο GOOGLE EARTH και γραμμικι 

απόδοςθ. 
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Εικόνα: χζδιο γενικισ διαμόρφωςθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  

 

 



 
 

21 
 

 

 

 
Εικόνα: Διαμόρφωςθ τμιματοσ παραλίασ 
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Εικόνα: Διαμόρφωςθ τμιματοσ οδοφ Κωνςταντίνου Καραμανλι και πλατείασ Ηρϊου. 
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Εικόνα: Διαμόρφωςθ τμθμάτων οδϊν κεντρικοφ τμιματοσ. 
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Εικόνα: Διαμόρφωςθ τμιματοσ περιοχισ Καηάρμασ. 

 

 
Εικόνα: Λεπτομζρεια διαμόρφωςθσ πλατϊματοσ Καηάρμασ. 
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Εικόνα: Συπολογικι ανάπτυξθ οδϊν, ανά πλάτοσ και χριςθ. 
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Εικόνα: Λεπτομζρειεσ διαμόρφωςθσ πλατείασ Ηρϊου. 
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Εικόνα: Λεπτομζρειεσ διαμόρφωςθσ τμιματοσ οδοφ Κωνςταντίνου Καραμανλι. 
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Εικόνα: Λεπτομζρειεσ διαμόρφωςθσ πλατϊματοσ ςτθν ςυμβολι Κωνςταντίνου Καραμανλι και 

Παππανδρζου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΦΩΣΟΡΕΑΛΙΣΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΙ ΣΤΠΩΝ ΟΔΩΝ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ 

Για τθν υλοποίθςθ ενόσ τζτοιου ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπλαςθσ τθσ 

περιοχισ, ιδανικά, απαιτοφνται ςυγκροτθμζνεσ εκφράςεισ τόςο διοικθτικζσ - πολιτικζσ - 

κοινωνικζσ, όςο και αιςκθτικισ φφςθσ. 

Παράλλθλα ςε τεχνικό επίπεδο απαιτοφνται τόςο οι κατάλλθλεσ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ όςο και θ 

καταςκευι των επιπλζον απαραίτθτων εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ που κα κακιςτοφν το 

ςυνολικό χϊρο προςπελάςιμο και λειτουργικό με βάςθ τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ.  

το πλαίςιο τθσ ανάπλαςθσ τθσ περιοχισ οι παρεμβάςεισ και εργαςίεσ που κα απαιτθκοφν ανά 

κατθγορία περιγράφονται ςυνοπτικά παρακάτω: 

 

1θ κατθγορία: Παρεμβάςεισ και διευκετιςεισ ςτο επίπεδο των κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων και 

«τακτοποίθςθσ» των λειτουργιϊν και των χριςεων του ςυνόλου των κοινόχρθςτων χϊρων και 

ζνταξθ τουσ ςε ζνα ενιαίο λειτουργικό αςτικό «ςφςτθμα – δίκτυο».  

Οι παρεμβάςεισ που προβλζπονται ςτθν κατθγορία αυτι δεν αφοροφν, όπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί, 

ριηικζσ αλλαγζσ των χριςεων και των λειτουργιϊν (για τισ οποίεσ άλλωςτε απαιτοφνται 

χρονοβόρεσ διοικθτικζσ και κεςμικζσ αποφάςεισ), των κοινόχρθςτων χϊρων, αλλά προτείνονται 

ιπιεσ διευκετιςεισ και προςαρμογζσ οι οποίεσ ρυκμίηουν με πιο ορκολογικό τρόπο τισ ιδθ 

υφιςτάμενεσ αςτικζσ λειτουργίεσ και προτείνουν ζνα άλλο μοντζλο χριςθσ του δθμόςιου χϊρου. 

το πλαίςιο αυτισ τθσ κατθγορίασ παρεμβάςεων το τμιμα τθσ οδοφ Κωνςταντίνου Καραμανλι με 

τθν πλατεία του Θρϊου και το ανατολικό παραλιακό τμιμα του λιμανιοφ απαλλάςςονται από τθν 

πιάτςα ΣΑΧΙ και τθν διαμπερι κίνθςθ τροχοφόρων και ενοποιοφνται ςε ζνα ενιαίο ςφςτθμα 

κίνθςθσ με διακριτζσ λειτουργίεσ περιπάτου, αναψυχισ και δραςτθριοτιτων. 

Θ δυτικι πλευρά τθσ Λεωφόρου Παπανδρζου διαμορφϊνεται με κατάλλθλθ διαπλάτυνςθ του 

πεηοδρομίου για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ πιάτςασ ΣΑΧΙ. 

Από τθν αρχι τθσ προκυμαίασ ςτα ανατολικά ζωσ και τθν πλατεία του Θρϊου διαμορφϊνεται μια 

ςυνεχισ όδευςθ πεηϊν θ οποία όμωσ διατθρεί τθν λειτουργία τθσ ωσ οδόσ ιπιασ κυκλοφορίασ για 

τισ ανάγκεσ πρόςβαςθσ οχθμάτων εφοδιαςμοφ και ζκτακτθσ ανάγκθσ (πυροςβεςτικι, 

αςκενοφόρα, ΑΜΕΑ κλπ). 

Παράλλθλα με τθν όδευςθ αυτι διαμορφϊνεται μια ηϊνθ απαλλαγμζνθ από εμπορικζσ θ άλλου 

είδουσ δεςμεφςεισ για «ελεφκερθ» χριςθ ςτάςθσ και υπαίκριασ αναψυχισ των περιπατθτϊν, 

επιςκεπτϊν και κατοίκων. το τμιμα τθσ Κωνςταντίνου Καραμανλι από τθν ςυμβολι τθσ με τθν 

Λεωφ. Παπανδρζου ζωσ και τθν πλατεία Θρϊου ανάμεςα ςτθν ηϊνθ που διατίκεται ςτα 

καταςτιματα για τραπεηοκακίςματα και τθν όδευςθ πεηϊν, το τμιμα τθσ «ελεφκερθσ» ηϊνθσ για 

ςτάςθ και αναψυχι εμπλουτίηεται με ψθλι φφτευςθ, κακιςτικά και κατάλλθλο αςτικό εξοπλιςμό.  

Σο κεντρικό ελλειψοειδζσ ςχιμα τθσ πλατείασ με το Θρϊον παραμζνει ωσ ζχει και το υπόλοιπο 

νότιο τμιμα ενοποιείται με τον υφιςτάμενο κιπο δθμιουργϊντασ ζνα ενιαίο λειτουργικά χϊρο με 

τον αναγκαίο αςτικό εξοπλιςμό. 

ε ότι αφορά ςτο υπόλοιπο δίκτυο οδϊν ζωσ και τθν Καηάρμα, προτείνονται απλζσ λειτουργικζσ 

διευκετιςεισ για τον εξορκολογιςμό των κινιςεων και τθσ κυκλοφορίασ. 

το πλαίςιο αυτϊν των ρυκμίςεων το μεγαλφτερο τμιμα τθσ κεντρικισ εμπορικισ οδοφ 

Ελευκερίου Βενιηζλου πεηοδρομείται και μετατρζπεται ςε οδό ιπιασ κυκλοφορίασ όπωσ και οι 

οδοί Μφςωνοσ και Κονδυλάκθ οι οποίεσ εξυπθρετοφν τοπικζσ ανάγκεσ κυκλοφορίασ. 



 
 

33 
 

Σο πλάτωμα ςτθν ςυμβολι των οδϊν νότια τθσ Καηάρμασ διαμορφϊνεται και από χϊροσ 

ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων μετατρζπεται ςε ζνα ςθμείο ςτάςθσ και ουςιαςτικά λειτουργικά 

ενςωματϊνεται ςτον περιβάλλοντα χϊρο τθσ Καηάρμασ. 

Βόρεια τθσ Καηάρμασ ςτο χωμάτινο αδιαμόρφωτο πλάτωμα που λειτουργεί ωσ χϊροσ ςτάκμευςθσ, 

τα χωμάτινα και βραχϊδθ πρανι οριοκετοφνται με χαμθλό κράςπεδο και επιςτρϊνεται με 

πατθμζνο χϊμα. 

Ουςιαςτικά ςε ότι αφορά ςτο ςφνολο του οδικοφ δικτφου τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, οργανϊνεται 

και διαβακμίηεται ςε τρεισ λειτουργικζσ κατθγορίεσ όπωσ απεικονίηεται ςτο ςχζδιο Γενικισ 

Διαμόρφωςθσ και παρουςιάηεται αναλυτικότερα ςτα επιμζρουσ ςχζδια των περιοχϊν 

παρζμβαςθσ:  

 Κφριο οδικό δίκτυο για τροχοφόρα που κα εξυπθρετεί διαμπερείσ κινιςεισ, που 

διατρζχουν τθν περιοχι παρζμβαςθσ κατά μικοσ και αποτελοφν τουσ κφριουσ δρόμουσ 

κυκλοφοριακισ εξυπθρζτθςθσ.  

 Δευτερεφον οδικό δίκτυο ιπιασ κυκλοφορίασ που κα εξυπθρετεί κυρίωσ τοπικζσ ανάγκεσ 

τθσ περιοχισ. Αποτελείται από το πυκνό αλλά ςτενό κατά κανόνα πλζγμα των δρόμων που 

ωσ μονόδρομοι διανζμουν τισ εςωτερικζσ κινιςεισ ςτθν περιοχι και παράλλθλα 

φιλοξενοφν ανάγκεσ ςτάκμευςθσ των κατοικιϊν.  

 Δίκτυο πεηόδρομων που κα περιλαμβάνει: α) όλουσ τουσ δρόμουσ που δεν είναι εφικτι εκ 

των πραγμάτων λόγω κλίςεων θ πρόςβαςθ τροχοφόρων και αποτελοφν δρόμουσ-ςκάλεσ 

εξυπθρετϊντασ αποκλειςτικά τουσ πεηοφσ και τουσ επιςκζπτεσ και β) δρόμοι ιπιασ 

κυκλοφορίασ οι οποίοι ουςιαςτικά κα λειτουργοφν ωσ πεηόδρομοι αλλά κα μπορεί να είναι 

προςβάςιμοι από οχιματα για τον εφοδιαςμό των εμπορικϊν καταςτθμάτων κακϊσ και 

για τθν πρόςβαςθ των κατοίκων ςτισ ιδιοκτθςίεσ τουσ. 

2θ κατθγορία: Οι αναγκαίεσ επιςτρϊςεισ (διαφόρων τφπων) πεηοδρομίων και διαμορφϊςεισ – 

αποκαταςτάςεισ υπαίκριων χϊρων. 

Για τθν λειτουργικι και αιςκθτικι αποκατάςταςθ και ανάδειξθ των τμθμάτων των οδϊν τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ κα γίνουν οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ και επίςτρωςθσ με 

κατάλλθλα ανά χριςθ υλικά όπωσ: 

 καταςκευι πεηοδρομίων  

 πλακοςτρϊςεισ και διαφοροποίθςθ οδοςτρωμάτων ςε ςθμεία του οδικοφ δικτφου που 

γειτνιάηει με ςθμαντικά κτίρια και παραδοςιακά δομικά ςτοιχεία. 

 Σοποκζτθςθ των προβλεπόμενων αναγκαίων ςτοιχείων επιδαπζδιασ ςιμανςθσ για ΑΜΕΑ, 

(οδεφςεισ τυφλϊν, ειδικζσ διαγραμμίςεισ διαβάςεων κλπ) 

 διαμορφϊςεισ – πλακοςτρϊςεισ πλατωμάτων πλατειϊν με ςτόχο να μετατραποφν ςε 

λειτουργικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. 

 Πλακοςτρϊςεισ – πεηοδρομιςεισ των τμθμάτων οδϊν που δεν είναι βατά από τροχοφόρα. 

(θμείωςθ:Σο είδοσ και ο τρόποσ εφαρμογισ των υλικϊν απεικονίηεται αναλυτικά ςτα ςχζδια 

λεπτομερειϊν και το ςχετικό υπόμνθμα τουσ). 

3θ κατθγορία: Δθμιουργία των αναγκαίων χϊρων ςτάκμευςθσ.  

Θ περιοχι όπωσ ιδθ αναφζραμε ζχει μεγάλο πρόβλθμα με τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ των 

κατοικιϊν τθσ κακϊσ οι προβλζψεισ δθμιουργίασ κλειςτϊν χϊρων ςτάκμευςθσ ιταν μζχρι 

πρόςφατα ςχεδόν ανφπαρκτεσ.  
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Σο πρόβλθμα τθσ ςτάκμευςθσ όμωσ απαιτεί ριηικζσ παρεμβάςεισ και ρυκμίςεισ που 

προχποκζτουν ανεφρεςθ ελεφκερων χϊρων ςε κομβικά ςθμεία πλθςίον των οδϊν ςτα οποία κα 

ςτακμεφουν τα αυτοκίνθτα τόςο των κατοίκων όςο και των επιςκεπτϊν, που δεν είναι δυνατόν να 

επιλυκεί από τθν παροφςα μελζτθ. 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ προτείνονται διευκετιςεισ που ςυνδυάηονται με τθν 

ορκολογικότερθ διαχείριςθ του πλάτουσ των οδϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, ςε ςυνδυαςμό με 

τισ προβλεπόμενεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ. Με τον τρόπο αυτό δθμιουργοφνται περιςςότερεσ 

οριοκετθμζνεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ, οι οποίεσ με κατάλλθλεσ διοικθτικζσ ρυκμίςεισ μπορεί να 

αποδίδονται μόνο ςτουσ μόνιμουσ κατοίκουσ των οδϊν. 

4θ κατθγορία: Δθμιουργία θ ςυμπλιρωςθ των βαςικϊν λειτουργικϊν υποδομϊν.  

Κατά μικοσ των οδϊν και ςτα πλατϊματα που περιλαμβάνονται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ κα 

ςυμπλθρωκοφν θ κα καταςκευαςτοφν οι απαραίτθτεσ υποδομζσ αποχζτευςθσ και υπαίκριου 

φωτιςμοφ τουσ. Όπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί τα δίκτυα τθσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ καλφπτουν 

πλιρωσ τθν περιοχι και κατά ςυνζπεια δεν κα απαιτθκοφν πρόςκετεσ εργαςίεσ ςτα τμιματα των 

οδϊν και πλατωμάτων που πρόκειται να διαμορφωκοφν. Κατά τθν υλοποίθςθ όμωσ των εργαςιϊν 

ανάπλαςθσ κρίνεται αναγκαία θ πρόβλεψθ των αναγκαίων ςυνδζςεων με όλα τα 

εγκαταλελειμμζνα ςπίτια και αδόμθτα οικόπεδα ϊςτε ςτο μζλλον να μθν παρατθρθκεί 

καταςτροφι των προτεινόμενων από τθν παροφςα μελζτθ πεηοδρομίων και δαπεδοςτρϊςεων. Θ 

μελζτθ θλεκτροφωτιςμοφ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ κα βαςιςτεί ςτο πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 

13201/2004, με φωτοτεχνικά δεδομζνα για κίνθςθ πεηϊν αυτοκινιτων και ποδθλατϊν με χαμθλζσ 

ταχφτθτεσ κάτω των 40 χιλιομζτρων τθν ϊρα. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτον φωτιςμό των 

ςκαλωτϊν πεηόδρομων και των διαβάςεων ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ αςφάλεια των πεηϊν.  

τα τμιματα των οδϊν που ζχουμε επαρκι φωτιςτικά ςτοιχεία, αυτά διατθροφνται. τισ 

περιπτϊςεισ που τα φωτιςτικά ςτοιχεία είναι ανεπαρκι θ παλαιωμζνα προτείνεται θ τοποκζτθςθ 

νζων φωτιςτικϊν ςτοιχείων, με μζςο φψοσ κρζμαςθσ τουσ τα 4 μζτρα.  

5θ κατθγορία: Σοποκζτθςθ αςτικοφ εξοπλιςμοφ. 

Αφορά ςτθν δθμιουργία των απαραίτθτων κακιςτικϊν και τοποκζτθςθ του κατάλλθλου αςτικοφ 

εξοπλιςμοφ ςε κομβικά ςθμεία, όπωσ κακιςτικά, πζργκολεσ, δοχεία απορριμμάτων, ενθμερωτικζσ 

πινακίδεσ κλπ.  

6θ κατθγορία: Αποκαταςτάςεισ κοινόχρθςτων δομικϊν ςτοιχείων. 

 Αφορά κυρίωσ υφιςτάμενα ςτοιχεία τα οποία ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ διατθροφνται 

και αναβακμίηονται για να ενταχκοφν ςτο ενιαίο δίκτυο οδϊν και πλατωμάτων, όπωσ παλαιζσ 

κλιμακωτζσ οδοί ςτο παλαιό βόρειο τμιμα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, τα ενθμερωτικά κιόςκια 

ςτθν ςυμβολι των οδϊν Καραμανλι και Παπανδρζου κλπ. 

7θ κατθγορία: Φυτεφςεισ. 

το ςφνολο τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ όπου το επιτρζπουν οι λειτουργικζσ ανάγκεσ των χϊρων, 

προβλζπεται να αποκαταςτακεί το υφιςτάμενο πράςινο και να εμπλουτιςτεί με νζεσ φυτεφςεισ, 

ςτο πλαίςιο τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

Οι φυτεφςεισ αυτζσ αφοροφν αφενόσ μεν καλλωπιςτικά φυτά ςε μικρζσ ςυςτάδεσ όςο και 

μεμονωμζνα δζνδρα. 
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5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
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ΣΜΗΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΑΣΑΜΑΝΛΗ – ΠΛΑΣΕΙΑ ΗΡΩΟΤ 
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ΣΜΗΜΑ ΟΔΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 
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ΣΜΗΜΑ ΟΔΟΤ ΚΑΖΑΝΣΖΑΚΗ 
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ΣΜΗΜΑ ΟΔΟΤ ΑΡΚΑΔΙΟΤ 
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ΣΜΗΜΑ ΚΑΖΑΡΜΑ 
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ΣΜΗΜΑ ΞΑΝΘΟΤΔΙΔΟΤ  
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ΣΜΗΜΑ ΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
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ΣΜΗΜΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΟΔΟΤ ΜΕΣΑΞΑΚΗ 
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ΣΜΗΜΑ ΜΤΩΝΟ 
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ΣΜΗΜΑ ΚΟΝΔΤΛΑΚΗ 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ

ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

1 Γεληθέο εθζθαθέο ζ ε έδαθνο γαηώδεο -εκηβξαρώδεο (+ΜΣΦ) ΟΓΟ Α-2 ΟΓΟ-1123Α m3 105,60 14,13 1.492,13

2 Γεληθέο εθζθαθέο ζ ε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο (πεξηιακβ άλνληαη νη απνμε ιώζ εηο 
πθηζ ηάκελσλ  πεδνδξνκίσλ ) (+ΜΣΦ) ΟΓΟ Α-2 ρεη. 

ΟΙΚ 1136 44%, 
ΟΙΚ 2236 42%, 

ΟΓΟ 1123Α 14%
m3 526,92 17,08 8.999,79

3 Απνμήισζ ε  αζ θαιηνηαπήησλ  θαη ζ ηξώζ εσλ  νδνζ ηξσζ ίαο ζ ηαζεξνπνηεκέλσλ  κε ηζ ηκέλην εληόο 
ηνπ νξ ίνπ ησλ  γεληθώλ εθζθαθώλ (+ΜΣΦ) ΟΓΟ Α-2.1 ΟΓΟ-1123Α m3 236,00 14,93 3.523,48

4 Δθζθαθή ζεκειί σλ  ηερληθώλ έξγσλ  θαη ηάθξσλ  πιάηνπο έσο 5,0 m (+ΜΣΦ) ΟΓΟ Β-1 ΟΓΟ-2151 m3 306,72 17,18 5.269,45

5 Πξόζ ζεηε  ηηκή εθζθαθώλ ιό γσ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα ππόγεηα δίθηπα Ο.Κ.Ω ΟΓΟ Β-2 ΤΓΡ-6087 m3 158,07 2,50 395,18

6 Σνκή νδνζ ηξώκαηνο κε αζ θαιηνθόπηε ΟΓΟ Γ-1 ΟΙΚ-2269A m 1.915,00 0,90 1.723,50

7 Απόμεζ ε  αζ θαιηηθνύ ηάπεηα αζ ηηθήο νδνύ κε ρξήζ ε  θξέδαο ΟΓΟ Γ-2A ΟΓΟ-1132 m2 9.153,50 3,15 28.833,53

8 Δπίρσζ ε  κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζ κώλ ή θαηεδαθίζ εσλ ΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ-2162 m3 100,00 4,00 400,00

9 Καζαίξεζ ε  αλσδ νκώλ από αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή (+ΜΣΦ) ΟΙΚ 22.02 ΟΙΚ-2204 m3 10,00 33,48 334,80

10 Καζαηξέζ εηο πιηλζνδνκώλ ΟΙΚ 22.04 ΟΙΚ-2222 m3 10,00 14,00 140,00

11 Καζαίξεζ ε  ζ ηνηρείσλ  θαηαζ θεπώλ από άνπιν  ζ θπξόδεκα κε ρξήζ ε  ζ πλήζνπο θξνπζηηθνύ 
εμνπιηζ κν ύ (+ΜΣΦ) ΟΙΚ 22.10.01 ΟΙΚ-2226 m3 100,00 38,48 3.848,00

12 Καζαίξεζ ε  ζ ηνηρείσλ  θαηαζ θεπώλ από νπιηζ κέλν ζ θπξόδεκα κε ρξήζ ε  ζ πλήζνπο θξνπζηηθνύ 
εμνπιηζ κν ύ  (+ΜΣΦ) ΟΙΚ 22.15.01 ΟΙΚ-2226 m3 10,00 63,48 634,80

13 Καζαίξεζ ε  κεηαιιη θώλ θαηαζ θεπώλ ΟΙΚ 22.56 ΟΙΚ-6102 kg 3.550,00 0,30 1.065,00

56.659,66

14 Δμπγηαληηθέο ζ ηξώζ εηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ (+ΜΣΦ) ΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ-2162 m3 1.146,00 20,26 23.217,96

ΟΜΑΓΑ Β: ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α

ΕΡΓΟ: "Ανάπλαςη & Περιβαλλοντική Αναβάθμιςη οδών & πλατωμάτων κεντρικού τμήματοσ 

πόλησ Σητείασ"

Μερική Γαπάνη 
(Δσρώ) A/A

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ

Ποζ όηηηα Σιμή Μονάδος 
(€)

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο    Ε Ρ Γ Ο Τ 

Περιγραφή εργασίας
Κωδικός 
Άρθροσ

Κωδικός 
Αναθεώρηζ ης Μον.  Mεηρ.



Μερική Γαπάνη 
(Δσρώ) A/A Ποζ όηηηα Σιμή Μονάδος 

(€)Περιγραφή εργασίας
Κωδικός 
Άρθροσ

Κωδικός 
Αναθεώρηζ ης Μον.  Mεηρ.

15 Δπηρώκαηα θάησ από ηα πεδνδξόκηα (+ΜΣΦ) ΟΓΟ Β-4.1 ΟΓΟ-3121Β m3 100,00 13,26 1.326,00

16 Καηαζ θεπή ξείζξσλ , ηάθξσλ  θιπ κε  ζ θπξόδεκα C12/15, άνπιν ΟΓΟ Β-29.2.1 ΟΓΟ-2531 m3 10,00 79,00 790,00

17 Κνηηνζ ηξώζ εηο, πεξηβιή καηα αγσγώλ, εμνκαιπλ ηηθέο ζ ηξώζ εηο θιπ από  ζ θπξόδεκα C12/15 ΟΓΟ Β-29.2.2 ΟΓΟ-2531 m3 10,00 82,00 820,00

18 Καηαζ θεπή πιαθώλ  πιή ξσλ , νιό ζ σκσλ  βάζξσλ , ιε πηνηνίρσλ   θαη θηβσηηνεηδώλ νρεηώλ κε 
ζ θπξόδεκα C16/20   ΟΓΟ Β-29.3.3 ΟΓΟ-2532 m3 548,20 105,00 57.561,00

19 Υάιπβαο νπιηζ κν ύ ζ θπξνδέκαηνο B500C εθηόο ππνγείσλ  έξγσλ ΟΓΟ Β-30.2 ΟΓΟ-2612 kg 1.000,00 1,05 1.050,00

20 Υαιύβ δηλν δνκηθό πιέ γκα B500C εθηόο ππνγείσλ  έξγσλ ΟΓΟ Β-30.3 ΤΓΡ-7018 kg 23.083,96 1,05 24.238,16

21 ηεγάλσζ ε  επηθαλεηώλ ζ θπξνδέκαηνο κε δηπιή  ζ ηξώζ ε  αζ θαιηόπαλνπ θαη ηζ ηκεληνθνλίακα 
πξνζ ηαζ ίαο ΟΓΟ Β-37.2 ΟΓΟ-2412 m2 66,66 12,10 806,59

22 Ξπιό ηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζ θεπώλ ΟΙΚ 38.02 ΟΙΚ 3811 m2 66,66 20,00 1.333,20

23 Ξπιό ηππνη εκθ αλώλ ζ θπξνδεκάησλ ΟΙΚ 38.13 ΟΙΚ 3841 m2 66,00 18,00 1.188,00

24 Καηαζ θεπή ιηζνδνκήο δύν ός εσλ ΟΙΚ 43.22 ΟΙΚ 4307 m3 6,30 95,00 598,50

25 Αξκν ιν γήκαηα αθαηεξγάζ ησλ  ός εσλ  ιηζνδνκώλ ΟΙΚ 71.01.01 ΟΙΚ 7101 m2 12,60 15,00 189,00

26 Δπηρξ ίζ καηα έγρξσκα κε έηνηκν  θνλίακα ΟΙΚ 71.85 ΟΙΚ 7136 m2 100,00 16,00 1.600,00

27 Πξόρπηα θξάζ πεδα από ζ θπξόδεκα ΟΓΟ Β-51 ΟΓΟ-2921 m 1.865,00 8,80 16.412,00

28 Πιαθν ζ ηξώζ εηο πεδνδξνκίσλ , λεζ ίδσλ , πιαηεηώλ θιπ κε  πιάθε ο δαπέδνπ ηνπηθνύ καξ κάξ νπ 
ηύπνπ Γακάζ ηαο δηαζ ηάζ εσλ  0,20, 0,30, 0,40κ x ειε πζ. κήθνο πάρνπο 0,04κ

ΟΓΟ Β-52 
ρεη. 1 ΟΓΟ-2922 m2 3.149,00 45,00 141.705,00

29 Δπίζ ηξσζ ε  ισξ ίδαο όδεπζεο ηπθιώλ  κε πιάθε ο από ηζ ηκέλην νκν ηνγελνύο κάδαο,  ρξώκαηνο 
γθξί.

ΟΓΟ Β-52 
ρεη. 2 ΟΓΟ-2922 m2 1.063,20 33,00 35.085,60

30 Σαηλίεο (θηιέ ηα) επηζ ηξώζ εσλ  από ηνπηθό κάξ καξ ν ηύπνπ Φαηζ ηνύ πάρνπο 4 cm θαη πιάηνπο 
έσο 15 cm

ΟΙΚ 74.90.04 
ρεη. ΟΙΚ 7494 m 173,20 15,00 2.598,00

31
Απνθαηάζ ηαζ ε  πθηζ ηάκελεο πιαθν ζ ηξώζ εο πεδνδξνκίσλ , πεδνδξνκώλ, πιαηεηώλ θιπ κε  πάζ εο 
θύζ εσλ  πιηθό πιαθό ζ ηξσζ εο (κάξ καξ ν, θπζηθή πέηξα ή ηζ ηκεληόπιαθα) , ζ ύκθ σλ α κε ηελ 
πθηζ ηάκελε  θαηάζ ηαζ ε .

ΟΓΟ Β-52 
ρεη. 3 ΟΓΟ-2922 m2 100,00 36,00 3.600,00

32 Καηαζ θεπή έγρξσκν π δαπέδνπ κε εκθ αλή αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ ΟΙΚ 32.01.05 
ρεη. ΟΙΚ 3215 m2 1.213,00 30,00 36.390,00

33 Ξπιηλν δάπεδν, ηύπνπ deck εμσηεξηθνύ ρώξνπ από μπιε ία ελδεθηηθνύ ηύπνπ iroko. ΟΙΚ 53.30.04 
ρεη. ΟΙΚ 5326 m2 10,00 100,00 1.000,00

34 Δπηζ ηξώζ εηο ηζ ηκεληνθνλίαο πάρνπο 2,0 cm ΟΙΚ 73.37.01 ΟΙΚ 7337 m2 100,00 13,00 1.300,00

35 Γαξκπηιό δεκα ησλ  250 kg ηζ ηκέληνπ αλά m3 ΟΙΚ 31.02.02 ΟΙΚ-3208 m3 1.499,55 70,00 104.968,50

36 Δπεμεξγαζ ία επηθάλεηαο ζ θπξνδέκαηνο δηα ρξήζ εσο ζξαπίλαο ή ζ θνύπαο ΟΙΚ 31.02.02 
ρεη. ΟΙΚ-3208 m2 2.494,60 5,00 12.473,00

37 Πεξηδώκαηα δέλδξσλ  από ζ θπξόδεκα ΟΓΟ Β-83 ΟΓΟ-2921 ηεκ 250,00 21,00 5.250,00

38 Πξνζ αξκν γή ζ ηάζκε ο πθηζ ηακέλνπ θξεαηίνπ επί αλαθαηαζ θεπαδνκέλνπ πεδνδξνκίνπ ΟΓΟ Β-85 ΟΓΟ-2548 ηεκ 211,00 36,80 7.764,80



Μερική Γαπάνη 
(Δσρώ) A/A Ποζ όηηηα Σιμή Μονάδος 

(€)Περιγραφή εργασίας
Κωδικός 
Άρθροσ

Κωδικός 
Αναθεώρηζ ης Μον.  Mεηρ.

39 Υπηνζ ηδεξά θαιύκκ αηα θξεαηίσλ , εζ ράξεο ππνλόκσλ ΟΓΟ Β-49 ΤΓΡ-6752 kg 1.899,00 1,35 2.563,65

40 Σνπνζέηεζ ε  ή αληηθαηάζ ηαζ ε  θξεαηίνπ παξνρήο ύδξεπζεο ΤΓΡ 16.11 ΗΛΜ-4 ηεκ 50,00 50,00 2.500,00

41 Δπηζ θεπή θξεαηίνπ παξνρήο ύδξεπζεο. ΤΓΡ 16.12 ΗΛΜ-4 ηεκ 100,00 30,00 3.000,00

42 Απνθαηάζ ηαζ ε  δηαξξνήο ζ ύλδεζ εο πδξνδόηεζ εο  ΤΓΡ 16.13 ΗΛΜ-4 ηεκ 50,00 30,00 1.500,00

43 Κηγθιηδώκαηα από ζ ηδεξνζ σιή λεο γαιβ αληζ κέλνπο Φ 1'' κε αληηζ θσξ ηαθή βαθή ΟΙΚ 64.16.01 
ρεη. ΟΙΚ 6416 m 71,00 19,50 1.384,50

44 Κηγθιηδώκαηα από ζ ηδεξνζ σιή λεο γαιβ αληζ κέλνπο Φ 2'' κε αληηζ θσξ ηαθή βαθή ΟΙΚ 64.16.03
ρεη. ΟΙΚ 6418 m 71,00 25,50 1.810,50

45 Δπηζ ηξώζ εηο γαξκπηιν κσζ ατθνύ πάρνπο 3,5 cm ΟΙΚ 73.59.01 ΟΙΚ 7359 m2 753,50 13,00 9.795,50

46 Καηαζ θεπή βηνκε ραληθνύ δαπέδνπ κε πζηεξόρπην ζ θπξόδεκα ειαρ ίζ ηνπ πάρνπο 8 cm ΟΙΚ 73.92 ΟΙΚ 7373.1 m2 548,00 25,00 13.700,00

47 Kαηώθιηα από κάξ καξ ν ζ θιε ξό έσο εμαηξεηηθά ζ θιε ξό, πάρνπο 3 cm θαη πιάηνπο 11 - 30 cm ΟΙΚ 75.01.04 ΟΙΚ 7508 m2 64,80 95,00 6.156,00

48 Τδξνρξσκαηηζ κν ί επηθαλεηώλ ζ θπξνδέκαηνο ή ηζ ηκεληνθνληάκαηνο κε αθξπιηθό πδαηνδηαιπηό 
ηζ ηκεληόρξσκα ΟΙΚ 77.10 ΟΙΚ 7725 m2 144,00 3,50 504,00

49 Υξσκαηηζ κν ί ζ σιε λώζ εσλ  δηακέηξνπ από 1 1/4 έσο 2'' ΟΙΚ 77.67.02 ΟΙΚ 7767.4 κκ 355,00 2,00 710,00

50 Αληηγξαθηζ ηηθέο επαιε ίς εηο(antigraffiti) κόληκε ο πξνζ ηαζ ίαο, ελόο ή δύν ζ πζηαηηθώλ 
πνιπν πξεζαληθήο βάζ εσο ή βάζ εσο ζ ηιηθόλεο. ΟΙΚ 77.95 ΟΙΚ 7744 m2 72,00 4,50 324,00

51 Δθαξκν γή πδξνβνιή ο πςε ιή ο πηέζ εσο επί επηθαλεηώλ ζ θπξνδέκαηνο  ΤΓΡ 10.17 ΤΓΡ 6370 m2 5.419,00 3,50 18.966,50

52 Απνθαηάζ ηαζ ε  ηνπηθώλ βιαβ ώλ ζ ηνηρείσλ  από νπιηζ κέλν ζ θπξόδεκα νθεηιν κέλσλ  ζ ηελ 
δηάβξσζ ε  ηνπ νπιηζ κν ύ κε ρξήζ ε  επηζ θεπαζηηθώλ θνληακάησλ θαη αλαζ ηνιέ σλ  δηάβξσζ εο ΤΓΡ 10.19 ΤΓΡ 6370 m2 50,00 52,00 2.600,00

548.779,96

53 Τπόβαζ ε  νδνζ ηξσζ ίαο ζ πκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m (+ΜΣΦ) ΟΓΟ Γ-1.2 ΟΓΟ-3111.Β m2 868,00 1,63 1.414,84

54 Βάζ ε  νδνζ ηξσζ ίαο κεηαβιε ηνύ πάρνπο (+ΜΣΦ) ΟΓΟ Γ- 2.1 ΟΓΟ-3211.Β m3 86,80 16,76 1.454,77

55 Αζ θαιηηθή πξνεπάιε ης ε ΟΓΟ Γ-3 ΟΓΟ-4110 m2 4.316,00 1,10 4.747,60

56 Αζ θαιηηθή ζ πγθνιιε ηηθή επάιε ης ε ΟΓΟ Γ-4 ΟΓΟ-4120 m2 4.316,00 0,42 1.812,72

57 Αζ θαιηηθέο ζ πλδεηηθέο (ηζ νπεδσηηθέο)  ζ ηξώζ εηο ζ πκππθλσκέ λνπ πάρνπο 0,05 m (+ΜΣΦ) ΟΓΟ Γ-7 ΟΓΟ-4421Β m2 1.000,00 6,58 6.580,00

58 Αληηνιηζ ζεξή αζ θαιηηθή ζ ηξώζ ε  ζ πκππθλσκέ λνπ πάρνπο 0,04 m κε ρξήζ ε  ηξνπνπνηεκέλεο 
αζ θάιηνπ (+ΜΣΦ) ΟΓΟ Γ-9.2 ΟΓΟ-4521Β m2 4.316,00 10,06 43.418,96

59.428,89

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β

ΟΜΑΓΑ Γ: ΟΓΟΣΡΩΙΑ - ΑΦΑΛΣΙΚΑ

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ



Μερική Γαπάνη 
(Δσρώ) A/A Ποζ όηηηα Σιμή Μονάδος 

(€)Περιγραφή εργασίας
Κωδικός 
Άρθροσ

Κωδικός 
Αναθεώρηζ ης Μον.  Mεηρ.

59 Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κηθξνύ κεγέζνπο   ΟΓΟ Δ-9.3 ΟΙΚ 6541 ηεκ 100,00 31,50 3.150,00

60 ηύιν ο πηλαθίδσλ  από γαιβ αλ. ζ ηδεξνζ σιή λα DN 40 mm (1 ½ ‘’) ΟΓΟ Δ-10.1 ΟΓΟ-2653 ηεκ 100,00 28,40 2.840,00

61 Γηαγξάκκ ηζ ε  νδνζ ηξώκαηνο κε ζεξκν πιαζ ηηθά ή ς πρξνπιαζ ηηθά πιηθό Δ-17.2 ΟΙΚ-7788 m2 264,00 18,00 4.752,00

62 Κνισλ άθη κεηαιιη θό απνηξνπήο ζ ηάζκεπζεο. ΟΙΚ 64.26.01 
ρεη 2 ΟΙΚ 6426 ηεκ 100,00 130,00 13.000,00

63 Καζηζ ηηθό εμσηεξηθώλ ρώξσλ , δηαζ ηάζ εσλ  60x45εθ, κήθνπο 2,00κ ρσξ ίο πιάηε , κε ζ θειε ηό από 
ζ θπξόδεκα, θαη επέλδπζε  ηνύ θαζίζ καηνο από μύιηλεο ζ αλίδεο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ IROCO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ΠΡ Β10.1 ρεη. ΟΙΚ 5104 ηεκ 40,00 430,00 17.200,00

64 Ξύιηλνο θάδνο κε κεηαιιη θό ζ θειε ηό από μπιε ία Πεύθεο θαη γαιβ αληδέ ιακαξ ίλα δηαζ ηάζ εσλ  
0,42x0,42x0,75 m πεξ ίπνπ. 

ΠΡ Β10.1 ρεη. 
1 ΟΙΚ 5104 ηεκ 50,00 170,00 8.500,00

65 ηαλη ζ ηάζκεπζεο πνδε ιάησλ , θαηαθόξπθεο θπιηλδξηθήο θνηιν δνθνύ, κε ελζ σκαησκέ λν 
θαηαθόξπθν ζ ηεθάλη ζ εκεηαθήο πάθησζ εο- ζηήξημεο

ΟΙΚ 61.06 
ρεη 1 ΟΙΚ 6104 ηεκ 20,00 142,00 2.840,00

52.282,00

66

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ  δηθηύσλ  ζ ε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο, κε πιάηνο ππζκέλα 
έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζ ε  ησλ  πξντόλησλ  εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζ ηαιί α ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζ ε νπνηαδήπνηε απόζ ηαζ ε , γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 
(+ΜΣΦ)

ΤΓΡ 3.10.02.01 ΤΓΡ 6081.1 m3 625,00 20,78 12.987,50

67 Δπηρώζ εηο νξπγκάησλ ππνγείσλ  δηθηύσλ  κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκ νράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 
ζ πλνιηθό πάρνο επίρσζ εο έσο 50 cm (+ΜΣΦ) ΤΓΡ 5.05.01 ΤΓΡ 6068 m3 625,00 18,26 11.412,50

68 ηξώζ εηο έδξαζ εο θαη εγθηβσηηζ κόο ζ σιή λσλ  κε άκκ ν πξνειε ύζ εσο ιαηνκείνπ (+ΜΣΦ) ΤΓΡ 5.07 ΤΓΡ 6069 m3 125,00 17,26 2.157,50

69 Καιύκκ αηα από ειαηό ρπηνζ ίδεξν (ductile iron) ΤΓΡ 11.01.02 ΤΓΡ 6752 kg 3.220,00 2,80 9.016,00

70 Φξεάηηα έιμ εο θαη ζ ύλδεζ εο ππνγείσλ  θαισδ ίσλ  40x40cm ΗΛΜ 
60.10.85.01 ΟΓΟ-2548 ηεκ 230,00 60,00 13.800,00

71 Καιώδ ηα ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζ εο 600/1000 V κε κόλσζ ε  από καλδύα PVC, 
δηαηνκήο  3 x 2,5 mm² 

ΗΛΜ 
62.10.41.02 ΗΛΜ 102 m 100,00 4,60 460,00

72 Πιαζ ηηθό θνπηί δηαθιάδ σζ εο εμσηεξηθώλ ε ιε θηξνιν γηθώλ εγθαηαζ ηάζ εσλ , βαξένο ηύπνπ, 
ζ ηεγαλό ηνπιάρηζ ηνλ ΙΡ 55, ελδεηθηηθώλ δηαζ ηάζ εσλ  250x250x180 mm

ΑΣΗΔ 8826.3.2 
ρεη. ΗΛΜ 41 ηεκ 50,00 50,00 2.500,00

73 σιή λεο πξνζ ηαζ ίαο ππνγείσλ  θαισδ ίσλ  θσηεηλήο ζ εκαηνδόηεζ εο από πνιπαηζπιέ λην (HDPE), 
δηακέηξνπ DN 90 mm

ΗΛΜ 
60.20.40.12 ΗΛΜ-5 m 2.700,00 7,50 20.250,00

74 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζ ε  ε ιε θηξνδίνπ γείσζ εο από ράιθηλε  πιάθα ΗΛΜ 
60.20.40.21 ΗΛΜ-45 ηεκ 5,00 120,00 600,00

75 Αγσγν ί γπκλνί ράιθηλνη, πνιπθισλ νη δηαηνκήο 25 mm²
ΗΛΜ 

62.10.48.03 
ρεη.

ΗΛΜ 45 m 2.700,00 13,72 37.044,00

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ

ΟΜΑΓΑ Γ:  ΗΜΑΝΗ - ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ

ΟΜΑΓΑ Δ: ΟΓΟΦΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ



Μερική Γαπάνη 
(Δσρώ) A/A Ποζ όηηηα Σιμή Μονάδος 

(€)Περιγραφή εργασίας
Κωδικός 
Άρθροσ

Κωδικός 
Αναθεώρηζ ης Μον.  Mεηρ.

76
Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζ ε  θαη ε ιε θηξηθή ζ ύλδεζ ε  θαισδ ίνπ J1VV-U,R,S [ΝΤY], δηαηνκήο 
5x2,5 mm2

ΗΛΜ 
60.20.30.04 

ρεη.
ΗΛΜ 48 m 3.500,00 8,08 28.280,00

77
Σξηθαζ ηθόο γεληθόο πίλαθαο ελαιιαζ ζ όκελνπ ξεύκαηνο (ΑC) επηδαπέδηαο εμσηεξηθήο 
ηνπνζέηεζ εο (πηιαξ ) θαηάιιε ισλ  δηαζ ηάζ εσλ  πιή ξεο κε ηα πιηθά, ηελ εξγαζ ία ζ πλαξκν ιό γεζ εο 
θαη ηνπνζέηεζ εο  γηα παξάδνζ ε  ζ ε πιή ξε  θαη αζ θαιή  ιε ηηνπξγία.

ΗΛΜ 
60.10.80.03 

ρεη.
ΗΛΜ – 52    ηεκ 5,00 2.750,00 13.750,00

78 σιή λαο ε ιε θηξηθώλ γξακκ ώλ ραιύβ δηλνο επζύο δηακέηξνπ Φ42mm
ΗΛΜ 

60.20.40.01 
ρεη.

ΗΛΜ 42 m 200,00 16,62 3.324,00

79 Ράβδνο γείσζ εο (ε ιε θηξόδηα ή γεησηέο) ραιύβ δηλε  επης επδαξγπξσµέ λε  ελ ζεξµώ (St/tZn) 
ζ ηαπξνεηδνύο δηαηνµήο (50 x 50 x 3 mm) κήθνπο 2.000 mm 

ΗΛΜ 
60.20.40.21 

ρεη.
ΗΛΜ-45 ηεκ 22,00 21,00 462,00

80 Γηάζ ηξσζ ε  κε δηάηξεηνπο πιί λζνπο δηαηάζ εσλ  19Υ9Υ6 cm ΑΣΗΔ 9305 
ρεη. ΗΛΜ 10 m 2.500,00 7,42 18.550,00

81 Ιζ ηόο ε ιε θηξνθσηηζ κν ύ κε θεθαιή  θνξπθήο LED πάξθνπ ύς νπο πεξ ίπνπ 4,00κ 
ΗΛΜ 

60.10.01.01 
ρεη.

ΗΛΜ 101 ηεκ 195,00 1.100,00 214.500,00

82 Γηάλνημε νπήο ή θσιηάο ζ ε άνπιν  ζ θπξόδεκα ΗΛΜ 22.40 
ρεη. ΟΙΚ-2271.Α m3 10,00 120,00 1.200,00

83 Αθαίξεζ ε  θαη κεηαθνξά ηζ ηνύ ύς νπο κέρξη 14,00 m ΗΛΜ 
62.10.01.01  ΗΛΜ 101 ηεκ 100,00 70,00 7.000,00

84 Κνηηνζ ηξώζ εηο, πεξηβιή καηα αγσγώλ, εμνκαιπλ ηηθέο ζ ηξώζ εηο θιπ από  ζ θπξόδεκα C12/15 ΟΓΟ Β-29.2.2 ΟΓΟ-2531 m3 30,00 82,00 2.460,00

399.753,50

85 Φνξηνεθθόξησζ ε  πξντόλησλ  εθζθαθώλ ή θιαδ εκάησλ κε κε ραληθά κέζ α ΠΡ Α12 ΟΙΚ-2171 m3 200,00 1,00 200,00

86 Μεηαιιη θέο ζ ράξεο δέλδξσλ ΠΡ Β1 ρεη. ΤΓΡ 6752 kg 1.000,00 5,00 5.000,00

87 Δλζ σκάησζ ε  βειηησηηθώλ εδάθνπο ΠΡ Γ2 ΠΡ 1620 m3 35,00 5,00 175,00

88 Αλάκημε θεπεπηηθνύ ρώκαηνο κε ηύξθε ,πεξ ιί ηε   θαη νξγαληθό θπηηθό ππόζ ηξσκα ΠΡ Γ3 ρεη. ΠΡ 1620 m3 35,00 1,50 52,50

89 Γέληξα  θαηεγνξ ίαο Γ7 ΠΡ Γ1.7 ΠΡ 5210 ηεκ 250,00 120,00 30.000,00

90 Θάκλνη θαηεγνξ ίαο Θ4 ΠΡ Γ2.4 ΠΡ 5210 ηεκ 300,00 14,00 4.200,00

91 Πνώδε - πνιπε ηή θαη εηήζ ηα, δηεηή, βνιβ ώδε, θιπ θ πηά θαηεγνξ ίαο Π2 ΠΡ Γ6.2 ΠΡ 5220 ηεκ 1.500,00 1,65 2.475,00

92 Πξνκήζεηα θεπεπηηθνύ ρώκαηνο ΠΡ Γ7 ΠΡ1710 m3 35,00 8,50 297,50

93 Πξνκήζεηα ηύξθεο ΠΡ Γ10 ΠΡ 5340 m3 15,00 40,00 600,00

94 Πξνκήζεηα νξγαληθώλ θπηηθώλ ππνζ ηξσκάησλ ΠΡ Γ11 ΠΡ5340 m3 10,00 85,00 850,00

95 Πξνκήζεηα δηνγθσκέ λνπ πεξ ιί ηε ΠΡ Γ12 ΠΡ5340 m3 15,00 50,00 750,00

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ

ΟΜΑΓΑ Σ: ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΑΙΝΟΤ



Μερική Γαπάνη 
(Δσρώ) A/A Ποζ όηηηα Σιμή Μονάδος 

(€)Περιγραφή εργασίας
Κωδικός 
Άρθροσ

Κωδικός 
Αναθεώρηζ ης Μον.  Mεηρ.

96 Αλνηγκα ιάθθσλ  ζ ε εδάθε  γαηώδε - εκηβξαρώδε κε εξγαιε ία ρεηξόο, δηαζ ηάζ εσλ  
0,50x0,50x0,50m ΠΡ Δ2.2 ΠΡ 5120 ηεκ 100,00 2,00 200,00

97 Άλνηγκα ιάθθσλ  δηαζ ηάζ εσλ  0,80x0,80x0,80 κ ζ ην πεδνδξόκην ΠΡ Δ6 ρεη. ΠΡ 5160 ηεκ 250,00 13,00 3.250,00

98 Φύηεπζε  πνσδ ώλ θπηώλ θαη βνιβ ώλ ΠΡ Δ9.1 ΠΡ 5220 ηεκ 1.000,00 0,40 400,00

99 Φύηεπζε  θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 2,00 - 4,00 lt ΠΡ Δ9.4 ΠΡ 5210 ηεκ 100,00 1,10 110,00

100 Φύηεπζε  θπηώλ κε κπά-ια ρώκαηνο 41-80 ιη ΠΡ Δ9.8 ΠΡ 5210 ηεκ 250,00 6,00 1.500,00

101 Μεηαθύηεπζε  θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 45-150lt ΠΡ Δ10.1 ΠΡ 5210 ηεκ. 50,00 45,00 2.250,00

102 Τπνζ ηήισζ ε  δέληξνπ κε ηελ αμία παζ ζ άιν π γηα κήθνο > 2,5 m ΠΡ Δ11.1.2 ΠΡ 5240 ηεκ 250,00 4,00 1.000,00

103 Αλαλέσζ ε  θόκε ο ή θνπή δέλδξσλ  ύς νπο από 4 κέρξη 8 m ΠΡ Σ.4.2.1 ΠΡ 5354 ηεκ 10,00 50,00 500,00

104 Αλαλέσζ ε  θόκε ο ή θνπή κεγάισλ  δέλδξσλ  , ύς νπο 8 - 12 m, ζ ε πιαηείεο, πάξθα θιπ ΠΡ Σ.4.3.1 ΠΡ 5354 ηεκ 10,00 135,00 1.350,00

105 Κιάδ εκα θνηλίθσλ  ύς νπο θνξκν ύ πάλσ από 2,5 m ΠΡ Σ.4.4.2 ΠΡ 5354 ηεκ 10,00 20,00 200,00

106 σιή λαο από πνιπαηζπιέ λην ΡΔ Φ16/6 Αtm ΠΡ Η1.1.1 ΗΛΜ 8 m 2.500,00 0,30 750,00

107 σιή λαο από πνιπαηζπιέ λην ΡΔ Φ32/6 Αtm ΠΡ H1.1.4 ΗΛΜ 8 m 500,00 0,65 325,00

108 σιή λαο από πνιπαηζπιέ λην ΡΔ Φ110/6 Αtm ΠΡ H1.1.10 ΗΛΜ 8 m 300,00 6,00 1.800,00

109 Σαπ ξαθόξ θνριησηό, πιαζ ηηθό Φ1''x Φ1/2''x Φ1/2'' ΠΡ Η4.4.3 
ρεη. ΗΛΜ 12 ηεκ 250,00 2,50 625,00

110 θαηξηθόο θξνπλόο 3/4΄΄ ΠΡ Η5.1.2 ΗΛΜ 11 ηεκ 20,00 7,70 154,00

111 Τδξόκεηξα νξεηράιθηλα πνιι απιή ο ξηπήο, Φ1΄ ΠΡ Η5.4.1 ΗΛΜ 11 ηεκ. 7,00 70,00 490,00

112 Φίιηξν λεξνύ δίζ θσλ  ή ζ ίηαο πι αζ ηηθό, 1΄΄ θνληό ΠΡ Η7.2.2 ΗΛΜ 8 ηεκ 7,00 50,00 350,00

113 ηαιάθηεο απηνθαζαξηδόκελνο, επηζ θές ηκν ο ΠΡ Η8.1.1 ΗΛΜ 8 ηεκ 2.000,00 0,22 440,00

114 Βάλα ειέ γρνπ άξδεπζεο (ε ιε θηξνβάλα), 10 atm, πι αζ ηηθή 1΄΄    ΠΡ Η9.1.1.6 ΗΛΜ 8 ηεκ 7,00 95,00 665,00

115 Πξνγξακκ αηηζ ηήο άξδεπζεο 2 ζ ηάζ εσλ , κπαηαξ ίαο ηύπνπ θξεαηίνπ ΠΡ H9.2.3.2 ΗΛΜ 52 ηεκ 5,00 130,00 650,00

116 Πξνγξακκ αηηζ ηήο άξδεπζεο 4 ζ ηάζ εσλ , κπαηαξ ίαο ηύπνπ θξεαηίνπ ΠΡ H9.2.3.3 ΗΛΜ 52 ηεκ 2,00 170,00 340,00

117 Σζ ηκεληέλην θξεάηην παξνρήο λεξνύ κε κεηαιιη θό θαπάθη 30x40 εθ ΠΡ Η9.2.13.3 
ρεη

ΗΛΜ 8 ηεκ 7,00 45,00 315,00

118 Σζ ηκεληέλην θξεάηην ε ιε θηξνβαλώλ κε κεηαιιη θό θαπάθη 60x80 εθ. ΠΡ Η9.2.13.4 
ρεη. ΗΛΜ 8 ηεκ 7,00 70,00 490,00

62.754,00

1.179.658,01

212.338,44

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΟΦΔΛΟ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡ. (ΓΔ+ΟΔ) 18%

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Σ
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ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
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Προώπολογιςμόσ: 2.020.000,00Ευρώ (με ΥΠΑ 24%) 

 

Φρηματοδότηςη: Σο έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ 2014-2020 
(ΕΣΠΑ), ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 «Ενίςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ, καινοτομίασ και 
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Σ . Π.  1 :   ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ  ΔΡΓΑΙ Δ  

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ 

1. Αληηθείκελν 

Η πανμφζα Σεπκζηή Πνμδζαβναθή αθμνά ζηζξ πςιαημονβζηέξ ενβαζίεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ πθήνδ 

ηαζ έκηεπκδ ηαηαζηεοή δζαιυνθςζδξ ημο πχνμο ηαθήξ ημο ένβμο. 

2. ρεηηθνί Καλνληζκνί 

• Η εβηφηθζμξ 9 /26-2-2013 ημο ΤΠ .ΑΝ .ΤΠ. ΜΔΣ.& ΓΙΚΣΤΧΝ βζα ηδκ ακαπνμζανιμβή ηαζ 

ζοιπθήνςζδ Δκζαίςκ Σζιμθμβίςκ Ένβςκ. 

• Η εβηφηθζμξ 26/4-10-2012 πενί ¨Έβηνζζδξ ηεηναημζίςκ ζανάκηα Δθθδκζηχκ Σεπκζηχκ 

Πνμδζαβναθχκ (ΔΣΔΠ) ιε οπμπνεςηζηή εθανιμβή ζε υθα ηα Γδιυζζα Ένβα¨ . 

• Οζ Πνυηοπεξ Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ (Π.Σ.Π.) ημο Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (ή ημο η. Τ.Γ.Δ.). 

• Οζ πνμδζαβναθέξ ΔΛ.Ο.Σ. ηαζ I.S.O. 

• Οζ ηεθεοηαίεξ εηδυζεζξ ηςκ Δονςηςδίηςκ, ηαεχξ ηαζ υθμζ μζ ζζπφμκηεξ ζπεηζημί ηακμκζζιμί εα 

εθανιυγμκηαζ βζ α ηα ένβα αοηά. 

Ακηίζημζπα Βνεηακζηά BS ή Γενιακζηά Πνυηοπα DIN ή Πνυηοπα ηδξ Δ.Δ. ιπμνμφκ κα οζμεεηδεμφκ απυ 

ημκ Ακάδμπμ ςξ εκαθθαηηζηή θφζδ, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ ηδξ εβηνίζεςξ ηδξ Δπίαθερδξ ηαζ ηδξ 

απμδείλεςξ υηζ είκαζ πνάβιαηζ ζζμδφκαια ή ηαζ ηαθφηενα. Οζ εεκζημί ηακμκζζιμί πνέπεζ κα εθανιυγμκηαζ 

ηαζ ακ είκαζ ακαβηαζηζημί εα έπμοκ πνμηεναζυηδηα έκακηζ μζμοδήπμηε άθθμο ηακμκζζιμφ, πμο ιπμνεί κα 

έπεζ ηαεμνζζεεί. 

Γεκζηχξ, ηα πνυηοπα ηαζ μζ ηακμκζζιμί πμο εα εθανιυγμκηαζ ζπεηζηά ιε ηα οθζηά, ηδκ πμζυηδηα 

ενβαζίαξ ηαζ ηζξ απαζημφιεκεξ δμηζιέξ, εα είκαζ ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, εηηυξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ 

πμο εα έπεζ εβηνζεεί έκα εκαθθαηηζηυ ηαζ ζζμδφκαιμ πνυηοπμ. 

3. Πεξηγξαθή ησλ έξγσλ 

33..11  ΔΔννββααζζίίεεξξ  ππμμοο  ααθθμμννμμφφκκ  ηημμ  ππααννυυκκ  ηηιιήήιιαα  

Σμ ηιήια αοηυ αθμνά ζηδκ εηηέθεζδ υθςκ ηςκ ένβςκ εηζηαθήξ ηαζ δζαιυνθςζδξ, ηαηαζηεοή 

ζηνχζεςκ έδναζδξ εειεθίςκ, πνμζςνζκχκ ή ιυκζιςκ ακηθήζεςκ φδαημξ ηαζ απμζηναββίζεςκ η.θ.π. 

Δάκ πνεζαζεεί κα βίκεζ ηαηαζηεοή ακηζζηδνίλεςκ ιε παζζαθμζακίδεξ, εεςνείηαζ υηζ πνέπεζ κα 

ηαθφπηεηαζ απυ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πανυκημξ ηιήιαημξ. 

33..22  ΠΠννμμζζυυκκηηαα    

θμζ μζ  πεζνζζηέξ εζδζηχκ ιδπακδιάηςκ, μζ μδδβμί ηαεχξ ηαζ ημ ενβαημηεπκζηυ πνμζςπζηυ ημ 

απαζπμθμφιεκμ ζηζξ ενβαζίεξ ζακζδχζεςξ ηαζ ακηζζηδνίλεςξ, εα πνέπεζ κα είκαζ άημια ιε ελεζδίηεοζδ 

ζηζξ επί ιένμοξ ενβαζίεξ ημοξ. 

33..33  ΑΑκκμμππέέξξ  ηηααζζ  εεππζζηηννεεππυυιιεεκκεεξξ  ααππμμηηθθίίζζεεζζξξ    

Σα πςιαημονβζηά ένβα εα εηηεθμφκηαζ ζε ηέημζμ ααειυ αηνζαείαξ, πμο εα επζηνέπεζ ηδ ζςζηή εηηέθεζδ 

ηςκ ιεηέπεζηα ενβαζζχκ, ζδζαζηένςξ δε ηςκ ενβαζζχκ ζηονμδέιαημξ, δζαζηνχζεςκ η.θ.π. 

Δπζπθέμκ εηζηαθέξ, βζα ηαηαζηεοέξ, πένακ ηςκ πναβιαηζηχκ ηαηαζηεοαζηζηχκ δζαζηάζεςκ, είηε βζα ηδ 

δζεοηυθοκζδ ημο Ακαδυπμο είηε θυβς θάεμοξ, δεκ εα απμγδιζχκμκηαζ. 

4. Γηεξεύλεζε ηνπ εδάθνπο θαη ράξαμε 

Α. Καηά ημ ζηάδζμ ηδξ δδιμπναζίαξ μζ δζαβςκζγυιεκμζ εα οπμαάθθμοκ ηδκ μζημκμιζηή πνμζθμνά ημοξ  

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα εδαθμηεπκζηά ζημζπεία ηδξ ιεθέηδξ είηε  δζενεοκχκηαξ πεναζηένς ηζξ ζοκεήηεξ 

ημο εδάθμοξ εειεθίςζδξ ιε δζηή ημοξ εοεφκδ ηαζ δζηά ημοξ έλμδα, πςνίξ ηαιία απαίηδζδ απυ ηδκ 

Τπδνεζία.  
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Ο Ακάδμπμξ θένεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδ ζςζηή ενιδκεία υθςκ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο εα ημο 

παναζπεεμφκ ηαζ εεςνείηαζ υηζ έπεζ ζοιπενζθάαεζ ζηζξ ηζιέξ ημο ηζξ θμβζηχξ ακαιεκυιεκεξ ιεηααμθέξ 

ηςκ θοζζηχκ, πδιζηχκ, οδνμθμβζηχκ ηαζ ηθζιαημθμβζηχκ ζοκεδηχκ πμο έπμοκ οπμδεζπεεί.  

Β. Ο Ακάδμπμξ έπεζ ηδ εοεφκδ ηδξ πάναλδξ ηςκ ένβςκ ηαζ εα ημο παναδμεμφκ ηα ηαηάθθδθα ζπέδζα 

πμο εα δείπκμοκ υθεξ ηζξ ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ, υπςξ βναιιέξ ακαθμνάξ, ηφνζμζ άλμκεξ ηηζνίςκ ηαζ 

ηαηαζηεοχκ, φρδ ηαζ ζηάειεξ ηαζ πςνμζηαειζηά ζημζπεία βζα ηδ ζςζηή πάναλδ ηςκ Ένβςκ. 

Γ. θεξ μζ άθθεξ απαναίηδηεξ ημπμβναθζηέξ ενβαζίεξ ηθπ. εα πνέπεζ κα εηηεθεζεμφκ απυ ημκ Ακάδμπμ, 

μ μπμίμξ  ηαζ εα θένεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ αηνίαεζα ηςκ ενβαζζχκ αοηχκ. 

Οζ ενβαζίεξ αοηέξ εα βίκμοκ πςνίξ επζπθέμκ επζαάνοκζδ ηαζ πςνίξ άθθδ πνμεεζιία πνυκμο. 

Γ. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πάναλδξ, μ Ακάδμπμξ εα οπμαάθθεζ ζηδκ Τπδνεζία ζπεηζηή έηεεζδ, 

πνμημφ ανπίζμοκ  μζ ηαηαζηεοαζηζηέξ ενβαζίεξ. 

 

Β. ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. Δθζθαθέο Θεκειηώζεσλ 

Σμ αάεμξ ηςκ εηζηαθχκ εα είκαζ υπςξ δίδεηαζ ζηα ζπέδζα ηδξ εβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ ηδξ Τπδνεζίαξ ή 

ζε πενίπηςζδ ηαηχκ ζοκεδηχκ εδάθμοξ εα ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ θένμοζα ζηακυηδηα ημο εδάθμοξ, 

ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Δπίαθερδξ. 

Σα επίπεδα εηζηαθχκ εα πνέπεζ κα είκαζ αθθαδζαζιέκα ιε απυηθζζδ +- 1,5 cm απυ ηδκ απαζημφιεκδ 

ζηάειδ πμο εα έπμοκ οπμζηεί ηδκ ακαβηαία ζοιπφηκςζδ.  

Σα επίπεδα εηζηαθχκ εα πνέπεζ κα εθεβπεμφκ απυ ηδκ Δπίαθερδ. Ο Ακάδμπμξ έπεζ πθήνδ εοεφκδ ηδξ 

ακηζζηδνίλεςξ ηςκ πνακχκ υθςκ ηςκ εηζηαθχκ. ε πενζπηχζεζξ αζηαεχκ εδαθχκ ή εδαθχκ 

επδνεαγμιέκςκ απυ ηδκ οβναζία, μζ ιέεμδμζ πμο πνμηίεεηαζ κα εθανιυζεζ μ Ακάδμπμξ βζα ηζξ εηζηαθέξ 

ηαζ ηδκ ζοιπφηκςζδ εα πνέπεζ κα ζοιθςκδεμφκ ιε ηδκ Δπίαθερδ πνζκ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ 

ενβαζζχκ. Δάκ ημ γδηήζεζ δ Δπίαθερδ, μ Ακάδμπμξ εα πνέπεζ ιε δζηά ημο έλμδα κα απμδείλεζ ηδ 

ζηαεενυηδηα ηςκ εηζηαθχκ. 

2. Έιεγρνο, ζπζζώξεπζε θαη δηάζεζε ησλ Πξντόλησλ εθζθαθήο. 

Α. Ο Ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Δπίαθερδξ ζπεηζηά ιε ηδκ απμεήηεοζδ 

ηαζ ηδ ιεηέπεζηα πνδζζιμπμίδζδ ημο εηζηαθέκημξ οθζημφ. 

Σμ ηοπυκ ηαηάθθδθμ επζθακεζαηυ θοηζηυ έδαθμξ εα αθαζνεεεί ζε πάπμξ 20~40 cm, εα ιεηαθενεεί ηαζ 

εα ζοζζςνεοεεί ζε πχνμ πμο εα ηαεμνζζηεί απυ ημκ Ακάδμπμ ηαζ εα εβηνζεεί απυ ηδκ Δπίαθερδ. Σμ 

οθζηυ αοηυ είκαζ πζεακυ κα πνδζζιμπμζδεεί ζημκ Πενζαάθθμκηα πχνμ, ιεηά απυ έβηνζζδ ηδξ Δπίαθερδξ. 

Β. Ο Ακάδμπμξ εα θένεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ αθαζνέζεςξ ηςκ αηαηαθθήθςκ ηαζ πθεμκαγυκηςκ εηζηαθέκηςκ 

πςιάηςκ ηαζ ηδξ ιεηαθμνάξ ηςκ ζε ιία ηαηάθθδθδ πςιαηενή, δ μπμία εα ζηνςεεί επανηχξ ηαζ εα είκαζ 

αοηυ-απμζηναββζγυιεκδ. θεξ μζ ζπεηζηέξ δαπάκεξ ηαζ επζαανφκζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ ενβαζία αοηή εα 

έπμοκ ζοιπενζθδθεεί ζηδκ ηζιή πνμζθμνάξ. Ο Ακάδμπμξ εα παναδχζεζ ζηδκ Δπίαθερδ απμδείλεζξ βζα 

ηοπυκ επίζδιεξ άδεζεξ πμο πνεζάγμκηαζ ηαζ έπεζ θάαεζ ζπεηζηά ιε ηδ Υςιαηενή. Οζ πςιαηενέξ εα 

ανίζημκηαζ ζε ηέημζεξ εέζεζξ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ υηζ μπεημί, απμπεηεφζεζξ ή ηαηαζηεοέξ δνυιςκ δεκ 

εα βειίγμοκ απυ ζθφ πμο εα παναζφνεηαζ απυ ηζξ πςιαηενέξ  υηακ εα ανέπεζ. Σοπυκ γδιίεξ πμο ιπμνεί 

κα πνμηθδεμφκ απυ ηδκ αζηία αοηή εα επζδζμνεχκμκηαζ ιε έλμδα  ημο Ακαδυπμο. 

Γ. Δκδζάιεζεξ ζοζζςνεφζεζξ εηζηαθέκηςκ πςιάηςκ εα πνέπεζ κα αημθμοεμφκ ηζξ μδδβίεξ ηδξ 

Δπίαθερδξ. Λακεαζιέκεξ ζοζζςνεφζεζξ εα πνέπεζ κα επακαζοζζςνεφμκηαζ απυ ημκ Ακάδμπμ ιε έλμδα 

ημο. 

Γ. Σοπυκ εηζηαθέξ ηαζ πςιαημονβζηέξ ενβαζίεξ πμο εηηεθμφκηαζ ηαηά ζηάδζα ζε δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ 

πενζυδμοξ ηαζ εηηυξ ζεζνάξ, δεκ εα οπυηεζκηαζ ζε πνυζεεηεξ πθδνςιέξ. 
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3. Δπηρώζεηο θαη Δπηρσκαηώζεηο, Αλακνριεύζεηο θαη Δπαλαζπκππθλώζεηο 

Α. Οζ επζπχζεζξ ηαζ μζ επζπςιαηχζεζξ εα βειίγμκηαζ ηαζ εα ζοιποηκχκμκηαζ ζημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ 

ααειυ, εηηυξ εάκ έπεζ πνμζδζμνζζεεί άθθδ ζοιπφηκςζδ. Ο Ακάδμπμξ εα είκαζ απμθφηςξ οπεφεοκμξ βζα 

γδιζέξ πμο ιπμνεί κα πνμέθεμοκ απυ ηαείγδζδ ηηζνίςκ ηαζ ηαηαζηεοχκ θυβς πθδιιεθμφξ 

ζηονμζηνχζεςξ ηαζ ζοιποηκχζεςξ ηαζ εα πνέπεζ κα επακμνεχζεζ ηέημζεξ γδιζέξ ιε δζηά ημο έλμδα. 

Β. Οζ επζπχζεζξ ηαζ επζπςιαηχζεζξ εα εηηεθμφκηαζ ζε ζηνχζεζξ πμο δεκ εα οπενααίκμοκ ημ πάπμξ ηςκ 

30 cm. 

Γ. Η Δπίαθερδ ιπμνεί ηαηά ηαζνμφξ κα απαζηήζεζ απυδεζλδ ηδξ νδηχξ μνζζεείζδξ λδνάξ ποηκυηδηαξ 

ηαηά ημ ηνμπμπμζδιέκμ ζφζηδια AASHTO. Σμ ηυζημξ ηςκ δμηζιχκ αοηχκ εα έπεζ ζοιπενζθδθεεί ζηζξ 

ακά ιμκάδα ηζιέξ. 

Γ. Γεκ εα επζηνέπμκηαζ ιδ πνμαθεπυιεκεξ επζπςιαηχζεζξ πνμενπυιεκεξ απυ οπεναάζεζξ εηζηαθχκ. 

Δ. ε πενζπηχζεζξ  πνμελέπμκημξ ανάπμο ή ηεκχκ ζε οπμζηνχιαηα, ιπμνεί κα πνεζαζεεί κα πνμπςνήζεζ 

δ εηζηαθή ζε αάεμξ ζηάειδξ εδνάζεςξ ηαηά ηςκ εειεθζχζεςκ ηαζ κα ζοιπθδνςεεί δ δζαθμνά ιε 

ζζπκυ ζηονυδεια. 

η. ηζξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ δ ζηάειδ εδνάζεςξ πνεζάγεηαζ κα ηαηέαεζ ηάης απυ ηδ ζηάειδ ηδξ 

πθάηαξ εειεθζχζεςξ, δ επζπθέμκ εηζηαθή εα επζπςιαηςεεί ιε ζοιποηκμφιεκα οθζηά ζε ααειυ 

ζοιποηκχζεςξ  98% λδνάξ ποηκυηδηαξ ηαηά ημ ηνμπμπμζδιέκμ ζφζηδια ΑΑSHTO. Η δζαιμνθςιέκδ 

ζηάειδ εηζηαθήξ δεκ εα πνέπεζ κα απμηθίκεζ απυ ηδ ιδημημιή πενζζζυηενμ απυ +-3cm. 

Σμ πμζμζηυ ηδξ πενζεπμιέκδξ οβναζίαξ ημο εδάθμοξ ηαηά ημ πνυκμ δζαζηνχζεςξ ηαζ ζοιποηκχζεςξ 

εα είκαζ ίζμ ιε ηδ αέθηζζηδ οβναζία ηαηά ηδ δμηζιή Proctor ή υπςξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ Δπίαθερδ. 

Ιδζαίηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ απμθοβή μπθήζεςκ ηαζ αθααχκ παναηείιεκςκ ηηζνίςκ απυ 

ημοξ ηναδαζιμφξ, εάκ πνδζζιμπμζδεμφκ ιέεμδμζ δοκαιζηήξ ζοιπφηκςζδξ. 

4. αλίδσζε θαη Αληηζηήξημε 

Ο Ακάδμπμξ εα ελαζθαθίζεζ υθεξ ηζξ εηζηαθέξ απυ αζημπία πνακχκ ιε δζαιυνθςζδ πνακχκ 

ηαηάθθδθδξ ηθίζδξ, ή ιε υπμζα άθθδ ιέεμδμ εεςνεί ςξ ηαηάθθδθδ ηαζ εθ’ υζμκ έπεζ εβηνζεεί απυ ηδκ 

Δπίαθερδ. 

θα ηα ιέζα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ εηζηαθχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ επζηθζκχκ πνακχκ, εα 

εεςνμφκηαζ υηζ έπμοκ ζοιπενζθδθεεί ζηδκ ηζιή. 

5. Αληηζηεξίμεηο κε Παζζαινζαλίδσκα 

α. Πνμηεζιέκμο κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιέεμδμζ παζζαθμζακζδχιαημξ, εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ δ έβηνζζδ 

ηδξ Δπίαθερδξ. 

α. Η έιπδλδ ηςκ παζζάθςκ ή παζζαθμζακίδςκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ δοκαηή 

πνμζμπή, αημθμοεχκηαξ αοζηδνά ηα ζπεηζηά ιέηνα αζθαθείαξ, δζαηάλεζξ ηαζ ηακμκζζιμφξ απμθοβήξ 

αηοπδιάηςκ  ηαζ εζδζηά ζε ζπέζδ ιε ηοπυκ ειπυδζα πμο ιπμνεί κα ζοκακηδεμφκ. 

Ιδζαίηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ απμθοβή μπθήζεςκ ηαζ αθααχκ παναηείιεκςκ ηηζνίςκ απυ 

ημοξ ηναδαζιμφξ, εάκ πνδζζιμπμζδεμφκ ιέεμδμζ δοκαιζηήξ έιπδλδξ παζζαθμζακίδςκ. 

β. θεξ μζ γδιζέξ πμο ηοπυκ πνμλεκδεμφκ ζηδκ πενζμπή ηςκ εηζηαθχκ ηαζ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ 

ηαείγδζδ ημο εδάθμοξ εα επζδζμνεχκμκηαζ αιέζςξ ιε  έλμδα ημο Ακαδυπμο. Αηυια ηαζ γδιζέξ απυ 

ηαεζγήζεζξ πμο ηοπυκ πανμοζζαζεμφκ ανβυηενα ηαζ ιεηά ηδκ παναθααή ημο ένβμο ζε πενζμπέξ πθδζίμκ 

ηδξ πενζμπήξ ηςκ εηζηαθχκ, εα πνέπεζ κα επακμνεχκμκηαζ απυ ημκ Ακάδμπμ, ιέζα ζηα πθαίζζα ηςκ 

οπμπνεχζεςκ ημο βζα ημ Ένβμ. 

δ. Η Αθαίνεζδ ηδξ ακηζζηδνίλεςξ ηαζ ηςκ εκζζπφζεςκ εα αημθμοεείηαζ απυ ηδκ άιεζδ επζπςιάηςζδ 

ηςκ ζηαιιάηςκ ή ημο πχνμο ενβαζίαξ. ηακ μθμηθδνςεεί δ επζπςιάηςζδ μζ πάζζαθμζ εα αθαζνμφκηαζ 

ιέζς δμκμφιεκμο ελμπθζζιμφ, έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί ιία βνήβμνδ, αζθαθή ηαζ αευνοαδ ελυθηεοζδ 

ηςκ παζζάθςκ. Ο Ακάδμπμξ πνέπεζ κα οπμαάθεζ απυδεζλδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ημο ένβμο ημο. Οζ μπέξ 

ηςκ παζζάθςκ εα πνέπεζ κα  βειζζημφκ ιε άιιμ ιεβέεμοξ 0-7 mm ηαζ κα δμκδεμφκ. 
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6. Κεθιηκέλα Πξαλή θαη Υώξνη Δξγαζίαο 

Απμηεθεί εοεφκδ ημο Ακαδυπμο κα δδιζμονβήζεζ υθμοξ ημοξ απαναίηδημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ. Σα 

ηεηθζιέκα πνακή εα πνμζηαηεφμκηαζ ηαηαθθήθςξ ηαηά ηςκ δοζιεκχκ ηαζνζηχκ επζπηχζεςκ, δδθαδή 

είηε οπεναμθζηυ ζηέβκςια είηε ιαθάηςια, πανέπμκηαξ ηάθοιια βζα ημ έδαθμξ ή ηάπμζα άθθδ 

ηαηάθθδθδ ιέεμδμ πμο εα έπεζ εβηνζεεί απυ ηδκ Τπδνεζία. 

7. Άληιεζε ύδαηνο θαη πξνζηαζία από ξένληα ύδαηα 

77..11  ΓΓεεκκζζηηάά  

Θα πνέπεζ μ Ακάδμπμξ κα πνμαθέρεζ ζηδ ηζιή πνμζθμνάξ ημο ηδκ δαπάκδ-άκηθδζδξ ηςκ οδάηςκ ηαζ 

ηδκ πνμζηαζία ηςκ ένβςκ απυ ημ κενυ, είηε ημφημ πνμένπεηαζ απυ ηδκ ανμπή είηε απυ ημ  οπέδαθμξ. 

77..22  ΔΔββηηααηηάάζζηηααζζδδ  ααππμμιιάάηηννοοκκζζδδξξ  φφδδααηημμξξ    

Η δαπάκδ βζα ηζξ απμζηναββζζηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ εα πενζθαιαάκεζ ηαζ υθα ηα έλμδα  βζα ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ηαζ ηδκ ιεηέπεζηα απμλήθςζδ ημο ελμπθζζιμφ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ επζθακεζαηχκ 

νευκηςκ ηαζ οπμβείςκ οδάηςκ απυ ηζξ εηζηαθέξ οπμβείςκ ηαζ άθθςκ πανυιμζςκ εηζηαθχκ. Σμ 

ζφζηδια απμιάηνοκζδξ φδαημξ εα απμηεθείηαζ: 

α. Απυ θνεάηζα ζοβηεκηνχζεςξ ημο κενμφ-δ ημπμεέηδζδ, μ ανζειυξ ηαζ δ εέζδ ημοξ ζηα Ένβα ζηδκ 

επζθμβή ημο Ακαδυπμο. 

α. Απυ ζςθήκεξ ακαννμθήζεςξ. 

β. Απυ ακηθίεξ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ιίαξ ελέδναξ ενβαζίαξ, ιε πνμζηαηεοηζηυ ηάθοιια ηαζ δ 

ζπεηζηή δθεηηνμθμβζηή εβηαηάζηαζδ. 

δ. Απυ ημοξ ζςθήκεξ πζέζεςξ απυ ηζξ ακηθίεξ πνμξ ηδκ απμπέηεοζδ. 

77..33  ΦΦννεεάάηηζζαα    ζζοοββηηεεκκηηννχχζζεεςςξξ  κκεεννμμφφ  

θα ηα θνεάηζα ζοβηεκηνχζεςξ κενμφ, ηα αοθάηζα απμζηναββίζεςξ, ηθπ. πμο εα έπμοκ παναιείκεζ 

ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζοζηήιαημξ αθαζνέζεςξ ημο εδάθμοξ εα επζπςιαηςεμφκ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ημο πανυκημξ ηιήιαημξ ηαζ ιε ηδκ απμδμπή ηδξ Δπίαθερδξ. 

77..44  ΠΠοοεειιέέκκεεξξ  εεηηζζηηααθθχχκκ    

Η απμιάηνοκζδ ηςκ οδάηςκ εα βίκεηαζ έηζζ χζηε, κα απμθεφβεηαζ ημ ιαθάηςια ηαζ δ απμζάενςζδ 

ηςκ ποειέκςκ ηςκ εηζηαθχκ, ζδζαζηένςξ δε ζημοξ ποειέκεξ ηςκ πνακχκ ηαζ ηάης απυ ημ ζηονυδεια  

ηςκ εειεθζχζεςκ. 

77..55  ΑΑππμμννννμμήή  ηηςςκκ  οοδδάάηηςςκκ  

Σα φδαηα απυ ηζξ εηζηαθέξ δεκ εα πνέπεζ κα μδδβμφκηαζ ζε πακηάηζα πςνίξ ηδ βναπηή άδεζα ηδξ 

Δπίαθερδξ ηαζ ηέημζεξ άδεζεξ δεκ εα πανέπμκηαζ πανά ιυκμκ εάκ μ Ακάδμπμξ έπεζ δδιζμονβήζεζ, 

Ιηακμπμζχκηαξ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Δπίαθερδξ, ιία απμηεθεζιαηζηή δελαιεκή ηαεζγήζεςξ ή ηαηαηνάηδζδξ 

ηδξ άιιμο, δζα ιέζμο ηςκ μπμίςκ εα πνέπεζ κα πενκμφκ υθα ηα κενά αοηά, πνμημφ εηηεκςεμφκ ζηα 

πακηάηζα. 

77..66  ΤΤππμμζζηηααθθήή  άάθθθθςςκκ  ηηιιδδιιάάηηςςκκ  ηημμοο  ΈΈννββμμοο..  

Ο Ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα έπεζ θνμκηίζεζ κα ιδκ πνμηαθέζεζ ηδκ δδιζμονβία ζπδθαίςκ (οπμζηαθχκ) ζε 

άθθα ηιήιαηα ημο ένβμο ή άθθεξ ζδζμηηδζίεξ ιε ηδκ άκηθδζδ ηςκ οδάηςκ. Δάκ υιςξ πανά ηαφηα 

πανμοζζαζεεί ηέημζα ελαζεέκζζδ, εα πνέπεζ αιέζςξ κα πνμαεί ζε επακμνεχζεζξ, ζοιιμνθμφιεκεξ πνμξ 

ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

8. Δξγαζίεο  Καηεδάθηζεο- Καζαηξέζεσλ- Απνμειώζεσλ. 

Ο Ακάδμπμξ εα πνέπεζ κα ηαηεδαθίζεζ, απμλδθχζεζ ηαζ απμιαηνφκεζ απυ ημ Δνβμηάλζμ (πχνμ 

Πανειαάζεςκ) υθεξ ηζξ ηαηαζηεοέξ (αζθαθημηάπδηα, μπθζζιέκα ηαζ άμπθα ζηονμδέιαηα, θςηζζηζηά 

ηαζ δίηηοα πανμπχκ, πθάηεξ μπμζμοδήπμηε ηφπμο, ηάδμζ απμννζιιάηςκ, ηαεζζηζηά ηθπ.) ηαζ βεκζηά ηάεε 

ηζ πμο οπάνπεζ ζημ ενβμηάλζμ, ημ μπμίμ εα ειπυδζγε ηδκ πνυμδμ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ εθυζμκ έπεζ ηδκ 

έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ.  
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Οζ ενβαζίεξ εα εηηεθεζεμφκ ιε ηδκ δέμοζα πνμζμπή ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ επίαθερδξ. Θα 

θδθεεί ζδζαίηενδ ιένζικα ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ακςηένς ενβαζζχκ χζηε κα ιδκ πνμηθδεμφκ αθάαεξ 

ζηα δίηηοα ηςκ Ονβακζζιχκ Κμζκήξ Χθεθείαξ. 

9. Απαγσγή Τδάησλ 

Καε’ υθδ ηδ δζάνηεζα εηηεθέζεςξ ηςκ ενβαζζχκ ηα υιανζα, επζθακεζαηά ηαζ οπυβεζα φδαηα εα πνέπεζ κα 

απάβμκηαζ ιυθζξ ειθακζζημφκ, πςνίξ κα πνμηαθμφκ γδιζέξ ζημ Ένβμ. 

θεξ μζ επζπχζεζξ ηαζ επακεπζπχζεζξ εα εηηεθεζεμφκ ηαηά ηνυπμκ χζηε ηα επζθακεζαηά φδαηα κα 

ιπμνμφκ κα απμννέμοκ ηαηάθθδθα, αηυιδ ηαζ ηαηά ηδ πενίμδμ ηςκ ανμπχκ ηαζ μζ πενζμπέξ πμο 

επζπχκμκηαζ κα ιδκ οθίζηακηαζ ημνεζιυ ή κα θαζπχκμοκ. 

 

Γ. ΣΡΩΔΙ ΔΞΤΓΙΑΝΗ 

1. Βάζεηο θαη ππνβάζεηο κε ζξαπζηό πιηθό 

11..11  ΑΑκκηηζζηηεείίιιεεκκμμ  

Οζ ενβαζίεξ πμο ηαθφπημκηαζ απυ αοηή ηδκ Πνμδζαβναθή αθμνμφκ ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ζηνχζεςκ ηςκ 

αάζεςκ ηαζ οπμαάζεςκ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαζηάζεζξ ηαζ ηζξ δζαημιέξ πμο δείπκμκηαζ ζηα ζπέδζα. 

11..22  ΙΙζζππφφμμοοζζεεξξ  ΠΠννμμδδζζααββννααθθέέξξ  

Πένακ ηςκ ηνμπμπμζήζεςκ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ζζπφμοκ οπμπνεςηζηά μζ ελήξ Πνυηοπεξ 

Σεπκζηέξ Πνμδζαβναθέξ (Π.Σ.Π.) ημο η.Τπμονβείμο Γδιμζίςκ Ένβςκ, μζ μπμίεξ απμηεθμφκ ηαζ 

ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ πνμδζαβναθήξ. 

Α. Π.Σ.Π.-Ο-150  Καηαζηεοή οπμαάζεςκ μδμζηνςιάηςκ δζ’ αδνακχκ οθζηχκ ζηαεενμπμζδιέκμο ηφπμο 

Β.  Π.Σ.Π.-Ο-155   Καηαζηεοή αάζεςκ μδμζηνςιάηςκ δζ’ αδνακχκ οθζηχκ ζηαεενμπμζδιέκμο ηφπμο 

11..33  ΠΠννμμεεηημμζζιιααζζίίαα  ηηάάθθδδξξ  ΈΈδδννααζζδδξξ  

Η ζηάθδ έδναζδξ αάζεςξ-οπμαάζεςξ εα ιμνθςεεί ζφιθςκα ιε ηα ορυιεηνα ηαζ ηζξ ηθίζεζξ πμο 

πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηζξ εβηεηνζιέκεξ μνζζηζηέξ ιεθέηεξ ηδξ Τπδνεζίαξ ηαζ ηδκ ηεπκζηή πενζβναθή ή 

ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ ηαζ εα δζαηδνείηαζ ζοκεπχξ ζε ζοκεήηεξ ηέημζεξ πμο κα 

ελαζθαθίγμοκ επανηή απμζηνάββζζδ. Πνζκ δζαζηνςεεί ημ οθζηυ ηδξ ελοβίακζδξ ηςκ επζπςιάηςκ, δ 

ζηάθδ εα δζαιμνθχκεηαζ ζηα επζεοιδηά ορυιεηνα ιε ηδκ πνήζδ ζζμπεδςηήνςκ πμο εα ζοιποηκςεεί 

ιε ηνυπμ χζηε ημ οθζηυ ηδξ ελοβίακζδξ κα ιδκ ακαιζπεεί ιε ημ οπμηείιεκμ οθζηυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

δζάζηνςζδξ. πμο απαζηείηαζ ή υηακ μνίγεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία εα βίκεηαζ πνμζεήηδ κενμφ ζημ 

οπμηείιεκμ οθζηυ ηαζ εα ηοθζκδνχκεηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα επζηεοπεεί ποηκυηδηα ημοθάπζζημκ ίζδ 

ιε ημ 95% ηδξ ιέβζζηδξ επζηοβπακυιεκδξ ενβαζηδνζαηά ηαηά ηδκ ηνμπμπμζδιέκδ ιέεμδμ ΑΑSHTO T-

180. Δζδζηυηενα ηα ηεθεοηαία 30 cm ηδξ ζηάθδξ έδναζδξ εα ζοιποηκχκμκηαζ ζημ 100% ηδξ ηαηά ηα 

ακςηένς επζηοβπακυιεκδξ ποηκυηδηαξ. 

Η ζηάθδ έδναζδξ εα εθεβπεεί ηαζ εα βίκεζ απμδεηηή απυ ηδκ Δπζαθέπμοζα Τπδνεζία  πνζκ απυ ηδκ 

έκανλδ  ηαηαζηεοήξ ηςκ ζηνχζεςκ ηδξ ελοβίακζδξ ηςκ επζπςιάηςκ. 

11..44  ΚΚααηηααζζηηεεοοήή  ΤΤππυυααααζζδδξξ  ιιεε  ααδδνναακκήή  ζζηηααεεεεννμμππμμζζδδιιέέκκμμοο  ηηφφππμμοο  ((ππςςννίίξξ  ζζοοκκδδεεηηζζηηυυ  οοθθζζηηυυ))    

Η πανάβναθμξ αοηή αθμνά ηδκ πνμιήεεζα ή παναβςβή ηαζ δζαηίκδζδ ζημ πχνμ ημο Ένβμο, εναοζημφ 

οθζημφ απυ θίεμοξ θαημιείμο ή απυ ζοθθεηηά πνμσυκηα, ηαηάθθδθα βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ οπυααζδξ ζε 

ζηνχζεζξ πάπμοξ δέηα (10) εηαημζηχκ ιεηά ηδκ ζοιπφηκςζδ. Ο ανζειυξ ηςκ ζηνχζεςκ εα είκαζ αοηυξ 

πμο δείπκεηαζ ζηα ζπέδζα. 

Σα οθζηά, μ ελμπθζζιυξ, δ παναβςβή ημο οθζημφ, δ πνμεημζιαζία ηδξ επζθάκεζαξ έδναζδξ, δ δζάζηνςζδ 

ηςκ αδνακχκ οθζηχκ, δ ζοιπφηκςζδ, δ ηεθζηή επζεεχνδζδ ηδξ ζηνχζδξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ εα 

είκαζ υπςξ πενζβνάθεηαζ ζηα ακηίζημζπα Κεθάθαζα 2 έςξ 9 ηδξ Πνυηοπδξ Σεπκζηήξ Πνμδζαβναθήξ 

Π.Σ.Π.-Ο-150 ημο η.Τπμονβείμο Γδιμζίςκ Ένβςκ (η.ΤΠΓΔ), δ μπμία απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια 

αοηήξ ηδξ Πνμδζαβναθήξ.  
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Σμ οθζηυ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Τπδνεζίαξ εα είκαζ δζααάειζζδξ (Β),(Γ) ή (Δ) ημο πίκαηα 1 ηδξ Π.Σ.Π.-Ο 

150 ημο η.ΤΠΓΔ. 

Η επζθμβή ηδξ εέζδξ θήρδξ ηςκ αδνακχκ οθζηχκ ηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ημοξ εα πνέπεζ, κα εβηνζεμφκ 

απυ ημ ΚΔΓΔ ή ημ οπυ ημφημ πνμηεζκυιεκμ Πενζθενεζαηυ Δνβαζηήνζμ. 

ε ζπέζδ ιε ηδκ Π.Σ.Π.-Ο 150 εηδυζεςξ 1966 απυ ημ η.Τ.Γ.Δ. ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ εα ζζπφμοκ μζ 

παναηάης ζοιπθδνχζεζξ-ηνμπμπμζήζεζξ. 

Α. Μδπακζηά παναηηδνζζηζηχκ οθζηχκ 

Οζ οπμαάζεζξ απυ εναοζηυ  ή ζοθθεηηυ αιιμπάθζημ ιδ ηαηενβαζιέκμ (πςνίξ ζοκδεηζηυ οθζηυ) εα 

ηαηαζηεοζεμφκ ζφιθςκα ιε ηδκ Π.Σ.Π.- Ο-150 ιε ηδκ αηυθμοεδ ιεηααμθή ζπεηζηά ιε ηα απαζημφιεκα 

ιδπακζηά παναηηδνζζηζηά  ηςκ οθζηχκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 2.3 ηδξ Π.Σ.Π.-Ο-150: 

Η θεμνά ζε ηνζαή ηαζ ηνμφζδ πμο πνμζδζμνίγεηαζ ηαηά ηδκ Μέεμδμ Los Angeles  AASHTO: Σ-96 δεκ 

πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημ 40%. 

Β. Απαζηήζεζξ επζθάκεζαξ 

Οζ «απαζηήζεζξ επζθάκεζαξ» πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ Π.Σ.Π.-Ο 150 ηνμπμπμζμφκηαζ ςξ αημθμφεςξ: 

Ι. ηάειδ άκς επζθάκεζαξ 

Η άκς επζθάκεζα πμο πνμηφπηεζ ιεηά ηδκ ηαηαζηεοή μθυηθδνδξ ηδξ οπυααζδξ, πνέπεζ κα 

ακηαπμηνίκεηαζ πνμξ ηδκ επζθάκεζα ηδξ ιεθέηδξ ηαζ δεκ πνέπεζ κα πανμοζζάγεζ ορμιεηνζηέξ απμηθίζεζξ 

ιεβαθφηενεξ απυ +- 2,00 cm. 

ΙΙ. Οιαθυηδηα  άκς επζθάκεζαξ  

Σμπζηέξ ακςιαθίεξ ή ηοιαηζζιμί εα εθέβπμκηαζ ιε ημκ 4ιεηνμ εοεφβναιιμ πήπο, πανάθθδθα ηαζ ηάεεηα 

πνμξ ηδκ δζαιμνθςιέκδ επζθάκεζα. ε ηάεε πενίπηςζδ, ιεηαλφ ηδξ επζθάκεζαξ ημο πήπο ηαζ ηδξ 

ηάηςεεκ αοημφ εθεβπυιεκδξ επζθάκεζαξ, μζ ηοιαηζζιμί (ημζθυηδηεξ) δεκ πνέπεζ κα οπενααίκμοκ ηα 2,00 

cm. 

Η εθανιμβή ημο 4ιεηνμο πήπο εα βίκεηαζ ζηα ηιήιαηα εηείκα, ζηα μπμία οπάνπεζ οπμρία 

δζαηοιάκζεςκ ιεβαθφηενςκ απυ ηζξ επζηνεπυιεκεξ. 

ΙΙΙ. Η ιδ ηήνδζδ ηςκ παναπάκς υνςκ ζοκζζηά ηαημηεπκία βζα ηδκ άνζδ ηδξ μπμίαξ εοεφκεηαζ μ 

Ακάδμπμξ. 

11..55  ΚΚααηηααζζηηεεοοήή  ΒΒάάζζδδξξ  ιιεε  ααδδνναακκήή  ζζηηααεεεεννμμππμμζζδδιιέέκκμμοο  ηηφφππμμοο  ((ππςςννίίξξ  ζζοοκκδδεεηηζζηηυυ  οοθθζζηηυυ))  

Η πανάβναθμξ αοηή αθμνά ηδκ πνμιήεεζα ή παναβςβή ηαζ δζαηίκδζδ ζημ πχνμ ημο Ένβμο εναοζημφ 

οθζημφ απυ θίεμοξ θαημιείμο ή πνμσυκηα εηζηαθήξ ηαηάθθδθα βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ αάζδξ ζε 

ζηνχζεζξ πάπμοξ 10 ή 12,5 cm ιεηά ηδκ ζοιπφηκςζδ. 

Σα οθζηά, μ ελμπθζζιυξ, δ παναβςβή οθζημφ, δ πνμεημζιαζία ηδξ επζθάκεζαξ έδναζδξ, δ δζάζηνςζδ ηςκ 

αδνακχκ οθζηχκ, δ ζοιπφηκςζδ, δ ηεθζηή επζεεχνδζδ ηδξ ζηνχζδξ αάζδξ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ 

εα είκαζ υπςξ πενζβνάθεηαζ ζηα ακηίζημζπα Κεθάθαζα 2 έςξ 9 ηδξ Π.Σ.Π.-Ο 155 ημο η. ΤΠΓΔ δ μπμία 

απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια αοηήξ ηδξ Πνμδζαβναθήξ. 

Σμ οθζηυ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Τπδνεζίαξ εα είκαζ δζααάειζζδξ (Β),(Γ) ή (Δ) ημο Πίκαηα 1 ηδξ Π.Σ.Π.-Ο 

155 ημο η. ΤΠΓΔ. 

Η επζθμβή ηδξ εέζδξ θήρδξ ηςκ αδνακχκ οθζηχκ ηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα αοηχκ εα πνέπεζ κα εβηνζεμφκ 

απυ ηδκ Τπδνεζία. 

ε ζπέζδ ιε ηδκ Π.Σ.Π.-Ο 155 εηδυζεςξ απυ ημ η.Τ.Γ.Δ. ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ εα ζζπφζμοκ μζ 

παναηάης ζοιπθδνχζεζξ-ηνμπμπμζήζεζξ. Οζ «απαζηήζεζξ επζθάκεζαξ» πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ 

πανάβναθμ 8.2 ηδξ Π.Σ.Π.-Ο 155 ηνμπμπμζμφκηαζ αημθμφεςξ: 

Α. ηάειδ άκς επζθάκεζαξ 

Η άκς επζθάκεζα πμο πνμηφπηεζ ιεηά ηδκ ηαηαζηεοή μθυηθδνδξ ηδξ αάζδξ, πνέπεζ κα ακηαπμηνίκεηαζ 

πνμξ ηδκ επζθάκεζα ηδξ ιεθέηδξ ηαζ δεκ πνέπεζ κα πανμοζζάγεζ ορμιεηνζηέξ απμηθίζεζξ ιεβαθφηενεξ απυ 

+- 2,00 cm. 
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Β. Οιαθυηδηα άκς επζθάκεζαξ 

Σμπζηέξ ακςιαθίεξ ή ηοιαηζζιμί εα εθέβπμκηαζ ιε ημκ 4ιεηνμ εοεφβναιιμ πήπδ, πανάθθδθα ηαζ ηάεεηα 

πνμξ ηδκ δζαιμνθςιέκδ επζθάκεζα. ε ηάεε πενίπηςζδ, ιεηαλφ ηδξ επζθάκεζαξ ημο πήπδ ηαζ ηδξ 

ηάηςεεκ αοημφ εθεβπυιεκδξ επζθάκεζαξ, μζ ηοιαηζζιμί (ημζθυηδηεξ) δεκ πνέπεζ κα οπενααίκμοκ ηα 2,00 

cm. 

Η εθανιμβή ημο 4ιεηνμο πήπδ εα βίκεηαζ ζηα ηιήιαηα εηείκα ζηα μπμία οπάνπεζ οπμρία δζαηοιάκζεςκ 

ιεβαθφηενςκ απυ ηζξ επζηνεπυιεκεξ. 

Γ. Η ιδ ηήνδζδ ηςκ παναπάκς υνςκ ζοκζζηά ηαημηεπκία βζα ηδκ άνζδ ηδξ μπμίαξ εοεφκεηαζ μ 

Ακάδμπμξ. 

11..66  ΓΓεεζζββιιααηημμθθδδρρίίαα  ηηααζζ  έέθθεεββππμμζζ  

Η δεζβιαημθδρία ηαζ μ έθεβπμξ πμο αθμνμφκ ηα πνδζζιμπμζμφιεκα οθζηά εα βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηςκ Π.Σ.Π.-Ο150 ηαζ Ο155. 

Η δεζβιαημθδρία  ηαζ μζ έθεβπμζ πμο αθμνμφκ ηδκ ζοιπφηκςζδ εα βίκεηαζ ιε πανηίδεξ. Κάεε πανηίδα 

ακηζζημζπεί ζε παναβςβή ιζαξ ιέναξ υηακ αοηή δεκ ακαιέκεηαζ κα οπεναεί ηα 2000 m2.,ή ιζζήξ ιέναξ 

υηακ δ παναβςβή είκαζ ιεηαλφ 2000 m2 ηαζ 4000 m2. 

Κάεε πανηίδα εα δζαζνείηαζ ζε δφμ ίζεξ οπμπανηίδεξ. Μζα δμηζιή εα δζελάβεηαζ βζα ηάεε οπμπανηίδα. Οζ 

εέζεζξ δεζβιαημθδρίαξ εα επζθέβμκηαζ απυ ηδκ Δπζαθέπμοζα Τπδνεζία ιε ηοπαία επζθμβή. 

Κάεε πανηίδα εα βίκεηαζ απμδεηηή απυ πθεονάξ ζοιπφηκςζδξ υηακ δ επί ηυπμο ποηκυηδηα είκαζ 

ημοθάπζζημκ ημ 98% βζα ηδκ οπυααζδ ηαζ ημ 100% βζα ηδκ αάζδ ηδξ ιέβζζηδξ ποηκυηδηαξ πμο 

θαιαάκεηαζ ενβαζηδνζαηά ηαηά ηδκ ηνμπμπμζδιέκδ ιέεμδμ AASHO απυ δείβιαηα πμο έπμοκ πανεεί απυ 

ημ πνμζημιζζεέκ οθζηυ. Σα δείβιαηα εα ζοιποηκχκμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πνυηοπδ 

δμηζιή ASTM D1557. Οζ επί ηυπμο δμηζιέξ ζοιπφηκςζδξ εα βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πνυηοπεξ δμηζιέξ 

ASTM D1556 ή D2167. 

Δάκ δ πνμδζαβναθυιεκδ  ποηκυηδηα δεκ έπεζ επζηεοπεεί, μθυηθδνδ δ πανηίδα εα πνέπεζ κα 

λακαδμοθεοηεί ή ηαζ επακαζοιποηκςεεί ηαζ εκ ζοκεπεία εα βίκμοκ άθθεξ δφμ ηοπαίεξ δεζβιαημθδρίεξ. Η 

δζαδζηαζία αοηή εα επακαθαιαάκεηαζ ιέπνζ κα επζηεοπεεί μ πνμδζαβναθυιεκμξ ααειυξ ζοιπφηκςζδξ. 

 

Γ. ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ –ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Ιζπφμοκ ηα μνζγυιεκα ζηα ζπεηζηά άνενα ημο ζοιααηζημφ Σζιμθμβίμο. 
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Σ . Π.  2 :   ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ  ΟΠΛΙ ΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ  

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ 

1. Αληηθείκελν 

Η πανμφζα Σεπκζηή Πνμδζαβναθή αθμνά ζηζξ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ αυπθςκ ηαζ μπθζζιέκςκ 

ζηονμδειάηςκ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ έκηεπκδ ηαηαζηεοή ηςκ ένβςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ δζαιυνθςζδ 

ηαζ ακάπθαζδξ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ημο ένβμο. 

2. Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

οιιυνθςζδ ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ηαζ απαζηήζεζξ πμο ακαβνάθμκηαζ πζμ ηάης εηηυξ ακ πνμδζαβνάθεηαζ 

δζαθμνεηζηά. Ο Ακάδμπμξ, ιενίικδξ ημο, εα ελαζθαθίζεζ μζεζδήπμηε πνυζεεηεξ απαζηήζεζξ πμο εα 

πνεζαζημφκ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζχκ. 

• Νέμξ Κακμκζζιυξ Σεπκμθμβίαξ ηονμδέιαημξ (ΚΣ-1997) 

• Δθθδκζηυξ Κακμκζζιυξ βζα ηδκ Μεθέηδ ηαζ Καηαζηεοή Ένβςκ απυ Οπθζζιέκμ ηονυδεια (ΔΚΧ-

2000) 

• Δθθδκζηυξ Ακηζζεζζιζηυξ Κακμκζζιυξ (ΔΑΚ-2000) 

• Κακμκζζιυξ Σεπκμθμβίαξ Υαθφαςκ Οπθζζιμφ ηονμδέιαημξ (ΚΣΥ) 

• Απμθάζεζξ ηαζ εβηφηθζμζ πμο ακαθένμκηαζ ζε εζδζηέξ ηαηαζηεοέξ, ζε εβηνίζεζξ ζζδδνμφ μπθζζιμφ 

ηαζ θμζπχκ οθζηχκ, ζε εβηνίζεζξ ζοζηδιάηςκ πνμέκηαζδξ ηθπ 

Γζα εέιαηα πμο δεκ νοειίγμκηαζ απυ ημοξ παναπάκς Κακμκζζιμφξ ή εθθείρεζ Δθθδκζηχκ Κακμκζζιχκ εα 

ζζπφμοκ ηαηά πενίπηςζδ μζ ακηίζημζπμζ Δονςηχδζηεξ ηαζ μζ ακηίζημζπμζ Γενιακζημί Κακμκζζιμί. 

3. Απαηηήζεηο 

Αθμνά ζηδκ πνμιήεεζα ηςκ οθζηχκ ηαζ ιέζςκ παναβςβήξ επζηυπμο ημο αυπθμο ηαζ μπθζζιέκμο 

ζηονμδέιαημξ βζα ηηζνζαηέξ ηαηαζηεοέξ, οπυβεζεξ ή οπένβεζεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ημο λοθμηφπμο 

ηαζ πάθοαα μπθζζιμφ, ηαεχξ ηαζ ηςκ πνμηαηαζηεοαζιέκςκ ζημζπείςκ απυ ζηονυδεια. 

33..11  ΠΠννμμζζυυκκηηαα  

θεξ μζ ενβαζίεξ εα εηηεθεζημφκ απυ εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ζε ηαηαζηεοέξ ζηονμδειάηςκ. 

Οζ πεζνζζηέξ ιδπακδιάηςκ παναβςβήξ ζηονμδέιαημξ πνέπεζ κα είκαζ έιπεζνμζ χζηε κα ηδνμφκ ηζξ 

πνμδζαβναθέξ ζφκεεζδξ. 

33..22  ΑΑκκμμππέέξξ  ηηααζζ  εεππζζηηννεεππυυιιεεκκεεξξ  ααππμμηηθθίίζζεεζζξξ  

θεξ μζ ενβαζίεξ ζηονμδειάηςκ εα εηηεθεζεμφκ ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηέπκδξ ηδξ ορδθήξ ζηάειδξ ηαζ 

ιε αηνίαεζα πμο εα επζηνέπεζ ηδκ εοπενή ζφκεεζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ άθθςκ ζημζπείςκ. Ο ααειυξ 

αηνίαεζαξ ηςκ ηαηαζηεοχκ εα ανίζηεηαζ ζηα υνζα ακμπχκ υπςξ ακαβνάθεηαζ ζηα ζπέδζα ή 

πνμδζαβνάθεηαζ ηαζ αθθζχξ εα ζζπφμοκ ηα αηυθμοεα: 

• Γζαζηάζεζξ ημπμεέηδζδξ   ±5mm 

• Γζαημιέξ ζημζπείςκ απυ ζηονυδεια  ±5mm  

• Άκς ζηάειδ πθαηχκ δαπέδςκ   ±5mm 

Η απυηθζζδ παηηςιέκςκ αβηονίςκ ζημ ζηονυδεια ±3mm απυ ηδκ εεςνδηζηή ημοξ εέζδ ηαζ ιε ηθίζδ 

απυ ηδκ ηαηαηυνοθμ υπζ ιεβαθφηενδ απυ 1:200. Θα ζηενεχκμκηαζ ζηδ εέζδ ημοξ ιε ηδκ αμήεεζα 

ιεηαθθζηήξ πθάηαξ ή ιε ηνυπμ πμο εα εβηνίκεζ δ επίαθερδ. 

33..33  ΓΓεεζζββιιααηημμθθδδρρίίαα  

Καη’ εθάπζζημ ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ Σεπκμθμβίαξ ηονμδέιαημξ (ΚΣ). 
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33..44  ΤΤππμμααμμθθέέξξ  

Ο Ακάδμπμξ εα πάνεζ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ βζα ημ ενβαζηήνζμ ημ μπμίμ εα πνμααίκεζ ζημκ έθεβπμ ηςκ 

οθζηχκ ηαζ δμηζιχκ ζφιθςκα ιε ημκ ΚΣ ηαζ εα πανέπεζ ηάεε δζεοηυθοκζδ βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ. Ο Ακάδμπμξ εα οπμαάθθεζ ζηδκ Τπδνεζία ηνία ακηίβναθα Πζζημπμζδηζηχκ υπμο εα 

θαίκεηαζ υηζ ηα οθζηά πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ ςξ ηαηςηένς: 

• ΑΓΡΑΝΗ: Κάεε εαδμιάδα ή ημ πμθφ ηάεε 500m3 απυ ηάεε είδμοξ αδνακέξ οθζηυ. 

• ΣΙΜΔΝΣΟ: Γζα ηάεε θμνηίμ εκηυξ ηεζζάνςκ διενχκ απυ ηδκ διένα παναθααήξ ημο ή ημ πμθφ 

εκηυξ μηηχ διενχκ απυ ηδκ διένα παναβςβήξ ημο. 

Πνυζεεημζ έθεβπμζ ιπμνμφκ κα βίκμοκ ακ δ Τπδνεζία ημ απαζηήζεζ, ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαζ ιεηά 

απυ απαίηδζδ ηδξ Τπδνεζίαξ. Ο Ακάδμπμξ εα οπμαάθθεζ βζα έβηνζζδ ηδκ μκμιαζία ηδξ πδβήξ απυ ηδκ 

μπμία πνμηίεεηαζ κα πνμιδεεφεηαζ αδνακή, ηαεχξ ηαζ απμδεζηηζηά πμο κα θαίκεηαζ υηζ ημ οθζηυ πθδνεί 

ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πνμηφπςκ. 

33..55  ΈΈθθεεββππμμξξ  ηηααζζ  δδμμηηζζιιέέξξ  

3.5.1 Γεκζηά 

Η δεζβιαημθδρία ηαζ μ έθεβπμξ ημο ζηονμδέιαημξ εα πθδνμφκ αοζηδνά ημκ ΚΣ ηαη’ εθάπζζημ. 

α. Δνβαζηήνζμ: Σμ ενβαζηήνζμ πμο εα πνμααίκεζ ζημοξ εθέβπμοξ εα είκαζ ακαβκςνζζιέκμ ηαζ επανηχξ 

ελμπθζζιέκμ, χζηε μζ ενβαζηδνζαημί ηαζ επζηυπμο έθεβπμζ κα βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ΚΣ. 

Θα είκαζ ζηακυ κα ηάκεζ ημοξ πζμ ηάης εθέβπμοξ ηαζ δμηζιέξ 

• Γμηζιέξ ακημπήξ ζε εθίρδ 

• Έθεβπμξ ενβαζζιυηδηαξ 

• Έθεβπμξ ηαεανυηδηαξ ηαζ αβκυηδηαξ ηςκ αδνακχκ 

• Έθεβπμξ ημηημιεηνζηήξ δζαααειίζεςξ 

• Μέηνδζδ πενζεηηζηυηδηαξ οβναζίαξ ηςκ αδνακχκ 

• Μέηνδζδ ηάεζζδξ ηαζ δείηημο ζοιπφηκςζδξ οβνμφ ζηονμδέιαημξ 

• Γμηζιή ζοζημθήξ 

• Έθεβπμξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε αένα 

Σα απμηεθέζιαηα υθςκ ηςκ εθέβπςκ εα οπμαάθθμκηαζ ζηδκ Δπίαθερδ. 

α. Ακαθμνά απμηεθεζιάηςκ ηςκ εθέβπςκ ηαζ δμηζιχκ 

• Σα απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιχκ εα οπμαάθθμκηαζ ζηδκ Τπδνεζία ιυθζξ εημζιάγμκηαζ. 

• Σα πζζημπμζδηζηά ηςκ εθέβπςκ εα πενζέπμοκ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηα απαζημφιεκα ζημζπεία πμο 

εα επζαεααζχκμοκ εοηνζκχξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιχκ. Βθέπε DIN 1048 ηιήια 5 ηαζ DIN 1045 

ηιήια 4.3. 

• Σα απμηεθέζιαηα ηδξ απαζημφιεκδξ ενβαζζιυηδηαξ, ακημπήξ ηαζ πμζυηδηαξ ηςκ εθέβπςκ ημο 

ζηονμδέιαημξ ηαζ ημο πνμηαηαζηεοαζιέκμο ςπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ εα οπμαάθθμκηαζ εζξ 

δζπθμφκ. 

β. Γαπάκεξ: Ο Ακάδμπμξ επζαανφκεηαζ βζα υθεξ ηζξ δαπάκεξ ηςκ πενζβναθέκηςκ εθέβπςκ ηαζ δμηζιχκ 

33..66  ΚΚααηημμηηεεππκκίίεεξξ  ηηδδξξ  ηηααηηααζζηηεεοοήήξξ  

Καηαζηεοέξ πμο εα ηνζεμφκ ηαηυηεπκεξ απυ ηδκ επίαθερδ πνέπεζ κα ηαεαζνεεμφκ ηαζ κα 

απμιαηνοκεμφκ. θεξ μζ δαπάκεξ βζα ηαεαζνέζεζξ ηαζ απμηαηαζηάζεζξ αανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ. 

33..77  ΓΓμμηηζζιιααζζηηζζηηέέξξ  θθμμννηηίίζζεεζζξξ  ηηςςκκ  ηηααηηααζζηηεεοοχχκκ  

Ο έθεβπμξ αοηυξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ ή ζε ηιήια αοηχκ πνμηείκεηαζ ζημκ Ακάδμπμ ακ αοηυ απαζηείηαζ ηαηά 

ηδκ ηνίζδ ηδξ επίαθερδξ. 

Δάκ δ δμηζιαζηζηή θυνηζζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ βίκεζ ελαζηίαξ μθζηήξ ή ιενζηήξ αζημπίαξ ηςκ δμηζιίςκ ημο 

ζηονμδέιαημξ, ηυηε ηα έλμδα επζαανφκεηαζ μ Ακάδμπμξ. 
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Δάκ δ δμηζιαζηζηή θυνηζζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ βίκεζ ελαζηίαξ ιζαξ ή πενζζζμηένςκ ζοκεδηχκ πμο 

ηαηαιανηονμφκ αιέθεζα ημο Ακαδυπμο, ηυηε μ Ακάδμπμξ εα απμγδιζςεεί βζα ηδκ δαπάκδ αοηή ιυκμ εάκ 

ηα απμηεθέζιαηα ηδξ θυνηζζδξ είκαζ ζηακμπμζδηζηά. 

Δάκ δ δμηζιαζηζηή θυνηζζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ βίκεζ βζα μπμζμδήπμηε άθθδ αζηία, μ Ακάδμπμξ εα πνμαεί 

ζηδκ δμηζιαζηζηή θυνηζζδ ηαζ εα απμγδιζςεεί βζα υθεξ ηζξ δαπάκεξ ακελάνηδηα απυ ηα απμηεθέζιαηα. 

Η επίαθερδ εα ηνίκεζ βζα ημ είδμξ ηδξ δμηζιήξ, ημ θμνηίμ ηαζ ηδκ ενιδκεία (αλζμθυβδζδ) ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ. 

4. Ηκεξνιόγην θαη Αξρείν 

Ο Ακάδμπμξ εα ηδνεί Ηιενμθυβζμ Ένβμο, υπμο εα ακαβνάθεηαζ δ πνυμδμξ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ υπμο εα 

πανμοζζάγεζ ηαεδιενζκά ζηδκ Δπίαθερδ βζα έβηνζζδ. 

Α. Σμ διενμθυβζμ εα πενζέπεζ: 

• Σμ πνμζςπζηυ ημο ενβμηαλίμο 

• Σζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ 

• Σα ζπέδζα ημο ενβμηαλίμο 

• Σμοξ οπενβμθάαμοξ 

Β. Ακαθμνζηά ιε ηζξ ενβαζίεξ ζηονμδειάηςκ εα ηδνμφκηαζ ηαηαζηάζεζξ ηςκ ελήξ: 

• ηονμδεηήζεζξ-διενμιδκία ηαζ χνα 

• Πενζεηηζηυηδηα ηζζιέκημο ηαζ ενβαζζιυηδηα ηάεε παναβςβήξ πμζυηδηαξ ζηονμδέιαημξ 

• Έθεβπμζ ηςκ δμηζιίςκ 

• Ακαθμνέξ ζηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ 

• Δζδζηέξ ιέεμδμζ ζηονμδέηδζδξ πμο εθανιυζεδηακ 

5. Έιεγρνη πξόζζεησλ δνθηκίσλ 

Δάκ θυβς πνυςνδξ θμνηίζεςξ ζηονμδεηδεέκηςκ ζημζπείςκ, μθεζθμιέκδξ ζηδκ πνυμδμ ημο ένβμο 

γδηδεμφκ απυ ηδκ Δπίαθερδ πνυζεεηα δμηίιζα βζα έθεβπμ ηυηε μ Ακάδμπμξ εα πνμαεί ζημοξ εθέβπμοξ 

πςνίξ κα απμγδιζςεεί ζδζαίηενα βζα ηζξ δαπάκεξ αοηέξ. 

 

Β. ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. Γεληθά 

Θα ηδνδεμφκ μζ εθάπζζηεξ βεκζηέξ απαζηήζεζξ πμο πνμδζαβνάθμκηαζ ζημκ ΚΣ. 

2. Μέηξεζε θαη αλάκημε εξγνηαμηαθνύ ζθπξνδέκαηνο κεγάισλ έξγσλ 

Θα ηδνδεμφκ ηαη’ εθάπζζημ μζ απαζηήζεζξ ηδξ παναβνάθμο 13.5 ημο Κ.Σ.. Σμ κενυ εα ιεηνάηαζ ηαη’ 

υβημ ή ηαηά αάνμξ ή ιε ιεηνδηή θίηνςκ ηαζ μπμζαδήπμηε ιέεμδμξ ηζ ακ πνδζζιμπμζδεεί εα πνέπεζ κα 

ιπμνεί κα πνμζανιυγεηαζ αιέζςξ βζα πανμπή πνμηαεμνζζιέκδξ πμζυηδηαξ κενμφ ιε αηνίαεζα 1% ιέπνζ 

10%. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακάιζλδξ δεκ εα πνμζηίεεηαζ ηαιία πμζυηδηα κενμφ. 

Πνυζιζηηα εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ακ εβηνζεμφκ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζημφ. Ο 

Ακάδμπμξ εα πανάζπεζ απμδείλεζξ βζα ηδκ αηνίαεζα ηδξ ζοζηεοήξ πανμπήξ. 

Ο ηφπμξ ημο ζοβηνμηήιαημξ παναβςβήξ ζηονμδέιαημξ, δ δζαννφειζζδ, δ ημπμεέηδζδ, δ πνμζηαζία, μ 

ηνυπμξ γφβζζδξ ηαζ ακάιζλδξ οπυηεζηαζ ζηδκ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ. Σμ ζοβηνυηδια εα είκαζ 

δζαννοειζζιέκμ έηζζ χζηε κα δζεοημθφκεηαζ μ έθεβπμξ υθςκ ηςκ πεζνζζιχκ ακά πάζα ζηζβιή. 

Δπίζδξ πνέπεζ κα πνμαθεθεμφκ μζ ηαηάθθδθεξ δζεοημθφκζεζξ πνμξ θήρδ δμηζιίςκ ζηονμδέιαημξ βζα ημκ 

έθεβπμ ηδξ μιμζμιμνθίαξ.  
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3. Έηνηκν ζθπξόδεκα 

ε πενίπηςζδ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί έημζιμ ζηονυδεια ηυηε μ ελμπθζζιυξ ακάιζλδξ ηαζ ιεηαθμνάξ ηαζ 

δ ιέεμδμξ ζηονμδέηδζδξ εα ηφπμοκ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ Δπίαθερδξ. 

Σμ έημζιμ ζηονυδεια πνέπεζ κα πθδνεί ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ παναβνάθμο 12.1 ημο Κ.Σ.. ηδξ 

πνμδζαβναθήξ αοηήξ, ηδξ ζπεηζηήξ παναβνάθμο ημο DIN 1045 ηαζ μ πνμιδεεοηήξ πνέπεζ κα είκαζ 

εκήιενμξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ αοηέξ. 

Η πενζεηηζηυηδηα ηάεε παναβςβήξ ζηονμδέιαημξ ηαηά αάνμξ ζε ηζζιέκημ, κενυ ηαζ αδνακή ηαεχξ ηαζ 

μ πνυκμξ πανμπήξ ημο κενμφ εα ακαβνάθμκηαζ ζε ηάεε δεθηίμ παναθααήξ απυ ημκ παναζηεοαζηή. 

Καιία πμζυηδηα κενμφ δεκ εα πνμζηίεεηαζ ηαηά ηδκ δζαδνμιή απυ ημ ζδιείμ παναβςβήξ ιέπνζ ημ 

ζδιείμ ζηονμδέηδζδξ. 

Ο ακαιζηηήναξ ημο αοημηζκήημο ιεηαθμνάξ πνέπεζ κα είκαζ ηεθείςξ άδεζμξ πνζκ βειίζεζ ιε κέμ 

ζηονυδεια. Σα μπήιαηα ιεηαθμνάξ ιε ακάδεοζδ δεκ πνέπεζ κα οπενθμνηχκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ 

ζηακυηδηα παναβςβήξ ημο πνμιδεεοηή αθθά κα πνμζανιυγμκηαζ μζ δυζεζξ πνμξ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ηςκ 

μπδιάηςκ. 

Δάκ δ ιεηαθμνά ημο ζηονμδέιαημξ βίκεζ ιε αοημηίκδημ ακαιζηηήνα, ηυηε μ ιέβζζημξ επζηνεπυιεκμξ 

πνυκμξ απυ ηδκ ζηζβιή ηδξ πανμπήξ ημο κενμφ ιέπνζ ηδ ζηζβιή ηδξ εηηέκςζδξ είκαζ 1 χνα, εηηυξ ακ δ 

επίαθερδ παναηείκεζ ημκ πνυκμ (ακ έπεζ πνμζηεεεί επζαναδοκηζηυ). 

4. Μεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

Η ιεηαθμνά ζηονμδέιαημξ εα βίκεηαζ ιε ηνυπμ πμο κα ελαζθαθίγεζ ηδκ πμζυηδηά ημο ηαζ ζφκεεζδ 

ιέπνζ ημ ζδιείμ εηηέκςζδξ. Βθέπε επίζδξ DIN 1045 πανάβναθμξ 10. Ο Ακάδμπμξ πνέπεζ κα πνμαθέρεζ 

ηαζ δζάθμνα ιέζα χζηε δ ηαηδβμνία ηάεε ζηονμδέιαημξ κα είκαζ ελαζθαθζζιέκδ ηάης απυ 

μπμζεζδήπμηε ενβμηαλζαηέξ ζοκεήηεξ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά απυ ημκ ακαδεοηήνα ιέπνζ ηδκ ηεθζηή εέζδ 

ζηονμδέηδζδξ. 

Ο ιέβζζημξ πνυκμξ απυ ηδκ ζηζβιή ηδξ παναβςβήξ ιέπνζ ηδκ ζηονμδέηδζδ είκαζ: 

• Γζα εενιμηναζίεξ ζηονμδέηδζδξ ηάης ηςκ 20Ί C :  45 θεπηά  

• Γζα εενιμηναζίεξ ζηονμδέηδζδξ ιεηαλφ 20Ί C ηαζ 30Ί C : 30 θεπηά 

• Γζα εενιμηναζίεξ ζηονμδέηδζδξ άκς ηςκ 30Ί C μ πνυκμξ αοηυξ εθέβπεηαζ ηαζ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ 

επίαθερδ. 

5. θπξνδέηεζε 

Καιία πμζυηδηα κενμφ δεκ επζηνέπεηαζ κα πνμζηεεεί ιεηά ημ πέναξ ηδξ ακάιζλδξ ζημ ζοβηνυηδια 

παναβςβήξ. Οζ λοθυηοπμζ ηαζ μζ ανιμί εα δζαανέπμκηαζ επανηχξ. ηονμδέηδζδ ζε βοικέξ επζθάκεζεξ 

εδάθμοξ εα βίκεηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ επζθάκεζαξ. 

Γεκ εα βίκεηαζ ζηονμδέηδζδ ιε ηνυπμ μ μπμίμξ δδιζμονβεί απυιεζλδ-ακεπζεφιδημ ηεθείςια ή ηαηή 

πμζυηδηα ηαηαζηεοήξ. Γεκ εα βίκεηαζ ιεηαθμνά ημο ζηονμδέιαημξ ιε ηδκ αμήεεζα ημο δμκδημφ ή 

ηζμοβηνάκεξ. Απαβμνεφεηαζ δ ζηονμδέηδζδ ζε ημίπμοξ ή ζε εειέθζα απυ φρμξ πένακ ημο 1 ιέηνμο. 

Πνζκ ηδκ ζηονμδέηδζδ εα ελαζθαθίγεηαζ δ πνμδζαβναθείζα ηάθορδ ημο μπθζζιμφ. Ο πχνμξ 

ζηονμδέηδζδξ ηαζ μζ λοθυηοπμζ πνέπεζ κα είκαζ ηαθά ηαεανζζιέκμζ απυ ζημοπίδζα ηθπ. έζμοθεξ, ηάδμζ, 

πμάκεξ ηθπ πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ ηαεανά απυ επζηαθφρεζξ ζηθδνοιέκμο ζηονμδέιαημξ ηαζ δεκ εα πνέπεζ 

κα ανέπμκηαζ ηαηά ηδκ πνήζδ. Θα πνέπεζ κα βίκεζ πνυαθερδ ιε ηαηάθθδθα ιέζα χζηε κα εθέβπεηαζ δ 

εενιμηναζία ημο ζηονμδέιαημξ ηαηά ηδκ δζάζηνςζδ κα ιδκ οπενααίκεζ ημοξ 32Ί C. Γζα ζηονμδέηδζδ 

ζε εενιυ πενζαάθθμκ, αθέπε παναβ. 3.2.9 ημο Κ.Σ.. 

Δάκ ηαηά ηδκ ζηονμδέηδζδ ηδξ πθάηαξ δαπέδμο ζοιαεί δζαημπή ζηονμδέιαημξ πένακ ηςκ 30 θεπηχκ 

πνέπεζ αιέζςξ κα δδιζμονβμφκηαζ ανιμί.  
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Ο νοειυξ ηαζ δ πμζυηδηα ημο ζηονμδέιαημξ πνέπεζ κα πνμβναιιαηίγμκηαζ έηζζ χζηε δ ζηονμδέηδζδ 

κα είκαζ άιεζδ ηαζ πνέπεζ κα πνμαθέπεηαζ χζηε ηα ηεκά πνμκζηά δζαζηήιαηα ακάιεζα ζε δφμ 

ζηονμδεηήζεζξ κα είκαζ ηέημζα χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ιμκμθζεζηυηδηα ημο ζηονμδεηδεέκημξ 

ηιήιαημξ. 

Ο ελμπθζζιυξ βζα ηδκ ζηονμδέηδζδ πνέπεζ κα έπεζ ηέημζα ζηακυηδηα χζηε κα ιδκ δδιζμονβεί ηεκά 

πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ ηαεοζηενήζεζξ ζηδκ παναβςβή. Πνέπεζ κα οπάνπμοκ επανηείξ δμκδηέξ ηαζ 

ακενχπζκμ δοκαιζηυ χζηε δ ζοιπφηκςζδ κα βίκεηαζ βνήβμνα ιεηά ηδκ δζάζηνςζδ αηυιδ ηαζ ζε 

δφζημθεξ πενζμπέξ. Δπίζδξ πνέπεζ κα πνμαθέπεηαζ ηαζ εθεδνζηυξ ελμπθζζιυξ βζα άιεζδ ακηζηαηάζηαζδ 

ζε πενίπηςζδ αθάαδξ. 

6. πκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

Ο Ακάδμπμξ πνέπεζ ιυθζξ γδηδεεί απυ ηδκ Δπίαθερδ ηαζ πνζκ ανπίζμοκ μζ ηακμκζηέξ ενβαζίεξ κα ηάκεζ 

επίδεζλδ ηδξ ζηακυηδηαξ ηδξ ιεευδμο πμο πνμαθέπεηαζ βζα ηδκ ζοιπφηκςζδ. Ο ανζειυξ ηαζ ημ ιέβεεμξ 

ηςκ δμκδηχκ εα είκαζ ηέημζμξ χζηε κα ελαζθαθίγεζ ηδκ δυκδζδ ζε υθδ ηδ ιάγα ημο ζηονμδέιαημξ. 

Πνέπεζ κα βίκεηαζ πνυαθερδ εθεδνζηχκ δμκδηχκ: Γζα ηάεε ηνεζξ δμκδηέξ εκ θεζημονβία εα οπάνπεζ έκαξ 

εθεδνζηυξ. Η δυκδζδ πνέπεζ  κα πανέπεηαζ ζοζηδιαηζηά ηαζ ζε ηέημζα πνμκζηά δζαζηήιαηα χζηε μζ 

γχκεξ επζννμήξ κα οπενηαθφπημκηαζ. 

7. Αξκνί ζθπξνδέκαηνο 

Οζ ανιμί δζαζημθήξ εα ιμνθςεμφκ ηαηά ηδκ ζηονμδέηδζδ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ δζμβηςιέκδξ 

πμθοζηενυθδξ αανέςξ ηφπμο ηαζ ηαηαθθήθμο πάπμοξ ή άθθμο ζζμδφκαιμο οθζημφ, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ζηαηζηή ιεθέηδ. 

8. πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

Σζξ πνχηεξ επηά διένεξ ημ ζηονυδεια εα δζαηδνείηαζ οβνυ είηε ιε νάκηζζια αθθά πςνίξ θζικάγμκηα 

κενά είηε ηαθφπημκηαξ ημ ιε ιία ιειανάκδ κα απμννμθά ηαζ δζαηδνεί ηδκ οβναζία (θζκάηζα). Καηά ηδκ 

δζάνηεζα επηά διενχκ δ επζθάκεζα ημο ζηονμδέιαημξ δεκ πνέπεζ κα ζηεβκχζεζ ηαευθμο ζε ηακέκα 

ζδιείμ. Μεηά ηζξ επηά διένεξ δ ζοκηήνδζδ ζοκεπίγεηαζ ιε απθμφζηενμ ηνυπμ ιέπνζ ηδκ 21δ διένα. Ο 

απθμφζηενμξ αοηυξ ηνυπμξ εα πνέπεζ κα ηφπεζ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

9. Πξνζηαζία ζθπξνδέκαηνο 

Σμ ζηονυδεια εα πνμζηαηεφεηαζ χζηε κα απμηναπμφκ γδιζέξ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, απυ ηα θοηά, 

οπενθυνηζζδ ή μζαδήπμηε άθθδ αζηία. Οζ επζθάκεζεξ ημο ζηονμδέιαημξ πμο είκαζ εηηεεεζιέκεξ ζημοξ 

πχνμοξ άθθςκ ενβαζζχκ πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ βζα κα απμηναπμφκ απμπνςιαηζζιμί ή 

παναιυνθςζδ απυ ζημονζέξ ηαζ γδιζέξ απυ πηχζεζξ ακηζηεζιέκςκ ηθπ Πνζκ θδθεεί μπμζμδήπμηε ιέηνμ 

απμηαηάζηαζδξ εθαηηχιαημξ, μ Ακάδμπμξ πνέπεζ κα ηφπεζ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ Τπδνεζίαξ ημο ηνυπμο ηαζ 

ηςκ οθζηχκ επζδζυνεςζδξ. 

Κακέκα ηιήια ζηονμδέιαημξ δεκ εα ηαεαζνείηαζ πςνίξ πνμδβμφιεκδ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ. ηεβακυ 

ζηονυδεια δεκ εα θμνηζζεεί ιε κενυ ή ιε άθθμ ηνυπμ πνζκ πενάζμοκ 21 διένεξ απυ ηδκ ζηονμδέηδζδ. 

10. θπξνδέκαηνο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (βι. παξ. 12.9 ηνπ ΚΣ) 

Οζ απμεέζεζξ ημο ηζζιέκημο ηαζ μζ ζςνμί ηςκ αδνακχκ δεκ πνέπεζ κα πνμζαάθθμκηαζ απεοεείαξ απυ ηζξ 

δθζαηέξ αηηίκεξ. Σα αδνακή πνέπεζ κα ηαηαανέπμκηαζ ιε νάκηζζια ακ πνεζαζηεί βζα κα δζαηδνμφκηαζ 

οβνά. Σμ κενυ ημο ζηονμδέιαημξ πνέπεζ κα ακηθείηαζ απυ ημ ζηονυδεια. Δάκ πανμδζηά απμεδηεοηεί ζε 

δελαιεκέξ, αοηέξ πνέπεζ κα είκαζ ζε ζηζά βζα κα δζαηδνδεεί δ εενιμηναζία ημο υζμ παιδθυηενα βίκεηαζ. 

Δκχ δ εενιμηναζία ημο κενμφ δεκ πνέπεζ κα είκαζ πμθφ παιδθυηενδ απυ ηδκ εενιμηναζία ημο 

ζηονμδεηδεέκημξ ζηονμδέιαημξ, υηακ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ημο ζηονμδέιαημξ. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ζηονμδέηδζδξ ιε εενιέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ αοηέξ μζ επζπθέμκ 

πνμθοθάλεζξ χζηε κα οπάνπεζ δ αεααζυηδηα υηζ πναηηζηά δ ζηονμδέηδζδ έβζκε ζηδκ παιδθυηενδ 

δοκαηή εενιμηναζία. ε ηαιία πενίπηςζδ δ εενιμηναζία ημο ζηονμδέιαημξ δεκ εα οπενααίκεζ ημοξ 

32ΊC ηαηά ηδκ ζηονμδέηδζδ. 
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ε πενίπηςζδ πμο επζηναηήζμοκ λδνμί άκειμζ εα πνμαθεθεμφκ πνμζςνζκμί ακειμθνάηηεξ. Ο Ακάδμπμξ 

εα πνμαθέπεζ βζα επάνηεζα κενμφ ζςθήκεξ πμηίζιαημξ ηαζ αηνμθφζζα ρεηαζιμφ. θεξ μζ επζθάκεζεξ 

πμο εα ζηονμδεηδεμφκ εα πνέπεζ κα ιέκμοκ ανεβιέκεξ αθθά πςνίξ θζικάγμκηα κενά. Θα είκαζ 

απαναίηδημ κα βίκεζ ρεηαζιυξ ιε κενυ ηςκ λοθμηφπςκ ηαζ ημο ζζδδνμπθζζιμφ. Σμ ζοβηνυηδια 

παναβςβήξ ζηονμδέιαημξ πνέπεζ κα είκαζ ζηζαζιέκμ ηαζ ααιιέκμ άζπνμ ζε υθα ηα ζδιεία. Σμ δίηηομ 

άκηθδζδξ ηαζ άθθεξ επζθάκεζεξ πνέπεζ κα ηδνδεμφκ δνμζενυηενεξ ηαθφπημκηα αοηέξ ιε οβνέξ θζκάηζεξ 

ηαζ ιε ρεηαζιμφξ κενμφ. 

Δάκ δ εενιμηναζία ηδξ διέναξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ λδναζίαξ είκαζ μνζαηέξ, δ ζηονμδέηδζδ πνέπεζ κα 

πνμβναιιαηζζεεί βζα ανβά ημ απυβεοια χζηε κα απμηναπμφκ μζ ζμαανέξ επζπηχζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ. 

θεξ μζ δζαδζηαζίεξ ζηονμδέηδζδξ ιε εενιέξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πνέπεζ κα εβηνζεμφκ θεπημιενχξ απυ 

ηδκ Τπδνεζία. 

11. Σειεηώκαηα επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε μπιόηππν 

Πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ ζοκζζηάηαζ ζημκ Ακάδμπμ κα πνμαεί ζηδκ ηαηαζηεοή ανηεηχκ 

μθμηθδνςιέκςκ δεζβιάηςκ ιε μπθζζιυ πμο εα δείπκμοκ ηάεε ηφπμ ηεθεζχιαημξ απμηαθοπηυιεκδξ 

επζθάκεζαξ βζα έβηνζζδ. 

Σα δείβιαηα αοηά εα ηδνδεμφκ ζακ πνυηοπα ηαζ υθδ δ ηαηαζηεοή δεκ πνέπεζ κα είκαζ ηαηχηενδ απυ ημ 

δείβια. 

θεξ μζ επζθάκεζεξ εα είκαζ εθεφεενεξ απυ ηεκά, ηορέθεξ ή άθθα εθαηηχιαηα. Πνμηείκεηαζ κα βίκεζ 

ηαλζκυιδζδ ηςκ επζθακεζχκ ημο ζηονμδέιαημξ ακάθμβα ιε ηα είδδ ηςκ λοθμηφπςκ υπςξ ηαεμνίγμκηαζ 

ζηδκ ζοκέπεζα. 

Γεκ εα επζηνέπεηαζ ηαιία απμηαηάζηαζδ ηδξ απμηαθοπηυιεκδξ επζθάκεζαξ πςνίξ ηδκ έβηνζζδ ηδξ 

Τπδνεζίαξ. Γζα ηάεε είδμξ ηαζ βζα ηάεε ιέεμδμ εα γδηείηαζ δ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

Σιήιαηα ηα μπμία πνμμνίγμκηαζ κα επζπνζζεμφκ ηαζ πανμοζζάγμοκ πμθφ θεία επζθάκεζα εα ιοζηνζεμφκ 

ιε ημκίαια αιέζςξ ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ημο λοθμηφπμο. 

12. Σειεηώκαηα επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ρσξίο μπιόηππν 

Σμ ηεθείςια επζθάκεζαξ ζηονμδέιαημξ πςνίξ λοθυηοπμ εα είκαζ ζθναβζζιέκμ, ηνζπηυ, παηδηυ ή 

πηεκζζιέκμ, ζφιθςκα ιε ημοξ αηυθμοεμοξ μνζζιμφξ: 

Α. θναβζζιέκμ ηεθείςια: Μμνθχκεηαζ ιε ζζμπέδςζδ ηαζ εθαθνυ ημπάκζζια ημο ζηονμδέιαημξ ιε 

πήπεζξ βζα ηδκ δδιζμονβία μιμζυιμνθδξ επζθάκεζαξ, μιαθήξ ή ιε βναιιέξ. Σμ οθζηυ πμο εηποθίγεζ 

απμιαηνφκεηαζ ιε πήπδ αιέζςξ ιεηά ηδκ ζοιπφηκςζδ. Απμηεθεί επίζδξ ημ πνχημ ζηάδζμ βζα ηα 

οπυθμζπα ηεθεζχιαηα. 

Β. Σνζπηυ ηεθείςια: οκίζηαηαζ ζηδκ δδιζμονβία μιμζυιμνθδξ επζθάκεζαξ ιε επελενβαζία ηυζδ υζδ 

είκαζ ακαβηαία βζα κα επαθεζθεμφκ ηα ίπκδ πμο άθδζακ μζ πήπεζξ, ιε λφθζκμ ηνζαίδζ ιε ημ πένζ ή ιε 

ιδπακζηυ ηνζαίδζ ηφπμο εβηεηνζιέκμο απυ ηδκ Τπδνεζία. Η επζθάκεζα δεκ εα ηνζθηεί πνζκ ημ ζηονυδεια 

έπεζ ζηθδνοκεεί ανηεηά χζηε κα ιδκ ακένπεηαζ ζηδκ επζθάκεζα οπεναμθζηή πμζυηδηα πμθημφ, πμο ηυηε 

εα πνέπεζ κα απμιαηνφκεηαζ.  

Γ. Παηδηυ ηεθείςια: Γίκεηαζ ιε ζζδενέκζμ ιοζηνί πμο πζέγεηαζ ζηαεενά ηαζ ζπδιαηίγεζ ζηθδνή ηαζ θεία 

επζθάκεζα πςνίξ ίπκδ ιοζηνίιαημξ. Σμ ιφζηνζζια δεκ εα ανπίζεζ πνζκ δ ιειανάκδ οβναζίαξ ελαθακζζεεί 

ηαζ ημ ζηονυδεια έπεζ ζηθδνοκεεί ανηεηά χζηε κα ιδκ ακένπεηαζ  ζηδκ επζθάκεζα οπεναμθζηή 

πμζυηδηα πμθημφ πμο ηυηε εα πνέπεζ κα απμιαηνφκεηαζ. 

Γ. Υηεκζζιέκμ ηεθείςια (ιε νααδχζεζξ): Μμνθχκεηαζ πνζκ ζηθδνοκεεί ημ ζηονυδεια ιε 

ζονιαηυαμονηζα πμο πηεκίγεζ ηδκ επζθάκεζα ηάεεηα πνμξ ηδκ δζεφεοκζδ ηδξ ηοηθμθμνζαηήξ νμήξ. 

13. Ξπιόηππνη 

1133..11  ΚΚααηηααζζηηεεοοήή  ηημμοο  λλοοθθμμηηφφππμμοο  

Η ηαηαζηεοή ημο λοθμηφπμο εα είκαζ αηνζαήξ ςξ πνμξ ηδ εέζδ, ηδκ ζηάειδ ηαζ ζηένεδ χζηε κα 

απμηναπμφκ απμηθίζεζξ ή ηονηχζεζξ ηαηά ηδκ ζηονμδέηδζδ. 
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1133..22  ηηήήννζζλλδδ  ηηααζζ  δδέέζζζζιιμμ  ηημμοο  λλοοθθμμηηφφππμμοο  

Ο λοθυηοπμξ, δ ζηήνζλδ ηαζ ημ δέζζιυ ημο πνέπεζ κα είκαζ δζαζηαζζμθμβδιέκα έηζζ χζηε δ ζηονμδέηδζδ 

ηαζ ζοιπφηκςζδ ημο ζηονμδέιαημξ κα είκαζ εοπενήξ. 

1133..33  ΑΑππμμλλήήθθςςζζδδ  ηημμοο  λλοοθθμμηηφφππμμοο  

Η απμλήθςζδ ημο λοθμηφπμο πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε πνμζμπή χζηε κα ιδκ πνμηαθμφκηαζ γδιζέξ ζηζξ 

επζθάκεζεξ ημο ζηονμδέιαημξ. 

1133..44  ΜΜέέννζζιικκαα  ββζζαα  ηημμκκ  λλοοθθυυηηοοππμμ  

Δζδζηή θνμκηίδα εα θδθεεί βζα ημκ λοθυηοπμ ηαζ ηζξ πανοθέξ ημο δζαηδνχκηαξ αοηέξ, μιμζυιμνθα 

οβνέξ, έηζζ εα απμηναπεί δ ζοζημθή ημο λοθμηφπμο (πεηζζηάνζζια) ηαζ ημ άκμζβια ηςκ ανιχκ. 

1133..55  ΦΦααθθηηζζμμββςςκκζζέέξξ    

ε υθεξ ηζξ ελςηενζηέξ αηιέξ ηςκ ποηχκ επί ηυπμο ημο ένβμο ζημζπείςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ εα 

ημπμεεηδεμφκ θαθηζμβςκζέξ δζαζηάζεςκ 20x20mm ζημκ λοθυηοπμ. Αοηυ ζζπφεζ βζα ημοξ ανιμφξ 

δζαημπήξ ή ημοξ ανιμφξ ηαηαζηεοήξ ηςκ θενυκηςκ ζημζπείςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

1133..66  ΞΞοοθθυυηηοοππμμζζ  εειιθθαακκμμφφξξ  ζζηηοοννμμδδέέιιααηημμξξ  

Η ηαηαζηεοή ημο λοθμηφπμο ημο ειθακμφξ ζηονμδέιαημξ εα ακηαπμηνίκεηαζ ιε ηα ηαηςηένς: 

• Θα πνδζζιμπμζείηαζ θάδζ ημ μπμίμ δεκ εα θεηζάγεζ μφηε εα πνςιαηίγεζ ηζξ επζθάκεζεξ ημο 

ζηονμδέιαημξ. 

• Γεκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδνίβιαηα ηαζ αβηφνζα ημο λοθμηφπμο ηέημζα πμο κα αθήζμοκ ζδιάδζα 

μναηά ζηδκ επζθάκεζα ημο ζηονμδέιαημξ. Οζ ηνφπεξ βζα ημ πέναζια ηςκ θμονηεηχκ πμο δέκμοκ 

ημκ λοθυηοπμ εα ηθεζζεμφκ επζιεθχξ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ημο λοθμηφπμο. 

• Θα πνδζζιμπμζείηαζ ζηακυξ ανζειυξ ζηδνζβιάηςκ – απμζηάζεςξ, χζηε κα οπάνλεζ έκα ζηακυ πάπμξ 

ηάθορδξ ημο μπθζζιμφ απυ ζηονυδεια, ζφιθςκα ιε ηζξ Παναδμπέξ ηδξ εβηεηνζιέκδξ ζηαηζηήξ 

ιεθέηδξ. Σμ είδμξ ηαζ μζ εέζεζξ ηςκ ζηδνζβιάηςκ αοηχκ εα εβηνζεμφκ απυ ηδκ Τπδνεζία. 

ημοξ ηαηςηένς ηφπμοξ λοθμηφπςκ ηαηαηάζζμκηαζ δφμ ηαηδβμνίεξ λοθμηφπςκ, ακάθμβα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηεθεζχιαημξ ηςκ επζθακεζχκ ημο ζηονμδέιαημξ. 

Α. οκήεδξ λοθυηοπμξ 

Θα είκαζ έκα ηακμκζηυ ηεθείςια επζθάκεζαξ. Γεκ πανμοζζάγεζ ζπμοδαζυηδηα μφηε μ ααειυξ θείαξ 

επζθάκεζαξ, μφηε δ εέζδ ημο ανιμθμβήιαημξ ημο λοθμηφπμο. Αοημφξ μ ηφπμξ λοθμηφπμο εα 

πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ιδ μναηέξ επζθάκεζεξ ζηονμδέιαημξ, π.π. εειεθίςζδ, ηακάθζα ζςθήκςκ ηθπ 

πμο δεκ πνμαθέπμοκ απαίηδζδ ορδθυηενδξ ζηάειδξ λοθμηφπμο. 

Β. Δπζιεθδιέκμξ λοθυηοπμξ 

Θα είκαζ ηεθείςια ακςηέναξ ζηάειδξ. Η επζθάκεζα ημο ζηονμδέιαημξ εα είκαζ ηεθείςξ θεία ηαζ επίπεδδ 

ηαζ ηάεε ίπκμξ απυ ημοξ ανιμφξ εα είκαζ εθαπζζημπμζδιέκμ ηαζ ζε ηαεμνζζιέκδ δζάηαλδ. 

Σμ πέηζςια αοημφ ημο λοθμηφπμο εα βίκεζ απυ betoform, ιεηαθθυηοπμ ή απυ άθθμ ακάθμβμ οθζηυ ζε 

ιεβάθα θφθθα, χζηε μζ ανιμί κα είκαζ μζ θζβυηενμζ δοκαημί. Σα θφθθα εα ημπμεεηδεμφκ ζε εβηεηνζιέκδ 

δζάηαλδ ηαζ υπμο είκαζ δοκαηυ μζ ανιμί ιεηαλφ ηςκ θφθθςκ εα εκανιμκίγμκηαζ ιε ηα ανπζηεηημκζηά 

ζημζπεία, ηαηχθθζα ή ακχθθζα ή δ αθθαβή ηαηεφεοκζδξ ηδξ υρδξ. ε υθμοξ ημοξ ανιμφξ ιεηαλφ ηςκ 

θφθθςκ εα πνμαθέπμκηαζ εζδζημί ζφκδεζιμζ, χζηε κα δζαηδνείηαζ δ αηνίαεζα ηδξ εοεοβνάιιμο 

ημπμεέηδζδξ ηςκ θφθθςκ. Γεκ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηενβαζιέκα θφθθα απυ πανηυκζ. 

Οπμζαδήπμηε ιέεμδμ ηεθεζχιαημξ εηθέλεζ μ Ακάδμπμξ, ηδκ ίδζα ιέεμδμ εα πνδζζιμπμζήζεζ βζα ηάεε 

λεπςνζζηυ ηιήια ημο ηηζνίμο ιε ηδκ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ. Ο ηφπμξ αοημφ ημο λοθμηφπμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε ημζπεία, οπμζηοθχιαηα, δμημφξ, πθάηεξ, ηθζιαημζηάζζα, ζηδεαία ηθπ. 
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14. ηδεξνί νπιηζκνί 

1144..11  ΓΓεεκκζζηηάά  

Γεκζηχξ εα εθανιμζηεί μ Κακμκζζιυξ Σεπκμθμβίαξ Υαθφαςκ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ, ιε ηαοηυπνμκδ 

ζζπφ ηςκ ακηίζημζπςκ Δονςηςδίηςκ ηαζ DIN, βζα εέιαηα πμο δεκ ηαθφπημκηαζ απυ ημκ οπυρδ 

Κακμκζζιυ ηαζ επί πθέμκ εα ζζπφμοκ ηαζ μζ αηυθμοεεξ λεπςνζζηέξ απαζηήζεζξ. 

1144..22  ΣΣμμππμμεεέέηηδδζζδδ  

Πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο μπθζζιμφ εα πνέπεζ κα βίκεζ επζιεθήξ ηαεανζζιυξ ημο απυ ζηυκδ, ζημονζά ή 

θίπμξ. Η ζηενέςζδ ηαζ ζηήνζλδ ημο μπθζζιμφ πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα χζηε κα παναιέκεζ ζηδκ 

πνμηαεμνζζιέκδ εέζδ ηαηά ηδκ ζηονμδέηδζδ. Θα βίκεζ πνήζδ εκυξ ζηακμφ ανζειμφ ζηδνζβιάηςκ 

απμζηάζεςξ χζηε κα επζηεοπεεί πνέπμοζα πνμζηαηεοηζηή ηάθορδ απυ ημ ζηονυδεια. 

1144..33  οοββηηυυθθθθδδζζδδ  μμππθθζζζζιιμμφφ  

Γεκζηά δεκ ζοκζζηάηαζ ζοβηυθθδζδ μπθζζιμφ. Ακ υιςξ απαζηδεεί, εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ μπθζζιμί 

ηαηάθθδθμζ βζα δθεηηνμζοβηυθθδζδ. Η ενβαζία δθεηηνμζοβηυθθδζδξ ηαζ μζ έθεβπμί ηδξ οπάβμκηαζ 

ζημοξ ζπεηζημφξ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ. Η έβηνζζδ ηδξ δθεηηνμζοβηυθθδζδξ ζζδδνμφ  μπθζζιμφ οπάβεηαζ 

ζηδκ ανιμδζυηδηα ηδξ Τπδνεζίαξ.  

Απμζηάζεζξ νάαδςκ ηαζ επζηάθορδ ημο μπθζζιμφ ιε ζηονυδεια βζα ηζξ ηαηαζηεοέξ επί ηυπμο. Ιζπφμοκ 

μζ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ημο Νέμο Κακμκζζιμφ βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ηαηαζηεοή ένβςκ απυ ζηονυδεια. 

15. Πξνδηαγξαθέο πιηθώλ 

1155..11  ΠΠααννάάδδμμζζδδ,,  ππεεζζννζζζζιιυυξξ,,  ααππμμεεήήηηεεοοζζδδ    

α. Σζζιέκημ 

Η απμεήηεοζδ ημο ηζζιέκημο εα βίκεηαζ ιε ηνυπμ χζηε κα επζηνέπεζ εφημθδ ηδκ επζεεχνδζδ ηαζ 

ακαβκχνζζδ ηάεε πμζυηδηαξ ή ηφπμο ιε αάζδ ηζξ απμδείλεζξ παναθααήξ ηαζ ηαηακάθςζδ ηαηά ηδκ 

αημθμοεία ηδξ παναθααήξ. Γείβιαηα εα θαιαάκμκηαζ βζα έθεβπμ απυ ηάεε πμζυηδηα πμο ανίζηεηαζ ζημκ 

ηυπμ ημο ένβμο. Σζζιέκημ πμο είκαζ απμεδηεοιέκμ πένακ ηςκ ηεζζάνςκ ιδκχκ απυ ημ ηεθεοηαίμ 

έθεβπμ επακεθέβπεηαζ πνζκ ηδκ πνδζζιμπμίδζή ημο. Πμζυηδηεξ πμο εα ηνζεμφκ αηαηάθθδθεξ 

απμιαηνφκμκηαζ απυ ημ ενβμηάλζμ. 

Γζα υθεξ ηζξ ακςδμιέξ εα βίκεηαζ πνήζδ ηζζιέκημο ημζκμφ ηφπμο Portland. Σζζιέκηα ακηζεεζζηά εα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα υθεξ ηζξ οπυβεζεξ ενβαζίεξ εηηυξ ακ πνμδζαβνάθεηαζ δζαθμνεηζηά απυ ηδκ 

Τπδνεζία. 

α. Αδνακή οθζηά 

Η απμεήηεοζδ ηςκ αδνακχκ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 4.3.4.1 ημο ΚΣ. 

Σα αδνακή εα πνμένπμκηαζ απυ ιία εβηεηνζιέκδ πδβή. Πνέπεζ κα επζαεααζςεεί δ ελαζθάθζζδ ηςκ 

πμζμηήηςκ ηςκ αδνακχκ χζηε κα έπμοιε επζθάκεζεξ ζηονμδέιαημξ ηδξ ίδζαξ πμζυηδηαξ ηαζ 

πνςιαηζζιμφ. Σα αδνακή πνέπεζ κα είκαζ επανηχξ εθεφεενα απυ αθηαθζηέξ-πνμζιίλεζξ ή άθθεξ 

ακεπζεφιδηεξ πδιζηέξ μοζίεξ βζα κα επζηναπεί δ πνήζδ ημοξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ ηςκ ακςδμιχκ πςνίξ 

γδιζμβυκεξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ απυ απμννμθήζεζξ ηςκ αθηαθζηχκ ημο ελςηενζημφ πχνμο. 

β. Πενζεηηζηυηδηα πθςνζμφπςκ ηαζ εεζζηχκ μοζζχκ ζημ ζηονυδεια 

• Μέβζζηδ επζηνεπυιεκδ πενζεηηζηυηδηα ζε πθςνζηά 0,05% ηαηά αάνμξ ηζζιέκημο. 

• Μέβζζηδ επζηνεπυιεκδ πενζεηηζηυηδηα ζε εεζζηά 2,0% ηαηά αάνμξ ηζζιέκημο. 

δ. Πνυζιζηηα 

Ο Ακάδμπμξ εα πνμαθέρεζ ιζα ακάθοζδ ηςκ ααζζηχκ εκενβχκ ζοζηαηζηχκ, ημκ ααειυ εζζπχνδζδξ ημο 

αένα, ζηαεενυηδηα ζε δζάθοζδ ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ οπεναάζεζξ ηδξ δμζμθμβίαξ μπμζμοδήπμηε 

πνμηεζκυιεκμο πνυζιζηημο ηαεχξ επίζδξ ηδκ επίδεζλδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ηδξ πνμηζεέιεκδξ 

εθανιμβήξ. Θα βίκεζ πνήζδ πνμζιίηηςκ ιυκμ εηείκςκ πμο εα ηφπμοκ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ επίαθερδξ. 
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1155..22  ΜΜεεθθέέηηδδ  ζζφφκκεεεεζζδδξξ  ζζηηοοννμμδδεειιάάηηςςκκ  

α. Γεκζηά 

Ιζπφεζ δ πανάβναθμξ 5.2 ημο ΚΣ. Οζ ηαηδβμνίεξ ημο ζηονμδέιαημξ πνμδζαβνάθμκηαζ ζηα ζπέδζα ιε 

ακαθμνά ζημκ ΚΣ. Οζ ακαθμβίεξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο ζηονμδέιαημξ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο 

κενμφ εα είκαζ δζαθεβιέκεξ έηζζ χζηε ημ ζηονυδεια κα έπεζ μιμζμβέκεζα ζηακή ενβαζζιυηδηα ηαζ ηδκ 

ακημπή, ακεεηηζηυηδηα ηαζ υθεξ ηζξ άθθεξ πνυζεεηεξ ζδζυηδηεξ πμο πνμδζαβνάθμκηαζ βζα ημ ένβμ. 

Η πνμηεζκυιεκδ ζφκεεζδ απυ ημκ Ακάδμπμ ηαζ ηα αάνδ ηάεε δυζδξ παναβςβήξ πνέπεζ κα ηφπμοκ ηδξ 

έβηνζζδξ ηδξ επίαθερδξ. Καιία αθθαβή ζηδκ εβηνζεείζα ζφκεεζδ δεκ εα βίκεηαζ πςνίξ πνμδβμφιεκδ 

έβηνζζδ. Σέζζενζξ εαδμιάδεξ ημοθάπζζημκ πνμ ηδξ εκάνλεςξ ηςκ ζηονμδειάηςκ, μ ακάδμπμξ εα πνμαεί 

ζε δμηζιέξ παναζηεοήξ ζηονμδέιαημξ πνδζζιμπμζχκηαξ οθζηά, ηζζιέκημ ηαζ αδνακή απυ αοηά πμο εα 

πνδζζιμπμζήζεζ. 

α. ημζπεία ιεθέηδξ ζφκεεζδξ 

φιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 5.2.3 ημο ΚΣ, μ ακάδμπμξ εα οπμαάθθεζ βζα έβηνζζδ πθήνεζξ θεπημιένεζεξ 

ηδξ δμηζιήξ ζοκεέζεςξ βζα ηάεε ζοζηαηζηυ πενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ενβαζζιυηδηαξ ηαζ ηδξ ακημπήξ ηάεε 

δμηζιίμο πμο εθέβπεδηε. 

β. Τδαημζηεβακυ ηονυδεια ηαζ ηονυδεια ακεεηηζηυ ζε πδιζηέξ πνμζαμθέξ 

Δπζπθέμκ ηςκ ζοκεδηχκ πμο ζζπφμοκ βζα ημ ηακμκζηυ ζηονυδεια ζζπφμοκ ηαζ μζ απαζηήζεζξ ηςκ 

παναβνάθςκ 12.3 ηαζ 12.4 ημο ΚΣ. 

1155..33  ΠΠννμμεεκκηηεεηηααιιέέκκμμ  ζζηηοοννυυδδεειιαα  

Γζα ηδκ ιεθέηδ ημο πνμεκηεηαιέκμο ζηονμδέιαημξ εα εθανιμζηεί μ DIN 4227. Ιζπφμοκ μζ ίδζεξ 

πνμδζαβναθέξ ιε εηείκεξ ημο μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ. Η πενζεηηζηυηδηα ημο κενμφ ακάιζλδξ ζε 

πθςνζηά δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηα 600mg πθςνζμφπμο αζαεζηίμο ακά θίηνμ. 

1155..44  ΥΥάάθθοοααααξξ  μμππθθζζζζιιμμφφ  

Γεκζηά εθανιυγεηαζ δ ΔΝV 10080 ημο EC3 ηαζ μζ ακηίζημζπμζ Γενιακζημί ή Βνεηακζημί ηακμκζζιμί. Η 

πνήζδ ζζδδνμπθζζιχκ πμο δ παναβςβή ημοξ έβζκε ιε ηακμκζζιμφξ άθθςκ Κναηχκ εα επζηναπεί ιυκμ ακ 

απμδεζπεεί δ ηαηαθθδθυηδηά ημο βζα ημκ πνμμνζγυιεκμ ζημπυ ηαζ ζδζαίηενα ζε ζπέζδ ιε ηα 

παναηηδνζζηζηά ακημπήξ ηαζ ηδξ ζοκάθεζαξ. 

Η πμζυηδηα ημο ζζδδνμφ μπθζζιμφ εα επζαεααζςεεί ηαζ εβηνζεεί απυ ηδκ Τπδνεζία. 

1155..55  ΣΣεεθθεεζζχχιιααηηαα  υυρρεεςςκκ  ηημμοο  ζζηηοοννμμδδέέιιααηημμξξ  

α. Δπζδζμνεχζεζξ 

Η Δπίαθερδ δφκαηαζ κα επζηνέρεζ επζδζυνεςζδ εθαηηςιάηςκ ηςκ ζημζπείςκ εθυζμκ ελαζθαθίγεηαζ δ 

ακημπή ηαζ δ δζάνηεζα γςήξ, δ μιμζμβέκεζα ηαζ δ ηεθεζυηδηα ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ ιε ημ βεκζηυ 

ηεθείςια. 

α. Καεανζζιυξ 

Μεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηάεε θενςιέκδ επζθάκεζαξ ημο ζηονμδέιαημξ εα ηαεανίγεηαζ ιε κενυ ηαζ 

απμννοπακηζηυ. Κάεε επίιμκμξ θεηέξ εα ηαεανίγεηαζ ιε δζάθοια μλέμξ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ πνμζμπή. 

1155..66  ΓΓμμηηζζιιααζζηηζζηηέέξξ  θθμμννηηίίζζεεζζξξ  

α. Γεκζηά 

Ο Ακάδμπμξ εα πνμαεί ζε ιδ ηαηαζηνμθζηέξ δμηζιαζηζηέξ θμνηίζεζξ ή εζδζημφξ εθέβπμοξ, ιε ίδζεξ 

δαπάκεξ, ακ ημοξ απαζηήζεζ δ Δπίαθερδ. 

α. Μδ ηαηαζηνμθζημί έθεβπμζ 

Σμ πνμπαναζηεοαζιέκμ ζημζπείμ εα οπμζηοθςεεί ζηα ζδιεία ζηήνζλδξ πμο πνμαθέπεζ δ ιεθέηδ ηαζ εα 

θμνηςεεί βζα πέκηε θεπηά ιε θμνηίμ ίζμ ιε ημ παναηηδνζζηζηυ κεηνυ θμνηίμ ζοκ 1+1/4 ημο 

επζαάθθμκημξ θμνηίμο. Σμ αέθμξ ηάιρεςξ ηαηαβνάθεηαζ. 
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Σμ ιέβζζημ αέθμξ ηάιρεςξ πμο ιεηνάηαζ ιεηά ηδκ επζαμθή ημο θμνηίμο εα πνέπεζ κα ζοιθςκεί ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ πμο εα ηαεμνίζεζ δ Δπίαθερδ. Πέκηε θεπηά ιεηά ηδκ απμθυνηζζδ ιεηνάηαζ δ επακαθμνά ηαζ 

ιεηά επακαθμνηίγεηαζ. Μεηά ηδκ δεφηενδ θυνηζζδ δ εηαημζηζαία ακαθμβία επακαθμνάξ δεκ πνέπεζ κα 

είκαζ ιζηνυηενδ απυ εηείκδ ηδξ πνχηδξ θυνηζζδξ, μφηε ιζηνυηενδ απυ ημ 90% ημο αέθμοξ ηάιρδξ πμο 

ηαηαβνάθδηε ηαηά ηδκ δεφηενδ θυνηζζδ. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ δμηζιήξ ημ ζημζπείμ δεκ πνέπεζ κα 

δείλεζ ίπκμξ ελαζεέκδζδξ ή ηαημηεπκίαξ πμο εα ηνίκεζ δ Δπίαθερδ ιε αάζδ ιζα θμβζηή ενιδκεία ηςκ 

ζπεηζηχκ παναδμπχκ. 

β. Έθεβπμξ αζημπίαξ 

Σμ πνμηαηαζηεοαζιέκμ ζημζπείμ οπμζηοθςιέκμ ζηα ζδιεία ζηήνζλδξ πμο πνμαθέπεζ δ ιεθέηδ δεκ 

πνέπεζ κα αζημπήζεζ υηακ θμνηζζηεί ιε ηα μνζαηά θμνηία αζημπίαξ ηδξ ιεθέηδξ επί δέηα πέκηε θεπηά. 

Σμ ζημζπείμ εεςνείηαζ υηζ αζηυπδζε εάκ ημ αέθμξ οπεναεί ημ 1/40 ημο ακμίβιαημξ. 

δ. Δζδζημί έθεβπμζ 

Γζα πμθφ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ ζημζπεία ή βζα ζημζπεία πμο δεκ είκαζ πνυζθμνα κα οπμζημφκ ημοξ πζμ 

πάκς εθέβπμοξ, υπςξ οπμζηοθχιαηα, πνμηαηαζηεοαζιέκα ηιήιαηα ζοκεέηςκ δμηχκ ηαζ ηιήιαηα 

ζοκεπυιεκα, μ ηνυπμξ εθέβπμο εα ζοιθςκδεεί πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ.  

 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ιζπφμοκ ηα μνζγυιεκα ζηα ζπεηζηά άνενα ημο ζοιααηζημφ ηζιμθμβίμο. 
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Σ . Π. 3 .  ΠΛΑΚΟΣ ΡΩΔΙ  –  ΛΙΘΟΣΡΩΔΙ  

 

1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ - ΟΡΙΜΟΙ 

(1) Σμ πεδίμ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ άνενμο πενζθαιαάκεζ ηζξ πάζδξ θφζδξ ενβαζίεξ βζα ηδκ 

επίζηνςζδ δαπέδςκ ελςηενζηχκ πχνςκ, υπςξ πθαηείεξ, πεγυδνμιμζ, πεγμδνυιζα, πενζαάθθμκηεξ πχνμζ 

ηηζνίςκ, ένβα δζαιυνθςζδξ ημπίμο ηηθ. 

(2) Σα ζοκδεέζηενα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επίζηνςζδ δαπέδςκ ελςηενζηχκ πχνςκ είκαζ 

ηα αηυθμοεα: 

- Σζζιεκηυπθαηεξ ιε θείεξ ή ακάβθοθεξ επζθάκεζεξ ζε δζάθμνμοξ πνςιαηζζιμφξ 

- Βμηζαθυπθαηεξ (δδθ. ηζζιεκηυπθαηεξ, ζηδκ άκς επζθάκεζα ηςκ μπμίςκ είκαζ επζημθθδιέκα αυηζαθα 

δζαθυνςκ ιεβεεχκ ηαζ πνςιάηςκ) 

- Σεπκδημί ηοαυθζεμζ απυ ζηονυδεια ζε δζάθμνα ζπήιαηα ηαζ πνχιαηα 

- Κεναιζηά πθαηίδζα, πθίκεμζ ηαζ ηοαυθζεμζ 

- Φοζζηέξ πθάηεξ ηακμκζημφ ή αηακυκζζημο ζπήιαημξ 

- Φοζζημί ηοαυθζεμζ. 

 

2. ΤΛΙΚΑ 

2.1 Σζηκεληόπιαθεο 

(1) Πνυηεζηαζ βζα ηζξ ηθαζζηέξ ηεηναβςκζηέξ (40 cm x 40 cm) πθάηεξ πεγμδνμιίμο απυ ζηονυδεια ζε 

θεοηυ πνχια ή βζα ηζζιεκηυπθαηεξ κέμο ηφπμο ιε ακάβθοθδ επζθάκεζα ιε αοθαηχζεζξ ζε δζάθμνα 

ζπέδζα ηαζ πνχιαηα ή ιε επζημθθδιέκα αυηζαθα (αμηζαθυπθαηεξ). Δηηυξ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ 

δζαζηάζεςκ πνμηαηαζηεοαζιέκεξ πθάηεξ δζαηίεεκηαζ ηαζ ζε άθθεξ δζαζηάζεζξ, υπςξ 30 cm x 30 cm ηαζ 

50 cm x 50 cm, εκχ ημ πάπμξ ημοξ πμζηίθεζ απυ 2,5 cm έςξ 5 cm. 

(2) Οζ πνμηαηαζηεοαζιέκεξ πθάηεξ απυ ζηονυδεια πμο πνμμνίγμκηαζ βζα πθαηυζηνςζδ πεγμδνμιίςκ 

ηαζ βεκζηά επζθακεζχκ υπμο δεκ πνμαθέπεηαζ ηοηθμθμνία μπδιάηςκ, εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηά DIN 485. 

Ιδζαζηένςξ εκδζαθένεζ δ ζοιιυνθςζδ ηςκ πθαηχκ ιε ηα ηνζηήνζα πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ακμπή ηςκ 

δζαζηάζεςκ, ακημπή ζε εθίρδ, θεμνά ζε ηνζαή ηαζ ζηδκ οδαημαπμννμθδηζηυηδηα. 

2.2 Σερλεηνί Κπβόιηζνη από θπξόδεκα 

(1) Οζ ηεπκδημί ηοαυθζεμζ είκαζ ζοιπαβή πνμηαηαζηεοαζιέκα ζημζπεία απυ ζηονυδεια ζε δζάθμνα 

ζπήιαηα ηαζ δζαζηάζεζξ (εθάπζζημο φρμοξ 6 cm), ηαεχξ ηαζ ιεβάθδ πμζηζθία πνςιάηςκ. Λυβς ηδξ 

ορδθήξ ακημπήξ ημοξ ζε εθίρδ ηαζ ηδξ ακηζμθζζεδνήξ ημοξ επζθάκεζαξ, απμηεθμφκ ηαηάθθδθμ οθζηυ 

επίζηνςζδξ δαπέδςκ υπμο ηοηθμθμνμφκ μπήιαηα, αηυιδ ηαζ αανέα (π.π. ζηαειμί θεςθμνείςκ). ημ 

ειπυνζμ δζαηίεεκηαζ ηεπκδημί ηοαυθζεμζ δζαθυνςκ πνμδζαβναθχκ πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζε δζάθμνεξ 

ακάβηεξ υζμκ αθμνά ζηδκ ακημπή ημοξ ζε εθίρδ, ηδκ ηναπφηδηα ηδξ επζθάκεζαξ ημοξ ηηθ. 

(2) Οζ ηονζυηενμζ ηφπμζ ηεπκδηχκ ηοαυθζεςκ είκαζ μζ ελήξ: 

- Κμζκμί παναθθδθεπίπεδμζ ηοαυθζεμζ ηάημρδξ μνεμβςκζημφ ζπήιαημξ: Σμπμεεημφκηαζ ζε εοεείεξ 

ζεζνέξ ιε εκαθθαζζυιεκμοξ ανιμφξ ή ζε ιμνθή «ρανμηυηαθμο». 

- Κοαυθζεμζ ηάημρδξ ιδ ηακμκζημφ (π.π. ηαιπφθμο) ζπήιαημξ: Σμ ζπήια ηδξ ηάημρήξ ημοξ είκαζ έηζζ 

δζαιμνθςιέκμ χζηε ηαηά ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ κα πνμζανιυγεηαζ ημ έκα ζημζπείμ ιε ημ άθθμ. 

(3) Οζ ηεπκδημί ηοαυθζεμζ απυ ζηονυδεια πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ επίζηνςζδ επζθακεζχκ υπμο 

πνμαθέπεηαζ ηοηθμθμνία μπδιάηςκ ή υπζ, εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηά DIN 18501 ή εκαθθαηηζηά ηαηά ASTM 

C939-01. Ιδζαζηένςξ εκδζαθένεζ δ ζοιιυνθςζδ ηςκ ηοαυθζεςκ ιε ηα ηνζηήνζα πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ 

ακμπή ηςκ δζαζηάζεςκ, ακημπή ζε εθίρδ, θεμνά ζε ηνζαή, οδαημαπμννμθδηζηυηδηα ηαζ ζηδκ 

μθζζεδνυηδηα. 



30 

2.3 Κεξακηθά Πιαθίδηα, Πιίλζνη θαη Κπβόιηζνη 

(1) ε πενίπηςζδ πμο οπάνπμοκ ζδζαίηενεξ απαζηήζεζξ ακημπήξ ζε πδιζηέξ επζδνάζεζξ, παβεηυ ηηθ., 

πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμηαηαζηεοαζιέκα ζημζπεία απυ ηεναιζηυ οθζηυ (klinker). Καζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή 

ηα ζημζπεία απυ ηεναιζηυ οθζηυ δζαηίεεκηαζ ζε ιεβάθδ πμζηζθία πνςιάηςκ ηαζ δζαζηάζεςκ. 

(2) Σα ζημζπεία απυ ηεναιζηυ οθζηυ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ επίζηνςζδ επζθακεζχκ υπμο πνμαθέπεηαζ 

ηοηθμθμνία μπδιάηςκ ή υπζ, εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηά DIN 18503. Ιδζαζηένςξ εκδζαθένεζ δ ζοιιυνθςζδ 

ηςκ ζημζπείςκ ιε ηα ηνζηήνζα πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ακμπή ηςκ δζαζηάζεςκ, ακημπή ζε εθίρδ, θεμνά 

ζε ηνζαή, οδαημαπμννμθδηζηυηδηα, μθζζεδνυηδηα, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακημπή ζε παβεηυ ηαζ πδιζηέξ 

επζδνάζεζξ. 

2.4 Φπζηθέο Πιάθεο θαη Κπβόιηζνη 

(1) ε πενίπηςζδ πμο οπάνπμοκ ζδζαίηενεξ αζζεδηζηέξ απαζηήζεζξ βζα ημ οθζηυ επίζηνςζδξ δαπέδςκ 

ελςηενζηχκ πχνςκ ιε παναδμζζαηυ παναηηήνα, πνδζζιμπμζμφκηαζ θοζζηέξ πθάηεξ ηαζ θοζζημί 

ηοαυθζεμζ ηακμκζημφ ή αηακυκζζημο ζπήιαημξ (απυ ιάνιανμ, ζπζζηυθζεμ, βνακίηδ ηηθ.). 

(2) Σα ζημζπεία απυ θοζζημφξ θίεμοξ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ επίζηνςζδ επζθακεζχκ υπμο 

πνμαθέπεηαζ ηοηθμθμνία μπδιάηςκ ή υπζ, εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηά DIN EN 1341 ηαζ DIN EN 1342 βζα 

θοζζηέξ πθάηεξ ηαζ θοζζημφξ ηοαυθζεμοξ ακηίζημζπα. 

 

3. ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

3.1 Γεληθά 

(1) Σα παναηηδνζζηζηά (ηφπμξ, ζπήια, πνχια ηαζ δζαζηάζεζξ) ηςκ ζημζπείςκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ 

ζηδκ επίζηνςζδ ελςηενζηχκ πχνςκ, ηαεχξ ηαζ δ δζάηαλδ αοηχκ (εοεφβναιιδ, ηαιποθυβναιιδ, ζε 

ιμνθή «ρανμηυηαθμο» ηηθ.) ηαηά ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζημζπεία ηςκ ζδίςκ ή άθθςκ 

παναηηδνζζηζηχκ, εα πνέπεζ κα ζοιθςκμφκ ιε ηα ηαεμνζγυιεκα ζηδκ εβηεηνζιέκδ ηεπκζηή ιεθέηδ. ε 

πενίπηςζδ ιδ ζαθμφξ ηαεμνζζιμφ ηςκ ακςηένς, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα αημθμοεήζεζ ηζξ ζπεηζηέξ 

μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

(2) Γεκζηά αημθμοεμφκηαζ μζ ελήξ δφμ ιέεμδμζ ημπμεέηδζδξ ηςκ οθζηχκ επίζηνςζδξ ελςηενζηχκ 

πχνςκ: 

3.2 «Κνιπκβεηή» Σνπνζέηεζε 

(1) Η ιέεμδμξ αοηή ιπμνεί κα εθανιμζηεί βζα ηδκ ημπμεέηδζδ υθςκ βεκζηά ηςκ οθζηχκ πμο 

ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ (πθάηεξ ηαζ ηοαυθζεμζ απυ ζηονυδεια ή θοζζημφξ θίεμοξ 

ηηθ.). 

(2) Δπί πθάηαξ δαπέδμο απυ ζηονυδεια ημπμεεημφκηαζ ηα ζημζπεία ιε ηδκ πανειαμθή ζηνχζδξ 

ζζπονμφ ηζζιεκημημκζάιαημξ, ημ μπμίμ θεζημονβεί ςξ ζοβημθθδηζηυ οθζηυ. ε πενζπηχζεζξ ιε εζδζηέξ 

απαζηήζεζξ πνυζθοζδξ, ακηζπαβεηζηήξ πνμζηαζίαξ ηηθ., είκαζ δοκαηυκ ακηί ημο ζοβημθθδηζημφ 

ηζζιεκημημκζάιαημξ κα πνδζζιμπμζδεεί εζδζηή αηνοθζηή ηυθθα πθαηζδίςκ. 

(3) Η πθάηα δαπέδμο ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ζηονυδεια (ημοθάπζζημκ C12/15) ηαζ εδνάγεηαζ μιμζυιμνθα 

επί ζοιποηκςιέκδξ ζηνχζδξ εναοζημφ οθζημφ (ζοκήεςξ ηδξ ΠΣΠ Ο 150). ηακ πνυηεζηαζ βζα 

επίζηνςζδ επζθάκεζαξ, δ μπμία εα δέπεηαζ εηηυξ απυ πεγμφξ ηαζ ηοηθμθμνία μπδιάηςκ, επζαάθθεηαζ δ 

υπθζζδ ηδξ πθάηαξ, ηαηά ηακυκα ιε δμιζηυ πθέβια. Οζ ααζζηέξ ηθίζεζξ ηδξ ηεθζηήξ επζζηνςιέκδξ 

επζθάκεζαξ οθμπμζμφκηαζ ηαη’ ανπήκ ιε ηαηάθθδθδ ορμιεηνζηή δζαιυνθςζδ ηδξ πθάηαξ δαπέδμο. 

(4) Ακάθμβα ιε ηδ θφζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ (πεγχκ, μπδιάηςκ ηηθ.) πμο πνμαθέπεηαζ βζα ηδκ 

επζζηνςιέκδ επζθάκεζα ηαζ ημ πνμαθεπυιεκμ ιέβεεμξ ηςκ θμνηίςκ πμο εα αζημφκηαζ, 

δζαζηαζζμθμβμφκηαζ ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πθάηαξ δαπέδμο: 

- πάπμξ, πμζυηδηα ηαζ ααειυξ ζοιπφηκςζδξ ηδξ ζηνχζδξ (ηςκ ζηνχζεςκ) εναοζημφ οθζημφ 

- πάπμξ ηαζ πμζυηδηα ζηονμδέιαημξ ηδξ πθάηαξ δαπέδμο 

- πμζυηδηα ηαζ πμζυηδηα μπθζζιμφ ηδξ πθάηαξ. 
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(5) ε υ,ηζ αθμνά ηα ακςηένς ζημζπεία δζαζηαζζμθυβδζδξ ηδξ πθάηαξ δαπέδμο, ηαη’ ανπήκ μ Ακάδμπμξ 

οπμπνεμφηαζ κα εθανιυζεζ ηα μνζγυιεκα ζηδκ εβηεηνζιέκδ ηεπκζηή ιεθέηδ. ε πενίπηςζδ ιδ ζαθμφξ 

ηαεμνζζιμφ ηςκ εκ θυβς ζημζπείςκ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα αημθμοεήζεζ ηζξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ ηδξ 

Τπδνεζίαξ. 

(6) Σμ ηζζιεκημημκίαια, ιε ημ μπμίμ ζοβημθθμφκηαζ ηα ζημζπεία επί ηδξ πθάηαξ δαπέδμο, πνέπεζ κα 

είκαζ ανηεηά ζοκεηηζηυ ιε ιζηνή πενζεηηζηυηδηα ζε κενυ (ιε ηαηά ιάγα θυβμ ζοκμθζημφ κενμφ πνμξ 

ηζζιέκημ ημ πμθφ 0,40). Η πενζεηηζηυηδηα ημο ηζζιεκημημκζάιαημξ ζε ηζζιέκημ πνέπεζ κα είκαζ 

ημοθάπζζημκ 650 kg ακά m³ λδνάξ άιιμο. 

(7) Σμ ζοβημθθδηζηυ ηζζιεκημημκίαια εα δζαζηνχκεηαζ ζε ζοκεπείξ ζηνχζεζξ πάπμοξ απυ 2 cm έςξ 2,5 

cm ηαηά ιέβζζημ. ε πενίπηςζδ ημπμεέηδζδξ ζημζπείςκ ιε δζαθμνεηζηυ πάπμξ, δ εκζαία ηεθζηή ζηάειδ 

ηδξ επίζηνςζδξ επζηοβπάκεηαζ ιε δζαθμνμπμίδζδ ημο πάπμοξ ηδξ ζηνχζδξ ημο ζοβημθθδηζημφ 

ηζζιεκημημκζάιαημξ. Η δζάζηνςζδ ημο ηζζιεκημημκζάιαημξ εα πνμδβείηαζ ηδξ ημπμεέηδζδξ ηςκ 

ζημζπείςκ ημ πμθφ ηαηά 2 – 3 ζεζνέξ, χζηε κα δζεοημθφκεηαζ δ ενβαζία ηςκ ηεπκζηχκ πςνίξ κα 

ιεζχκεηαζ δ πνυζθοζδ ηςκ ζημζπείςκ θυβς λήνακζδξ ημο ηζζιεκημημκζάιαημξ. 

(8) Κάεε ζημζπείμ εθανιυγεηαζ επί ημο κςπμφ ζοβημθθδηζημφ ηζζιεκημημκζάιαημξ ιε εθαθνά δυκδζδ 

ημο ζημζπείμο ηαζ ηάεε ζεζνά επίζηνςζδξ ζημζπείςκ πζέγεηαζ κα ζζμπεδςεεί ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ ζακίδαξ 

εθμδζαζιέκδξ ιε αθθάδζ. 

(9) Μεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ αθήκμκηαζ ανιμί, μζ μπμίμζ ζε πενίπηςζδ 

δζαιυνθςζδξ εοεφβναιιςκ ζεζνχκ, πνέπεζ κα είκαζ ζηαεενμφ πθάημοξ 10 mm – 20 mm, εκχ ζε 

πενίπηςζδ δζαιυνθςζδξ ηαιποθυβναιιςκ ζεζνχκ, μζ ανιμί ιπμνεί κα είκαζ ιεηααθδημφ πθάημοξ. ε 

εζδζηέξ πενζπηχζεζξ (π.π. επίζηνςζδ ιε ηεναιζηά πθαηίδζα ηαζ πθίκεμοξ), ημ πθάημξ ηςκ ανιχκ ιπμνεί 

κα είκαζ ιζηνυηενμ (ηδξ ηάλδξ ηςκ 3 mm – 8 mm). 

(10) Μεηά ηδ ζηθήνοκζδ ημο ζοβημθθδηζημφ ηζζιεκημημκζάιαημξ, είηε μζ ανιμί πθδνχκμκηαζ ιε 

παπφννεοζημ ηζζιεκημημκίαια ή δ επζθάκεζα ηδξ επίζηνςζδξ δζαζηνχκεηαζ ιε θεπηυηημηδ 

ηζζιεκημημκία, δ μπμία εζζπςνεί ιέζα ζημοξ ανιμφξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, αθμφ αθαζνεεεί δ πενίζζεζά ηδξ, 

δ επζθάκεζα ηδξ επίζηνςζδξ δζαανέπεηαζ ιε κενυ. Ακ ημ οθζηυ ηδξ ανιμθυβδζδξ ηαηαηαείζεζ ιέζα 

ζημοξ ανιμφξ, επακαθαιαάκεηαζ δ δζαδζηαζία  

(11) Σέθμξ, ιεηά ηδ ζηθήνοκζδ ηςκ ηζζιεκημημκζαιάηςκ, δ επζζηνςιέκδ επζθάκεζα λεπθέκεηαζ απυ ηα 

οπμθείιιαηα ηςκ οθζηχκ ιε ηδ αμήεεζα ζηθδνήξ αμφνηζαξ ηαζ κενμφ οπυ πίεζδ. 

3.3 Σνπνζέηεζε «Δλ Ξεξώ» 

(1) Καζ δ ιέεμδμξ αοηή ιπμνεί κα εθανιμζηεί βζα ηδκ ημπμεέηδζδ υθςκ βεκζηά ηςκ οθζηχκ πμο 

ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ (πθάηεξ ηαζ ηοαυθζεμζ απυ ζηονυδεια ή θοζζημφξ θίεμοξ 

ηηθ.). 

(2) Ανπζηά δζαιμνθχκεηαζ ιζα ζηνχζδ έδναζδξ, δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ είηε απυ μπθζζιέκμ ή άμπθμ 

(ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ ηοηθμθμνίαξ) ζηονυδεια ηαηαζηεοαζιέκμ ζφιθςκα ιε ηα πνμακαθενεέκηα 

ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ «ημθοιαδηήξ» ημπμεέηδζδξ, ή απυ ζοιποηκςιέκμ εναοζηυ αιιμπάθζημ. Οζ 

ααζζηέξ ηθίζεζξ ηδξ ηεθζηήξ επζζηνςιέκδξ επζθάκεζαξ οθμπμζμφκηαζ ηαη’ ανπήκ ιε ηαηάθθδθδ 

ορμιεηνζηή δζαιυνθςζδ ηδξ ζηνχζδξ έδναζδξ. 

(3) Πνζκ ηδ δζάζηνςζδ ηδξ άιιμο, ζηδκ πενίιεηνμ ηδξ πνμξ επίζηνςζδ επζθάκεζαξ δζαιμνθχκεηαζ έκα 

ζηενευ εβηζαςηζζιμφ ηδξ άιιμο απυ έβποημ επί ηυπμο ζηονυδεια ή απυ εζδζηά ηειάπζα ηεπκδηχκ ή 

θοζζηχκ ηοαυθζεςκ. 

(4) ηδ ζοκέπεζα, επί ηδξ ηαηά ηα ακςηένς δζαιμνθςιέκδξ ζηνχζδξ έδναζδξ δζαζηνχκεηαζ παθαγζαηή 

άιιμξ ιέζδξ ημηημιεηνζηήξ δζααάειζζδξ, δ μπμία ιεηά ηδ ζοιπφηκςζή ηδξ ιε ιδπακζηυ ηνυπμ πνέπεζ 

κα έπεζ μιμζυιμνθμ πάπμξ 5 cm πενίπμο. 

(5) Γζα κα ελαζθαθζζηεί έκα μιμζυιμνθμ πάπμξ ζηδ ζηνχζδ ηδξ άιιμο, δ δζάζηνςζδ ηαζ ζοιπφηκςζή 

ηδξ δζελάβεηαζ ηαηά θςνίδεξ. Οφηςξ ημπμεεημφκηαζ ηαηά ιήημξ επί ηδξ ζηνχζδξ έδναζδξ πανάθθδθεξ 

ιεηαλφ ημοξ λφθζκεξ δμηίδεξ ακηίζημζπμο πάπμοξ (5 cm) ηαζ ιεηαλφ ηςκ μδδβχκ δμηίδςκ δζαζηνχκεηαζ 

δ άιιμξ ηαζ ζοιποηκχκεηαζ ζημ επζεοιδηυ πάπμξ. Μεηά ηδ δζάζηνςζδ ηαζ ζοιπφηκςζδ εκυξ ανζειμφ 

δζαδμπζηχκ θςνίδςκ, αθαζνμφκηαζ μζ δμηίδεξ ηαζ ημ ηεκυ πμο απμιέκεζ, ζοιπθδνχκεηαζ ιε άιιμ. 
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(6) ε πενίπηςζδ ημπμεέηδζδξ ζημζπείςκ ιε δζαθμνεηζηυ πάπμξ, δ εκζαία ηεθζηή ζηάειδ ηδξ 

επίζηνςζδξ επζηοβπάκεηαζ ιε δζαθμνμπμίδζδ ημο πάπμοξ ηδξ ζηνχζδξ άιιμο. 

(7) Ακάθμβα ιε ηδ θφζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ (πεγχκ, μπδιάηςκ ηηθ.) πμο πνμαθέπεηαζ βζα ηδκ 

επζζηνςιέκδ επζθάκεζα ηαζ ημ πνμαθεπυιεκμ ιέβεεμξ ηςκ θμνηίςκ πμο εα αζημφκηαζ, 

δζαζηαζζμθμβμφκηαζ ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμακαθενυιεκδξ ζηνχζδξ έδναζδξ: 

- πάπμξ, πμζυηδηα ηαζ ααειυξ ζοιπφηκςζδξ ηδξ ζηνχζδξ (ηςκ ζηνχζεςκ) εναοζημφ αιιμπάθζημο 

- πάπμξ ηαζ πμζυηδηα ζηονμδέιαημξ ηδξ πθάηαξ δαπέδμο 

- πμζυηδηα ηαζ πμζυηδηα μπθζζιμφ ηδξ πθάηαξ. 

(8) ε υ,ηζ αθμνά ηα ακςηένς ζημζπεία δζαζηαζζμθυβδζδξ ηδξ ζηνχζδξ έδναζδξ, ηαη’ ανπήκ μ 

Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα εθανιυζεζ ηα μνζγυιεκα ζηδκ εβηεηνζιέκδ ηεπκζηή ιεθέηδ. ε πενίπηςζδ ιδ 

ζαθμφξ ηαεμνζζιμφ ηςκ εκ θυβς ζημζπείςκ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα αημθμοεήζεζ ηζξ ζπεηζηέξ 

μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

(9) Κάεε ζημζπείμ εθανιυγεηαζ επί ηδξ ζηνχζδξ άιιμο ιε εθαθνά δυκδζδ ημο ζημζπείμο ηαζ ηάεε ζεζνά 

επίζηνςζδξ ζημζπείςκ πζέγεηαζ κα ζζμπεδςεεί ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ ζακίδαξ εθμδζαζιέκδξ ιε αθθάδζ. 

(10) Μεηαλφ ηςκ ζημζπείςκ ηαηά ηδκ εθανιμβή ημοξ επί ηδξ ζηνχζδξ άιιμο (ζε απθή πανάεεζδ ή ζε 

δζαημζιδηζημφξ ζοκδοαζιμφξ) αθήκμκηαζ ανιμί, μζ μπμίμζ ζε πενίπηςζδ δζαιυνθςζδξ εοεφβναιιςκ 

ζεζνχκ, πνέπεζ κα είκαζ ζηαεενμφ πθάημοξ 5 mm – 10 mm. ε πενζπηχζεζξ πθήνςζδξ ηςκ ανιχκ ιε 

ηζζιεκημημκίαια, ημ πθάημξ ηςκ ανιχκ ιπμνεί κα είκαζ ιεβαθφηενμ (ιέπνζ 20 mm). 

(11) Οζ ανιμί πθδνχκμκηαζ ιε θεπηυηημηδ άιιμ ςξ ελήξ: Πάκς ζηδκ επζθάκεζα ηδξ επίζηνςζδξ, 

δζαζηνχκεηαζ ή άιιμξ, δ μπμία, ιε επζπθέμκ δυκδζδ πμο αζηείηαζ ζηα ημπμεεηδιέκα ζημζπεία ιε ηδ 

αμήεεζα δμκδηζηήξ πθάηαξ, εζζπςνεί εκηυξ ηςκ ανιχκ. Ακ ημ οθζηυ ηδξ ανιμθυβδζδξ ηαηαηαείζεζ ιέζα 

ζημοξ ανιμφξ, επακαθαιαάκεηαζ δ δζαδζηαζία ιέπνζ πθήνμοξ πθήνςζδξ ηςκ ανιχκ. 

(12) Σέθμξ, ιεηά ηδκ πθήνςζδ ηςκ ανιχκ, δ επζζηνςιέκδ επζθάκεζα ηαεανίγεηαζ απυ ηδκ πενίζζεζα ηδξ 

άιιμο ηαζ ηοπυκ οπμθείιιαηα ηςκ οθζηχκ. 

 

4. ΔΛΔΓΥΟΙ 

(1) Δηηεθμφκηαζ μζ έθεβπμζ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηήνδζδξ ηςκ απαζηήζεςκ ημο πανυκημξ άνενμο, ηαεχξ 

ηαζ μζ έθεβπμζ, μζ μπμίμζ ικδιμκεφμκηαζ ζηα πνυηοπα πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ακςηένς πανάβναθμ πενί 

πνμδζαβναθχκ οθζηχκ, δδθ. DIN 485, DIN 18501 ή εκαθθαηηζηά ASTM C939-01, DIN 18503, DIN EN 

1341 ηαζ DIN EN 1342. 

(2) Δζδζηυηενα βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηςκ απαζημφιεκςκ θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ πθαηχκ 

πεγμδνμιίμο ηαζ ηςκ θοζζηχκ θίεςκ, εα εηηεθμφκηαζ επζπθέμκ ηαζ μζ έθεβπμζ ηαηά ηα πνυηοπα πμο 

ακαθένμκηαζ ζημοξ αηυθμοεμοξ πίκαηεξ: 

Πίλαθαο 241.4-1 : Πξόηππα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πιαθώλ 

πεδνδξνκίσλ 

# Πξνζδηνξηζκόο θπζηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ Πξόηππν 

1 2 3 

1 Φεμνάξ ΠΣΠ ΓΣ 62588/59 

2 Ακημπήξ ζε ηάιρδ ΠΣΠ ΓΣ 62588/59 

3 Τδαημαπμννυθδζδξ ΠΣΠ ΓΣ 62588/59 
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Πίλαθαο 241.4-2 : Πξόηππα γηα ηνλ έιεγρν/πξνζδηνξηζκό θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

θπζηθώλ ιίζσλ 

# 
Έιεγρνο/Πξνζδηνξηζκόο θπζηθνύ 

ραξαθηεξηζηηθνύ 
Πξόηππν 

1 2 3 

1 Ακημπήξ ζε εθίρδ ΔΛΟΣ 750 

2 Ακημπήξ ζε εθεθηοζιυ απυ εθίρδ ΔΛΟΣ 749 

3 Τδαημαπμννυθδζδξ ΔΛΟΣ 747 

 Ποηκυηδηαξ ΔΛΟΣ 748 

 Ακημπήξ ζε ηνζαή ηαηά Boehme DIN 52108 

(1) Ο Ακάδμπμξ εα θνμκηίζεζ κα παναζπεεεί ζε εηπνμζχπμοξ ηδξ Τπδνεζίαξ πθήνδξ δοκαηυηδηα 

επίζηερδξ ηςκ πχνςκ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ηςκ ζημζπείςκ επίζηνςζδξ, ιε ζημπυ ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ. ημ πθαίζζμ ηδξ παναημθμφεδζδξ αοηήξ εα 

δζελαπεμφκ μζ απαζημφιεκμζ έθεβπμζ ακημπήξ ηαζ πμζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ ζε δείβιαηα πμο εα 

θαιαάκμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηα πνμακαθενυιεκα πνυηοπα. 

(2) Δθυζμκ μζ παναπάκς έθεβπμζ ζημ ενβμζηάζζμ απμδχζμοκ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα, υζμκ 

αθμνά ζηζξ ακμπέξ δζαζηάζεςκ, ζηδ ιδπακζηή ακημπή ηαζ ζηα άθθα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά, ηα 

πνμσυκηα ηδξ μιάδαξ πμο εεςνείηαζ υηζ εηπνμζςπείηαζ απυ ηα εηάζημηε εθεβπυιεκα δείβιαηα ηαζ 

δμηίιζα ζδιαίκμκηαζ ηαηάθθδθα απυ ημκ εκενβμφκηα ημκ έθεβπμ. 

(3) Τθζηά πμο δεκ πθδνμφκ ημοξ υνμοξ ηςκ εθέβπςκ δεκ εα βίκμκηαζ δεηηά βζα απμζημθή ζημ 

ενβμηάλζμ. Η απμδμπή ηςκ οθζηχκ ζημ ενβμζηάζζμ δεκ πνμδζηάγεζ ηδκ ηεθζηή παναθααή ηςκ 

ημπμεεηδιέκςκ ζημζπείςκ επί ηυπμο ημο ένβμο. 

(4) ε πενίπηςζδ πμο βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ οπάνλμοκ αιθζαμθίεξ ςξ πνμξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

δμηζιχκ πμο δζελάβμκηαζ ζημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ή ζημ ενβαζηήνζμ ημο Ακαδυπμο, δ Τπδνεζία έπεζ 

ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ κα εηηεθεζεμφκ, ιε ιένζικα ηαζ δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο, πνυζεεηεξ 

δεζβιαημθδπηζηέξ δμηζιέξ ζε οθζηά πμο πνμζημιίγμκηαζ ζημ ενβμηάλζμ βζα εκζςιάηςζδ ζημ ένβμ, 

δζεκενβμφιεκεξ απυ ακαβκςνζζιέκμ ενβαζηήνζμ ηδξ έβηνζζήξ ηδξ. 

Ακ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δεζβιαημθδπηζηχκ αοηχκ δμηζιχκ απμδεζπεμφκ ιδ ζηακμπμζδηζηά, είκαζ 

δοκαηυκ κα γδηδεεί επακάθδρδ ηδξ υθδξ θεπημιενμφξ δζαδζηαζίαξ εθέβπμο υθςκ ηςκ πνμσυκηςκ, ζε 

ακαβκςνζζιέκμ ενβαζηήνζμ ηδξ επζθμβήξ ηδξ Τπδνεζίαξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, μ Ακάδμπμξ 

οπμπνεμφηαζ κα ιεηαθένεζ ιε δαπάκδ ημο ηα οπυρδ πνμσυκηα βζα έθεβπμ. Σα απμηεθέζιαηα ημο 

εθέβπμο αοημφ εα ηνίκμοκ ηεθεζίδζηα ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ οθζηχκ ή ηδκ ακάβηδ μθζηήξ ή ιενζηήξ 

απυννζρήξ ημοξ. ηδκ ηεθεοηαία αοηή πενίπηςζδ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμιδεεφζεζ κέα οθζηά 

απυ ηαηαζηεοαζηή ηδξ επζθμβήξ ηδξ Τπδνεζίαξ ηαζ κα απμζφνεζ ιε δαπάκδ ημο ηα αηαηάθθδθα οθζηά 

απυ ημ ένβμ. 

 

5. ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 

(1) ηδκ ηζιή ιμκάδαξ ημο Σζιμθμβίμο βζα ηδκ επίζηνςζδ δαπέδςκ ελςηενζηχκ πχνςκ, 

πενζθαιαάκμκηαζ μζ δαπάκεξ βζα υθεξ ηζξ ενβαζίεξ ηαζ βζα πνήζδ ηάεε είδμοξ ελμπθζζιμφ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ έκηεπκδ, ηαηά ηα ακςηένς ηαζ ηαηά ηα θμζπά ζοιααηζηά ηεφπδ ηαζ ζπέδζα 

ηδξ εβηεηνζιέκδξ ηεπκζηήξ ιεθέηδξ, εηηέθεζδ ηςκ ζπεηζηχκ ενβαζζχκ. Δζδζηυηενα πενζθαιαάκμκηαζ 

εκδεζηηζηά, αθθά υπζ πενζμνζζηζηά, μζ δαπάκεξ βζα: 
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- Πνμιήεεζα, ιεηαθμνά επί ηυπμο ημο ένβμο, θμνημεηθμνηχζεζξ ηαζ εκζςιάηςζδ ζημ ένβμ ηςκ 

οθζηχκ επίζηνςζδξ (πθαηχκ ηαζ ηοαυθζεςκ απυ ζηονυδεια ή θοζζημφξ θίεμοξ ηηθ.) πμο 

απαζημφκηαζ. 

- Καηαζηεοή ηςκ δζαθυνςκ ζηνχζεςκ ημο ηζζιεκημημκζάιαημξ ηαζ ηδξ άιιμο, επί ηςκ μπμίςκ 

εθανιυγμκηαζ ηα ζημζπεία επίζηνςζδξ. 

- Πθήνςζδ ηςκ ανιχκ ηαζ ανιμθυβδζδ αοηχκ ιε ηζξ ιεευδμοξ ηαζ ηα οθζηά πμο πενζβνάθμκηαζ ζημ 

πανυκ. 

- Λήρδ ηςκ απαζημφιεκςκ δμηζιίςκ ηαζ ηδ δζελαβςβή ηςκ ζπεηζηχκ εθέβπςκ πμζυηδηαξ βζα ηδ 

δζαζθάθζζδ ηςκ πνμδζαβναθχκ. 

- Ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηάεε είδμοξ ηαηαζηεοαζηζηχκ δοζημθζχκ ηαζ ηάεε άθθδ ενβαζία, οθζηυ ηαζ 

ιζηνμτθζηυ, ημ μπμίμ απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ, έκηεπκδ ηαζ ειπνυεεζιδ ηαηαζηεοή ηςκ 

επζζηνχζεςκ. 

(2) ηδκ ηζιή ιμκάδαξ ημο Σζιμθμβίμο βζα ηδκ επίζηνςζδ δαπέδςκ ελςηενζηχκ πχνςκ πενζθαιαάκμκηαζ 

ηαζ μζ δαπάκεξ βζα: 

- ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ζηνχζδξ (ζηνχζεςκ) έδναζδξ απυ εναοζηυ οθζηυ, ηαζ ηδξ πθάηαξ δαπέδμο απυ 

άμπθμ ή μπθζζιέκμ ζηονυδεια, 

- ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ζηάθδξ επί ημο θοζζημφ εδάθμοξ, επί ηδξ μπμίαξ εδνάγεηαζ δ ηαηαζηεοή ημο 

δαπέδμο, 

- ηδκ ηαηαζηεοή ημο πενζιεηνζημφ ζηενεμφ εβηζαςηζζιμφ ηδξ άιιμο απυ έβποημ επί ηυπμο 

ζηονυδεια, 

μζ μπμίεξ δεκ πθδνχκμκηαζ λεπςνζζηά, αθθά εεςνμφκηαζ ακδβιέκεξ ζηζξ ηζιέξ ιμκάδαξ ημο πανυκημξ 

άνενμο. 

 

6. ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ιζπφμοκ ηα μνζγυιεκα ζηα ζπεηζηά άνενα ημο ζοιααηζημφ Σζιμθμβίμο. 
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Σ . Π.  4 .  ΚΡΑΠΔΓΑ –  ΡΔΙ ΘΡΑ –  ΣΑΦ ΡΟΙ  ΠΑΡΑ Σ ΗΝ ΟΓΟ  

 

1. Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

ημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ άνενμο πενζθαιαάκμκηαζ μζ πάζδξ θφζδξ ενβαζίεξ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή επζθακεζαηχκ ένβςκ απμπέηεοζδξ μιανίςκ, μζ ζοκδεέζηενα εθανιμγυιεκμζ ηφπμζ ηςκ 

μπμίςκ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

Ρείζξα: Δίκαζ αβςβμί πενζμνζζιέκδξ ζπεηζηά πανμπεηεοηζηήξ ζηακυηδηαξ, μζ μπμίμζ ηαηά ηακυκα 

ημπμεεημφκηαζ ηαηά ιήημξ ιζαξ μδμφ, ζηδκ ηεκηνζηή κδζίδα ή ζηα ενείζιαηα ηαζ ζοθθέβμοκ ηα 

επζθακεζαηά φδαηα πμο ζοννέμοκ ζ’ αοηά ηαζ ηα μδδβμφκ ηαηά ηακυκα ζε ηάπμζμ θνεάηζμ 

οδνμζοθθμβήξ. Σα νείενα δζαηνίκμκηαζ ζε ακμζηηά (π.π. ηνζβςκζηά ή ημίθα νείενα) ηαζ ζε ηθεζζηά (π.π. 

ηζαςηζυιμνθα νείενα). 

Κξαζπεδόξεηζξα: Δίκαζ νείενα ηνζβςκζηήξ δζαημιήξ, ηα μπμία εθανιυγμκηαζ ηαηά ηακυκα ζε μδμφξ 

αζηζηχκ πενζμπχκ. Σμ ηναζπεδυνεζενμ δζαιμνθχκεηαζ απυ έκα ακοπένααημ ηνάζπεδμ ιε ηαηαηυνοθδ 

ή επζηθζκή ελςηενζηή πανεζά ηαζ απυ έκα ζηενευ εβηζαςηζζιμφ ηςκ οθζηχκ μδμζηνςζίαξ ηαζ αζθαθηζηχκ 

ηδξ μδμφ, ημ μπμίμ απμηεθεί ηαζ ηιήια ημο μδμζηνχιαημξ. ηα ηναζπεδυνεζενα ηαηαθήβμοκ δ 

απμννμή ηςκ μιανίςκ οδάηςκ επί ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ μδμζηνςιάηςκ ηαζ ηςκ πεγμδνμιίςκ, ηαεχξ 

αοηχκ ηςκ δςιάηςκ ηςκ ηηζνίςκ ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ, ηα μπμία ιέζς ηςκ οδνμννμχκ ηαηαθήβμοκ 

ζημ επίπεδμ ηδξ μδμφ. 

Σάθξνη: Πνυηεζηαζ βζα ακμζηημφξ (επεκδεδοιέκμοξ ή ακεπέκδοημοξ) αβςβμφξ, μζ μπμίμζ 

δζαιμνθχκμκηαζ ζοκήεςξ ηαηά ιήημξ οπεναζηζηχκ μδχκ ηαζ ακάθμβα ιε ηδ δζαημιή ημοξ (ηνζβςκζηή, 

ηναπεγμεζδήξ ή μνεμβςκζηή), δζαεέημοκ ιεβαθφηενδ πανμπεηεοηζηή ζηακυηδηα ζοβηνζηζηά ιε εηείκδ ηςκ 

νείενςκ. Οζ ηάθνμζ απμπεηεφμοκ ηδκ απμννμή ηςκ μιανίςκ πμο πνμένπεηαζ ηονίςξ απυ ηδκ επζθάκεζα 

ημο μδμζηνχιαημξ, ηαεχξ ηαζ αοηή πμο πνμένπεηαζ απυ ηζξ επζθάκεζεξ πνακχκ ηαζ ηθζηφςκ. 

 

2. Τιηθά 

2.1. Ρείζξα 

(1) Δηηυξ ακ μνίγεηαζ δζαθμνεηζηά ζηδκ εβηεηνζιέκδ ηεπκζηή ιεθέηδ, ηα νείενα ακμζηημφ ηφπμο εα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ έβποημ επί ηυπμο ζηονυδεια ηαηδβμνίαξ ημοθάπζζημκ C16/20. Σμ 

ζηονυδεια εα είκαζ παιδθήξ οδαημπεναηυηδηαξ ηαζ ορδθήξ ακηίζηαζδξ ζε παβεηυ ηαηά DΙΝ 

1045. 

(2) ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηθεζζηχκ νείενςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηα πνμηαηαζηεοαζιέκα 

ηζαςηζυιμνθα νείενα, ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ ακηίζημζπδ πανάβναθμ ημο άνενμο 

«Πνμηαη. Κζαςηζυιμνθα Ρείενα ιεηά ηςκ Δζπανχκ ηαζ ηςκ Φνεαηίςκ ημοξ» ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ. 

(3) ε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ (π.π. ιε ζδζαίηενεξ αζζεδηζηέξ απαζηήζεζξ) ηαηαζηεοάγμκηαζ θζευζηνςηα 

νείενα απυ ανβμφξ θίεμοξ, μζ μπμίμζ ημπμεεημφκηαζ επί ζζπονμφ ηζζιεκημημκζάιαημξ, 

πενζεηηζηυηδηαξ 650 kg ηζζιέκημο m³ λδνάξ άιιμο, ημ μπμίμ δζαζηνχκεηαζ επί ζηνχζδξ 

ζηονμδέιαημξ ηαηδβμνίαξ C12/15. Οζ πνδζζιμπμζμφιεκμζ θίεμζ πνέπεζ κα είκαζ ηαεανμί, οβζείξ, 

απαθθαβιέκμζ νςβιχκ, κα έπμοκ φρμξ ημοθάπζζημκ 12 cm, κα είκαζ ακεεηηζημί ζηζξ ηαζνζηέξ ηαζ 

ηοηθμθμνζαηέξ ζοκεήηεξ ηαζ κα πθδνμφκ ημ πνυηοπμ DIN EN 1342. 

2.2. Κξαζπεδόξεηζξα 

(1) Σα νείενα εα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ιζα ζηνχζδ ζηονμδέιαημξ πθάημοξ 0,15 cm – 0,50 cm, 

ακαθυβςξ ηςκ ημπζηχκ ζοκεδηχκ, απυ άμπθμ ζηονυδεια ηαηδβμνίαξ ημοθάπζζημκ C16/20, δ 

μπμία απυ ηδ ιζα πθεονά εα είκαζ ζε επαθή ιε ημ ηνάζπεδμ ηαηά ιήημξ αοημφ ηαζ απυ ηδκ άθθδ 

ζε επαθή ιε ηα οθζηά ηδξ μδμζηνςζίαξ ηαζ ηςκ αζθαθηζηχκ. Συζμ ημ νείενμ υζμ ηαζ ημ 

ηνάζπεδμ εα εδνάγμκηαζ πάκς ζε ιζα ζηνχζδ ελμιάθοκζδξ απυ ζηονυδεια ηαηδβμνίαξ C12/15. 
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(2) Σμ ηνάζπεδμ ιπμνεί κα είκαζ είηε απυ πνμηαηαζηεοαζιέκα ζημζπεία ζηονμδέιαημξ ηαηδβμνίαξ 

ημοθάπζζημκ C16/20 (ηαηά DIN 483), είηε απυ θοζζημφξ θίεμοξ. Γεκ επζηνέπεηαζ δ ηαηαζηεοή 

ηναζπέδμο απυ έβποημ επί ηυπμο ζηονυδεια. 

(3) ηδκ πενίπηςζδ ηαηαζηεοήξ ηναζπέδμο απυ θοζζημφξ θίεμοξ, μζ πνδζζιμπμζμφιεκμζ θίεμζ πνέπεζ 

κα είκαζ ηαεανμί, οβζείξ, απαθθαβιέκμζ νςβιχκ, ακεεηηζημί ζηζξ ηαζνζηέξ ηαζ ηοηθμθμνζαηέξ 

ζοκεήηεξ ηαζ κα πθδνμφκ ημ πνυηοπμ DIN 482. 

(4) Η μπίζεζα πανεζά ημο ηναζπέδμο ζηδνίγεηαζ ηαηά ηα 2/3 ημο φρμοξ ημο επί εκυξ ζηενεμφ 

ηναπεγμεζδμφξ δζαημιήξ απυ έβποημ επί ηυπμο άμπθμ ζηονυδεια ηαηδβμνίαξ C12/15. 

(5) Σμ ηζζιεκημημκίαια, ιε ημ μπμίμ ζοβημθθείηαζ ημ ηνάζπεδμ επί ηδξ πνμακαθενυιεκδξ ζηνχζδξ 

έδναζδξ, είκαζ πενζεηηζηυηδηαξ 650 kg ηζζιέκημο m³ λδνάξ άιιμο. 

(6) Η υρδ (ειθακήξ πανεζά) ηςκ πνυποηςκ ηναζπέδςκ εα είκαζ επζηθζκήξ, δδθ. εα θένεζ απυηιδζδ 

ημο πθήνμοξ πάπμοξ ημο ηειαπίμο. 

(7) Δζδζηά ζηα ζδιεία πνυζααζδξ ζε πχνμοξ ζηάειεοζδξ αοημηζκήηςκ ηαζ ζηζξ δζααάζεζξ «αηυιςκ ιε 

εζδζηέξ ακάβηεξ», πνδζζιμπμζμφκηαζ εζδζηά ηειάπζα είηε πνυποηςκ ηναζπέδςκ είηε ηναζπέδςκ απυ 

θοζζημφξ θίεμοξ. 

2.3. Σάθξνη 

Οζ ηάθνμζ επί ιδ αναπςδχκ εδαθχκ, δ ηαηά ιήημξ ηθίζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 3%, 

επεκδφμκηαζ ιε ζηνχζδ ζηονμδέιαημξ ηαηδβμνίαξ ημοθάπζζημκ C20/25 ηαζ εθάπζζημο πάπμοξ 0,12 m, 

πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεεί δ δζάανςζδ ημο ποειέκα. 

 

3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.1. Ρείζξα 

(1) Γεκζηά δ ηθίζδ πμο εθανιυγεηαζ ζημκ ποειέκα ηςκ ακμζηηχκ νείενςκ είκαζ ίζδ ιε ηδκ ηαηά ιήημξ 

ηθίζδ ημο πνμζηείιεκμο άηνμο ηδξ πνμξ απμπέηεοζδ επζθάκεζαξ (μδμζηνχιαημξ, πεγυδνμιμο 

ηηθ.). Δκχ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ απμηεθεζιαηζηήξ νμήξ εκηυξ ημο νείενμο ιε ποειέκα απυ 

ζηονυδεια, δ ηαηά ιήημξ ηθίζδ πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 0,5%, ζηδκ πενίπηςζδ νείενμο 

ιε θζευζηνςημ ποειέκα δ ηαηά ιήημξ ηθίζδ πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 1%. 

(2) Ρείενα, ηα μπμία πνδζζιεφμοκ βζα ηδκ επζθακεζαηή απαβςβή οδάηςκ επί επζθακεζχκ πμο δέπμκηαζ 

ηοηθμθμνία μπδιάηςκ (μδμζηνχιαηα, πεγυδνμιμζ ηηθ.), βζα θυβμοξ αζθαθμφξ δζάααζδξ ηςκ 

μπδιάηςκ, δζαιμνθχκμκηαζ ιε ιέβζζημ πθάημξ 1,00 m ηαζ αάεμξ 0,03 m - 0,05 m. 

(3) Η άκς επζθάκεζα ημο νείενμο ζημ ζδιείμ πμο εθάπηεηαζ ιε ηδκ επζθάκεζα ηφθζζδξ, 

ηαηαζηεοάγεηαζ πάκημηε ζηδκ ίδζα ζηάειδ ιε αοηήκ. 

(4) Η δζαημιή ηςκ νείενςκ ακμζηημφ ηφπμο δζαιμνθχκεηαζ απυ πθάηα ζηονμδέιαημξ εθάπζζημο 

πάπμοξ 0,20 m ιε επίπεδμ ποειέκα, δ μπμία εδνάγεηαζ επί ζοιποηκςιέκμο αιιμπάθζημο ηδξ ΠΣΠ 

Ο 150 πάπμοξ 0,10 m ηαη’ εθάπζζημκ. Σα νείενα πμο δέπμκηαζ θμνηία απυ ηοηθμθμνία μπδιάηςκ, 

ηαηαζηεοάγμκηαζ οπμπνεςηζηά απυ μπθζζιέκμ ιε δμιζηυ πθέβια ζηονυδεια. Ακά 6 m πενίπμο, 

δζαιμνθχκμκηαζ εβηάνζζμζ ανιμί δζαζημθήξ ηδξ πθάηαξ ζηονμδέιαημξ πάπμοξ 6 mm, μζ μπμίμζ 

ζθναβίγμκηαζ ιε αζθαθηζηή ιαζηίπδ ή άθθμ εθαζημιενέξ οθζηυ ακεεηηζηυ ζηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία. 

(5) Γζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ανβχκ θίεςκ ζηα θζευζηνςηα νείενα, αημθμοεμφκηαζ μζ ανπέξ ηζξ 

ιεευδμο «ημθοιαδηήξ» ημπμεέηδζδξ πμο πενζβνάθεηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ πανάβναθμ ημο άνενμο 

«Πθαημζηνχζεζξ – Λζεμζηνχζεζξ» ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ, ιε ηδ δζαθμνά υηζ βζα ηδκ πθήνςζδ ηςκ 

ανιχκ πνδζζιμπμζείηαζ οπμπνεςηζηά ζζπονυ ηζζιεκημημκίαια, πενζεηηζηυηδηαξ 650 kg ηζζιέκημο 

m³ λδνάξ άιιμο. 

(6) ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηθεζζηχκ νείενςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα βζα ηα πνμηαηαζηεοαζιέκα 

ηζαςηζυιμνθα νείενα, ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ ακηίζημζπδ πανάβναθμ ημο άνενμο 

«Πνμηαη. Κζαςηζυιμνθα Ρείενα ιεηά ηςκ Δζπανχκ ηαζ ηςκ Φνεαηίςκ ημοξ» ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ. 
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3.2. Κξαζπεδόξεηζξα 

(1) Η άκς επζθάκεζα ημο νείενμο ζημ ζδιείμ πμο εθάπηεηαζ ιε ηδκ επζθάκεζα ηφθζζδξ, 

ηαηαζηεοάγεηαζ ζηδκ ίδζα ζηάειδ ιε αοηήκ ηαζ ιε εβηάνζζα ηθίζδ πνμξ ημ ηνάζπεδμ ίζδ ή 

ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ηθίζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηφθζζδξ, ιε απμηέθεζια κα δζαιμνθχκεηαζ νείενμ 

ηνζβςκζηήξ δζαημιήξ. 

(2) Συζμ ημ ηνάζπεδμ υζμ ηαζ ημ νείενμ εειεθζχκεηαζ επί ζηνχζδξ ελμιάθοκζδξ απυ άμπθμ 

ζηονυδεια εθάπζζημο πάπμοξ 0,05 m, δ μπμία δζαζηνχκεηαζ επί ζοιποηκςιέκμο οθζημφ ηδξ ΠΣΠ 

Ο 150 πάπμοξ 0,10 m ηαη’ εθάπζζημκ. 

(3) Σα ζηενευ ηναπεγμεζδμφξ δζαημιήξ πμο ζηδνίγεζ ηδκ μπίζεζα πανεζά ημο ηναζπέδμο ηαηά ηα 2/3 

ημο φρμοξ ημο ηαζ ηαε’ υθμ ημ ιήημξ ημο, δζαιμνθχκεηαζ ιε αάζδ 0,15 m ηαζ ζηέρδ 0,08 m ηαη’ 

εθάπζζημκ. Σμ φρμξ ημο ηναζπέδμο πάκς απυ ηδ ζηάειδ ημο νείενμο, βζα θυβμοξ 

πανμπεηεοηζηυηδηαξ μιανίςκ ηαζ ακηζπθδιιονζηήξ πνμζηαζίαξ, δζαιμνθχκεηαζ ηαη’ εθάπζζημκ 

0,15 m. 

(4) Συζμ ηα πνυποηα ηνάζπεδα υζμ ηαζ ηα ηνάζπεδα απυ θοζζημφξ θίεμοξ ζοβημθθμφκηαζ επί ηδξ 

πνμακαθενυιεκδξ ζηνχζδξ ελμιάθοκζδξ ιε ζζπονυ ηζζιεκημημκίαια εθάπζζημο πάπμοξ 0,02 m, 

εκχ δ ανιμθυβδζδ βίκεηαζ ιε ηζζιεκημημκίαια ημο ζδίμο ηφπμο. 

(5) Σα ηνάζπεδα εα ημπμεεημφκηαζ ιε ηδ ιέβζζηδ δοκαηή μνζγμκηζμβναθζηή ηαζ ορμιεηνζηή αηνίαεζα 

επί ηδξ μνζμβναιιήξ ημο μδμζηνχιαημξ, αάζεζ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ εβηεηνζιέκδξ ηεπκζηήξ ιεθέηδξ. 

ε εοεοβναιιίεξ, δ άκς επζθάκεζα ηαζ δ υρδ ημο ηναζπέδμο εα είκαζ απαθθαβιέκεξ απυ ηάεε 

είδμοξ άζημπεξ εθάζεζξ, αοείζεζξ, ηονηχζεζξ ηαζ βεκζηά ακςιαθίεξ. 

(6) Οζ ηαιπφθεξ ηςκ ηναζπέδςκ ιπμνμφκ κα δζαιμνθχκμκηαζ, ημπμεεηχκηαξ εοεφβναιια ηειάπζα 

ιζηνυηενμο ιήημοξ απυ ηζξ ηοπζηέξ δζαζηάζεζξ ηςκ πνυποηςκ ή απυ θοζζημφξ θίεμοξ ηναζπέδςκ. 

Σμ ιήημξ ηςκ ηειαπίςκ πμο εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε «ηαιπφθα» ηνάζπεδα εα είκαζ ηέημζμ χζηε δ 

πνμηφπημοζα ηεεθαζιέκδ ζε ηακέκα ζδιείμ ηδξ κα ιδκ απμηθίκεζ ηδξ εεςνδηζηήξ ηαιπφθδξ 

πενζζζυηενμ απυ 0,03 m. 

(7) Η δζαιυνθςζδ ημο ηναζπεδυνεζενμο ηαζ ημο πεγμδνμιίμο ζηα ζδιεία πμο πνμαθέπεηαζ δζάααζδ 

Αηυιςκ ιε Δζδζηέξ Ακάβηεξ (ΑΜΔΑ), πνέπεζ κα πθδνμί ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ηςκ «Οδδβζχκ 

πεδζαζιμφ βζα ηδκ Αοηυκμιδ Γζαηίκδζδ ηαζ Γζααίςζδ ΑΜΔΑ» ημο ΤΠΔΥΧΓΔ. 

3.3. Σάθξνη 

(1) Οζ ηάθνμζ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ πανά ηδκ μδυ, βζα θυβμοξ αζθάθεζαξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ, δεκ 

επζηνέπεηαζ κα έπμοκ αάεμξ ιεβαθφηενμ απυ 0,50 m, άθθςξ, εάκ οδναοθζημί θυβμζ απαζημφκ 

ιεβαθφηενμ αάεμξ, παναπθεφνςξ ηδξ μδμφ ημπμεεηείηαζ ζηδεαίμ αζθαθείαξ. 

(2) Γζα οπεναζηζηέξ μδμφξ ιζηνήξ ηαηδβμνίαξ, επζηνέπεηαζ δ δζαιυνθςζδ ηάθνμο πανά ηδκ μδυ 

ηνζβςκζηήξ δζαημιήξ ιε ηθίζδ πνακμφξ πνμζηείιεκμο ζημ μδυζηνςια 1:3 (φρμξ : αάζδ), πςνίξ 

κα απαζηείηαζ δ ημπμεέηδζδ ζηδεαίμο αζθαθείαξ. 

(3) Σμ πθάημξ ημο ποειέκα ηςκ ηάθνςκ ηναπεγμεζδμφξ δζαημιήξ ηοιαίκεηαζ απυ 0,30 m  – 0,50 m. 

Η ηθίζδ ηςκ πνακχκ ηςκ ακεπέκδοηςκ ηάθνςκ δζαιμνθχκεηαζ απυ 2:3 (φρμξ : αάζδ) βζα ιδ 

ζοκεηηζηά εδάθδ έςξ 1:1 βζα ανηεηά ζοκεηηζηά εδάθδ, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δ ηαηά ιήημξ 

ηθίζδ αοηχκ δεκ οπενααίκεζ ημ 3%, άθθςξ δ ηάθνμξ επεκδφεηαζ. Ακελανηήηςξ εδάθμοξ, ηάθνμζ 

ιε ηαηά ιήημξ ηθίζδ ιζηνυηενδ ημο 0,5% επεκδφμκηαζ ιε ζηονυδεια ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

νμήξ. 

 

4. Έιεγρνη 

(1) Γεκζηά εηηεθμφκηαζ μζ έθεβπμζ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηήνδζδξ ηςκ απαζηήζεςκ ημο πανυκημξ άνενμο. 

(2) Ο Ακάδμπμξ εα θνμκηίζεζ κα παναζπεεεί ζε εηπνμζχπμοξ ηδξ Τπδνεζίαξ πθήνδξ δοκαηυηδηα 

επίζηερδξ ηςκ πχνςκ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ηναζπέδςκ, ιε ζημπυ ηδκ παναημθμφεδζδ 

ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ. ημ πθαίζζμ ηδξ παναημθμφεδζδξ αοηήξ εα δζελαπεμφκ μζ 

απαζημφιεκμζ έθεβπμζ ακημπήξ ηαζ πμζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ ζε δείβιαηα πμο εα θαιαάκμκηαζ, 
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ζφιθςκα ιε ηζξ ζοκαθείξ δζαηάλεζξ ημο DΙΝ 483 ηαζ DIN 482, ακηζζημίπςξ βζα πνυποηα ηνάζπεδα 

ηαζ ηνάζπεδα απυ θοζζημφξ θίεμοξ. 

(3) Δθυζμκ μζ παναπάκς έθεβπμζ ζημ ενβμζηάζζμ απμδχζμοκ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα, υζμκ 

αθμνά ζηζξ ακμπέξ δζαζηάζεςκ, ζηδ ιδπακζηή ακημπή ηαζ ζηα άθθα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά, ηα 

πνμσυκηα ηδξ μιάδαξ πμο εεςνείηαζ υηζ εηπνμζςπείηαζ απυ ηα εηάζημηε εθεβπυιεκα δείβιαηα ηαζ 

δμηίιζα ζδιαίκμκηαζ ηαηάθθδθα απυ ημκ εκενβμφκηα ημκ έθεβπμ. 

(4) Τθζηά πμο δεκ πθδνμφκ ημοξ υνμοξ ηςκ εθέβπςκ δεκ βίκμκηαζ δεηηά βζα απμζημθή ζημ ενβμηάλζμ. 

Η απμδμπή ηςκ οθζηχκ ζημ ενβμζηάζζμ δεκ πνμδζηάγεζ ηδκ ηεθζηή παναθααή ηςκ εβηαηεζηδιέκςκ 

ηναζπέδςκ επί ηυπμο ημο ένβμο. 

(5) ε πενίπηςζδ πμο βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ οπάνλμοκ αιθζαμθίεξ ςξ πνμξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

δμηζιχκ πμο δζελάβμκηαζ ζημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ή ζημ ενβαζηήνζμ ημο Ακαδυπμο, δ 

Τπδνεζία έπεζ ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ κα εηηεθεζεμφκ, ιε ιένζικα ηαζ δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο, 

πνυζεεηεξ δεζβιαημθδπηζηέξ δμηζιέξ ζε οθζηά πμο πνμζημιίγμκηαζ ζημ ενβμηάλζμ βζα 

εκζςιάηςζδ ζημ ένβμ, δζεκενβμφιεκεξ απυ ακαβκςνζζιέκμ ενβαζηήνζμ ηδξ έβηνζζήξ ηδξ.  

(6) Ακ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δεζβιαημθδπηζηχκ αοηχκ δμηζιχκ απμδεζπεμφκ ιδ ζηακμπμζδηζηά, είκαζ 

δοκαηυκ κα γδηδεεί επακάθδρδ ηδξ υθδξ θεπημιενμφξ δζαδζηαζίαξ εθέβπμο υθςκ ηςκ πνμσυκηςκ, 

ζε ακαβκςνζζιέκμ ενβαζηήνζμ ηδξ επζθμβήξ ηδξ Τπδνεζίαξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, μ Ακάδμπμξ 

οπμπνεμφηαζ κα ιεηαθένεζ ιε δαπάκδ ημο ηα οπυρδ πνμσυκηα βζα έθεβπμ. Σα απμηεθέζιαηα ημο 

εθέβπμο αοημφ εα ηνίκμοκ ηεθεζίδζηα ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ οθζηχκ ή ηδκ ακάβηδ μθζηήξ ή 

ιενζηήξ απυννζρήξ ημοξ. ηδκ ηεθεοηαία αοηή πενίπηςζδ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα 

πνμιδεεφζεζ κέα οθζηά απυ ηαηαζηεοαζηή ηδξ επζθμβήξ ηδξ Τπδνεζίαξ ηαζ κα απμζφνεζ ιε 

δαπάκδ ημο ηα αηαηάθθδθα οθζηά απυ ημ ένβμ. 

(7) Δζδζηυηενα, δ μιαθυηδηα ηδξ άκς επζθάκεζαξ ηςκ ηναζπέδςκ ηαζ ηςκ νείενςκ εθέβπεηαζ ιε ηδ 

πνήζδ 3-ιεηνδξ εοεφβναιιδξ αάζδξ, ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ μπμίαξ επί ηςκ οπυρδ 

επζθακεζχκ δεκ πνέπεζ κα πνμηφπημοκ απμηθίζεζξ ιεβαθφηενεξ απυ 3 mm, ελαζνμοιέκςκ ηςκ 

πενζμπχκ πμο ανίζημκηαζ επί ηαηαηυνοθδξ ηαιπφθδξ. 

 

5. Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

5.1. Ρείζξα 

 Οζ δαπάκεξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ οπμηείιεκδξ ζηνχζδξ έδναζδξ απυ ζοιποηκςιέκμ αιιμπάθζημ 

ηαεχξ ηαζ ηςκ ανιχκ, πενζθαιαάκμκηαζ ακδβιέκεξ ζηδκ ηζιή ιμκάδαξ ημο Σζιμθμβίμο βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή ηςκ νείενςκ απυ έβποημ επί ηυπμο ζηονυδεια. 

 Δζδζηά βζα ηα ηζαςηζυιμνθα νείενα ηθεζζημφ ηφπμο, ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ ακηίζημζπδ 

πανάβναθμ ημο άνενμο «Πνμηαη. Κζαςηζυιμνθα Ρείενα ιεηά ηςκ Δζπανχκ ηαζ ηςκ Φνεαηίςκ 

ημοξ» ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ. 

 Γζα ηα θζευζηνςηα νείενα ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ ακηίζημζπδ πανάβναθμ ημο άνενμο 

«Πθαημζηνχζεζξ – Λζεμζηνχζεζξ» ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ, εκχ ζηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ιμκάδαξ 

πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ πθήνςζδ ηςκ ανιχκ ιε ζζπονυ ηζζιεκημημκίαια. 

5.2. Κξαζπεδόξεηζξα 

 ηδκ ηζιή ιμκάδαξ ημο Σζιμθμβίμο πενζθαιαάκμκηαζ μζ πάζδξ θφζδξ δαπάκεξ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ 

έκηεπκδ ηαηαζηεοή ηναζπεδυνεζενμο, ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα ηδξ εβηεηνζιέκδξ ηεπκζηήξ ιεθέηδξ, 

ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο πανυκημξ άνενμο ηαζ ημοξ υνμοξ ηςκ θμζπχκ ζοιααηζηχκ ηεοπχκ. 

 Οζ δαπάκεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο νείενμο, ηδξ οπμηείιεκδξ ζηνχζδξ ελμιάθοκζδξ απυ 

ζηονυδεια ηαζ ηδξ ζηνχζδξ απυ ζοιποηκςιέκμ αιιμπάθζημ, πενζθαιαάκμκηαζ ακδβιέκεξ ζηδκ ηζιή 

ιμκάδαξ ημο Σζιμθμβίμο βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο ηναζπεδυνεζενμο. 
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5.3. Σάθξνη 

 ηδκ ηζιή ιμκάδαξ ημο Σζιμθμβίμο βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηάθνμο πενζθαιαάκμκηαζ μζ πάζδξ θφζδξ 

δαπάκεξ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ έκηεπκδ εηζηαθή, ιυνθςζδ ηηθ. ηάθνμο, ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα ηδξ 

εβηεηνζιέκδξ ηεπκζηήξ ιεθέηδξ, ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο πανυκημξ άνενμο ηαζ ημοξ υνμοξ ηςκ θμζπχκ 

ζοιααηζηχκ ηεοπχκ. 

 Οζ δαπάκεξ πμο αθμνμφκ ζηδκ επέκδοζδ ημο ποειέκα ηαζ ηςκ πνακχκ ηδξ ηάθνμο ιε ζηονυδεια, 

πενζθαιαάκμκηαζ ακδβιέκεξ ζηδκ ηζιή ιμκάδαξ ημο Σζιμθμβίμο βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ηάθνμο. 

 

6. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

6.1. Ρείζξα 

 Οζ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ νείενςκ εα επζιεηνχκηαζ ζε ηεηναβςκζηά ιέηνα (m2) πθήνςξ 

πεναζςιέκςκ, ακά ηφπμ νείενμο πμο ειθακίγεηαζ ζημ Σζιμθυβζμ. Η επζιέηνδζδ εα βίκεηαζ ζφιθςκα 

ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ. 

 Η (μζ) πμζυηδηα (εξ) ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθέζηδηακ ζηακμπμζδηζηά, υπςξ αοηή (εξ) επζιεηνήεδηε 

(ακ) ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαζ εβηνίεδηε (ακ) απυ ηδκ Τπδνεζία, εα πθδνχκεηαζ (μκηαζ) 

ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ βζα ημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ νείενςκ. Η (μζ) 

ηζιή (έξ) ιμκάδαξ εα απμηεθεί (μφκ) πθήνδ απμγδιίςζδ βζα ηα υζα μνίγμκηαζ ζηδκ ακςηένς 

πανάβναθμ «Πενζθαιαακυιεκεξ Γαπάκεξ» ημο πανυκημξ άνενμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε άθθδ δαπάκδ 

πμο είκαζ ακαβηαία ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 100 «Γεκζημί νμζ». 

 Δζδζηά βζα ηα ηζαςηζυιμνθα νείενα ηθεζζημφ ηφπμο, ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ ακηίζημζπδ 

πανάβναθμ ημο άνενμο «Πνμηαη. Κζαςηζυιμνθα Ρείενα ιεηά ηςκ Δζπανχκ ηαζ ηςκ Φνεαηίςκ 

ημοξ» ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ. 

6.2. Κξαζπεδόξεηζξα 

 Οζ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ ηναζπεδυνεζενςκ εα επζιεηνχκηαζ ζε ιέηνα ιήημοξ (m) πθήνςξ 

πεναζςιέκςκ, ακά ηφπμ ηναζπέδμο (πνυποημ ή απυ θοζζημφξ θίεμοξ) πμο ειθακίγεηαζ ζημ 

Σζιμθυβζμ. Η επζιέηνδζδ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ. 

 Η (μζ) πμζυηδηα (εξ) ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθέζηδηακ ζηακμπμζδηζηά, υπςξ αοηή (εξ) επζιεηνήεδηε 

(ακ) ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαζ εβηνίεδηε (ακ) απυ ηδκ Τπδνεζία, εα πθδνχκεηαζ (μκηαζ) 

ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ βζα ημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ 

ηναζπεδυνεζενςκ. Η (μζ) ηζιή (έξ) ιμκάδαξ εα απμηεθεί (μφκ) πθήνδ απμγδιίςζδ βζα ηα υζα 

μνίγμκηαζ ζηδκ ακςηένς πανάβναθμ «Πενζθαιαακυιεκεξ Γαπάκεξ» ημο πανυκημξ άνενμο, ηαεχξ 

ηαζ βζα ηάεε άθθδ δαπάκδ πμο είκαζ ακαβηαία ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 100 «Γεκζημί 

νμζ». 

6.3. Σάθξνη 

 Οζ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ ηάθνςκ εα επζιεηνχκηαζ ζε ηοαζηά ιέηνα (m³) δζαημιήξ πμο δζακμίπηδηε, 

πθήνςξ πεναζςιέκςκ, ακά ηαηδβμνία εδάθμοξ (βαζχδεξ / διζαναπχδεξ ή αναπχδεξ) ηαζ είδμξ 

επέκδοζδξ πμο ειθακίγεηαζ ζημ Σζιμθυβζμ. Η επζιέηνδζδ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 

100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ. 

 Η (μζ) πμζυηδηα (εξ) ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθέζηδηακ ζηακμπμζδηζηά, υπςξ αοηή (εξ) επζιεηνήεδηε 

(ακ) ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαζ εβηνίεδηε (ακ) απυ ηδκ Τπδνεζία, εα πθδνχκεηαζ (μκηαζ) 

ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ βζα ηζξ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ εδαθχκ ηαζ 

είδδ επεκδφζεςκ. Η (μζ) ηζιή (έξ) ιμκάδαξ εα απμηεθεί (μφκ) πθήνδ απμγδιίςζδ βζα ηα υζα 

μνίγμκηαζ ζηδκ ακςηένς πανάβναθμ «Πενζθαιαακυιεκεξ Γαπάκεξ» ημο πανυκημξ άνενμο, ηαεχξ 

ηαζ βζα ηάεε άθθδ δαπάκδ πμο είκαζ ακαβηαία ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 100 «Γεκζημί 

νμζ». 
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Σ . Π. 5 .   ΓΟΜΙ ΚΗ ΞΤΛΔΙ Α  

 

1. Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

α. Σμ πανυκ άνενμ αθμνά ζηζξ βεκζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηδ δμιζηή λοθεία ηαζ πενζθαιαάκεζ ηάεε 

ηαηαζηεοή απυ λφθμ ή πανάβςβα λφθμο εηηυξ απυ ημοθχιαηα, επζπθχζεζξ ηαζ ελμπθζζιμφξ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ηδκ πανμπή πάζδξ θφζεςξ εβηαηαζηάζεςκ, ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ, 

ενβαθείςκ, ζοζηεοχκ ηαζ οθζηχκ, ζφιθςκα ιε ημ πανυκ ηαζ ηα οπυθμζπα οιααηζηά Σεφπδ ηαζ ηζξ 

εκημθέξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

α. Χξ δμιζηά οθζηά ηεπκδηήξ λοθείαξ κμμφκηαζ δζάθμνα αζμιδπακζηχξ παναβυιεκα είδδ ιε αάζδ ημ 

λφθμ. Η ηεπκδηή λοθεία δεκ δζαηδνεί ηακέκα παναηηδνζζηζηυ ημο λφθμο, απυ ημ μπμίμ πνμήθεε, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηα λφθζκα ζημζπεία πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ απεοεείαξ ημπή ηαζ επελενβαζία ηςκ ημνιχκ. 

β. Χξ «θφθθα ιε αάζδ ημ λφθμ» κμμφκηαζ ηα δζαθυνςκ εζδχκ θφθθα ηαζ πθάηεξ πμο παναζηεοάγμκηαζ 

απυ ζοιπαβέξ λφθμ ή πανάβςβα ημο. Σα ζοκδεέζηενα θφθθα ιε αάζδ ημ λφθμ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηζξ ηηζνζαηέξ ηαηαζηεοέξ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 θφθθα απυ ζοιπαβέξ λφθμ 

 ακηζημθθδηά θφθθα (ηυκηνα πθαηέ) 

 ζκμζακίδεξ (π.π. MDF) 

 ιμνζμζακίδεξ (π.π. ηφπμο NOVOPAN, OSB, HERACLITH) 

δ. ηνμββοθή λοθεία είκαζ δ λοθεία πμο πνμένπεηαζ απυ ημνιμφξ πμο ελμιαθφκμκηαζ ανπζηά αιέζςξ 

ιεηά ηδκ οθμηυιδζδ, απμηημφκ ημθμονμηςκζηή ιμνθή ηαζ ηαηυπζκ ιεηαθένμκηαζ ζημ ενβμζηάζζμ. 

ε. Πνζζηή ή πνζμκςηή λοθεία πνμένπεηαζ απεοεείαξ απυ ημνιμφξ απθά απμθθμζςιέκμοξ ιεηά ηδκ 

οθμηυιδζδ. 

ζη. Σα ηειάπζα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ πνζζηή λοθεία είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 δμημί μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ 

 ηαδνυκζα ηαζ ιζζμηάδνμκα, πμο είκαζ επζιήηδ ηειάπζα μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ ιε ιζηνή δζαθμνά 

ιεηαλφ πθάημοξ ηαζ πάπμοξ 

 ζακίδεξ, πμο είκαζ επζιήηδ πεπθαηοζιέκα ιέθδ ιε μνεμβςκζηή δζαημιή πθάημοξ πμθφ ιεβαθφηενμο 

απυ ημ πάπμξ 

 πθάηεξ   

 μνμθμπήπεζξ. 

 

2. Τιηθά 

2.1. Γεληθά 

α. Η δμιζηή λοθεία ιπμνεί κα είκαζ είηε ιαθαηή (πνμένπεηαζ απυ αεθμκυθοθθα ηςκμθυνα δέκδνα) είηε 

ζηθδνή (πνμένπεηαζ απυ πθαηφθοθθα δέκδνα). οκδεέζηενδ πνήζδ ζε μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ ανίζηεζ δ 

ιαθαηή δμιζηή λοθεία, εκχ δ ζηθδνή λοθεία ανίζηεζ εθανιμβή ζηζξ ηαηαζηεοέξ δαπέδςκ ηαζ επίπθςκ. 

α. Οζ δζαθμνέξ ιεηαλφ δέκδνςκ ημο ίδζμο είδμοξ μθείθεηαζ ζηδκ δθζηία ημοξ, ζηδκ ηαθή ή ηαηή ενέρδ 

ημοξ, ζηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ζηδ εέζδ ημο δέκδνμο ζημ δάζμξ. Σα ηονζυηενα εθαηηχιαηα πμο 

ειθακίγμκηαζ ζηα δζάθμνα είδδ λφθμο, ηα μπμία, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ζδζυηδηεξ ηάεε είδμοξ, 

πνμζδζμνίγμοκ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ημο λφθμο βζα ηζξ δζάθμνεξ πνήζεζξ, είκαζ ηα 

αηυθμοεα: 

 Οζ νυγμζ πνμηαθμφκ εθάηηςζδ ηδξ ακημπήξ ημο, ειθάκζζδ ηδθίδςκ ζηζξ ααθέξ η.α. ζμ 

πενζζζυηενμοξ νυγμοξ ειθακίγεζ έκα λφθζκμ ζημζπείμ ηυζμ παιδθυηενδξ πμζυηδηαξ είκαζ.  
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 Οζ εθζημεζδείξ ίκεξ («ζηνζιιέκα κενά») απμηεθμφκ ζμαανυ εθάηηςια, υηακ ειθακίγμκηαζ ζε ζακίδεξ 

ή ηαδνυκζα ηαζ είκαζ ιζα απυ ηζξ ηφνζεξ αζηίεξ ζηνέαθςζδξ (πεηζζηάνζζια) ηαηά ηδκ λήνακζή ημοξ. 

Γζα ηδ ζηνμββοθή λοθεία δεκ απμηεθμφκ εθάηηςια. 

 Η «έηηεκηνδ ηανδζά» (δαηηφθζμζ ιε ιεηαααθθυιεκμ πάπμξ, έηηεκηνα ημπμεεηδιέκμζ) πμο 

δδιζμονβεί αζφιιεηνδ δζάηαλδ ζκχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ακμιμζυιμνθεξ ζδζυηδηεξ. 

 Οζ νςβιέξ, μζ μπμίεξ δζαηνίκμκηαζ ζε εζςηενζηέξ, πμο δδιζμονβμφκηαζ ζημ δέκδνμ πνζκ ηδκ ημπή 

ημο, ηαζ ζε ελςηενζηέξ, πμο δδιζμονβμφκηαζ ιεηά ηδκ ημπή ημο δέκδνμο. 

β. Έκα λφθζκμ ζημζπείμ βζα κα είκαζ ηαθήξ πμζυηδηαξ πνέπεζ: 

 Να έπεζ εοεείεξ ίκεξ («ίζζα κενά»), θεπηέξ ηαζ ποηκέξ πμο πνμπςνμφκ πανάθθδθα πνμξ ηδ ιεβάθδ 

δζάζηαζδ ημο, πςνίξ απυημιεξ αθθαβέξ ηδξ ηαηεφεοκζδξ ημοξ. 

 Να ιδκ έπεζ νυγμοξ, ή ζηδκ πενίπηςζδ πμο έπεζ θίβμοξ νυγμοξ, αοημί κα είκαζ ιζηνμί ηαζ ζοκδειέκμζ 

ιε ημ λφθμ. 

 Να ιδκ έπεζ νςβιέξ πανάθθδθεξ ή ηάεεηεξ πνμξ ηζξ ίκεξ. 

 Να έπεζ γςδνυ πνχια ηαζ κα ιδκ ειθακίγεζ ηδθίδεξ πμο ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ απυ ζήρδ 

(άκαιια). 

 Να έπεζ εοπάνζζηδ μζιή. 

 Να είκαζ λδνυ ηαζ κα πανμοζζάγεζ εθαζηζηυηδηα πςνίξ κα ζπάγεζ. 

 Να απμδίδεζ λδνυ ήπμ υηακ πηοπζέηαζ ιε ημ ζθονί, έκδεζλδ υηζ δεκ πνμένπεηαζ απυ βεναζιέκμ 

δέκδνμ, υηζ δεκ έπεζ εζςηενζηέξ νςβιέξ ηαζ υηζ είκαζ εκηεθχξ λδνυ. 

δ. Πίκαηαξ 2.1: Γεκζηά Πνυηοπα βζα ηδκ Ξοθεία 

# Σίηινο Πξόηππν 

1 2 3 

1 φιαμθα βζα λοθεία ηαζ πνμσυκηα ιε αάζδ ημ λφθμ ΔΛΟΣ ΔΝ 1438 

2 Ξοθεία: Βαζζηέξ Ανπέξ δεζβιαημθδρίαξ DIN 52182 

3 Ξοθεία: Πνμζδζμνζζιυξ θαζκυιεκδξ ποηκυηδηαξ DIN 52183 

4 Ξοθεία: Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πενζεπυιεκδξ οβναζίαξ DIN 52184 

5 Ξοθεία: Πνμζδζμνζζιυξ ακημπήξ ζε εθίρδ πανάθθδθα ιε ηζξ ίκεξ DIN 52185 

6 Ξοθεία: Γμηζιή ζε ηάιρδ DIN 52186 

7 
Ξοθεία: Πνμζδζμνζζιυξ ακημπήξ ζε δζάηιδζδ ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ 
ζκχκ 

DIN 52187 

8 
Ξοθεία: Πνμζδζμνζζιυξ ακημπήξ ζε εθεθηοζιυ ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ 

ζκχκ 
DIN 52188 

9 Ξοθεία: Γμηζιή ζε εθίρδ ηάεεηα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ ζκχκ DIN 52192 

10 
Ακημπή λφθμο ηαζ πνμσυκηςκ λφθμο – Ονζζιυξ ηςκ ηαηδβμνζχκ 

επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ αζμθμβζηήξ πνμζαμθήξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 335 

11 
Ακημπή Ξφθμο ηαζ πνμσυκηςκ λφθμο – Φοζζηή ακεεηηζηυηδηα ημο 
ζοιπαβμφξ λφθμο 

ΔΛΟΣ ΔΝ 350 

12 

Ακεεηηζηυηδηα λφθμο ηαζ πνμσυκηςκ ιε αάζδ ημ λφθμ – Φοζζηή 

ακεεηηζηυηδηα ημο ζοιπαβμφξ λφθμο – Οδδβυξ απαζηήζεςκ ακεεηηζηυηδηαξ 
λφθμο βζα πνήζδ ακάθμβα ιε ηζξ ηαηδβμνίεξ επζηζκδοκυηδηαξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 460 

13 
Ακημπή λφθμο ηαζ πνμσυκηςκ λφθμο – πνμζδζμνζζιυξ απυδμζδξ ηςκ 

ζοκηδνδηζηχκ λφθμο πνμθδπηζηήξ πνήζδξ ιέζς αζμθμβζηχκ δμηζιχκ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 599 

14 
Γμιζηή Ξοθεία: Καηδβμνίεξ ακημπήξ ιε αάζδ ημ είδμξ ηαζ ηδκ μπηζηή 
ηαλζκυιδζδ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1912 
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15 Γμιζηή Ξοθεία: Καηδβμνίεξ Ακημπήξ ΔΛΟΣ ΔΝ 338 

16 
Γμιζηή Ξοθεία – Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηζιχκ ηςκ ιδπακζηχκ 
ζδζμηήηςκ ηαζ ηδξ ποηκυηδηαξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 384 

17 
Γμιζηή Ξοθεία ζοκδευιεκδ ιε πμθθαπθέξ ζοκανιμβέξ – Απαζηήζεζξ επίδμζδξ 

ηαζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ παναβςβήξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 385 

18 
Γμιζηή Ξοθεία – Σαλζκυιδζδ – Απαζηήζεζξ βζα πνυηοπα μπηζηήξ ηαλζκυιδζδξ 
ζφιθςκα ιε ηδκ ακημπή 

ΔΛΟΣ ΔΝ 518 

19 
Γμιζηή Ξοθεία – Σαλζκυιδζδ – Απαζηήζεζξ βζα ηδκ λοθεία πμο ηαλζκμιείηαζ 

απυ ιδπακή ζφιθςκα ιε ηδκ ακημπή ηδξ ηαζ βζα ιδπακέξ ηαλζκυιδζδξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 519 

20 Γμιζηή Ξοθεία: Κςκμθυνα ηαζ Πεφηδ - ιεβέεδ, επζηνεπηέξ απμηθίζεζξ ΔΛΟΣ ΔΝ 336 

21 
Γμιζηή ηαζ ζοβημθθδηή λοθεία: Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακημπήξ ζε δζάηιδζδ 

ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ ηαηαηυνοθα ζηζξ ίκεξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1193 

22 
Γμιζηή ηαζ ζοβημθθδηή λοθεία: Πνμζδζμνζζιυξ μνζζιέκςκ ιδπακζηχκ ηαζ 

θοζζηχκ ζδζμηήηςκ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 408 

23 ηνμββοθή ηαζ πνζζηή λοθεία - Ονμθμβία ΔΛΟΣ ΔΝ 844 

24 ηνμββοθή ηαζ πνζζηή λοθεία: Μέεμδμξ ιέηνδζδξ δζαζηάζεςκ ΔΛΟΣ ΔΝ 1309 

25 ηνμββοθή ηαζ πνζζηή λοθεία: Μέεμδμξ ιέηνδζδξ ζδζμηοπζχκ ΔΛΟΣ ΔΝ 1310 

26 ηνμββοθή ηαζ πνζζηή λοθεία – Μέεμδμξ ιέηνδζδξ αζμθμβζηήξ θεμνάξ ΔΝ 1311 

27 
ηνμββοθή ηαζ πνζζηή λοθεία: πνμζδζμνζζιυξ ημο ιεβέεμοξ πανηίδαξ 
πνζζηήξ λοθείαξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1312 

28 Πνζζηή λοθεία: Δπζηνεπυιεκεξ απμηθίζεζξ ηαζ πνμηζιχιεκα ιεβέεδ ΔΛΟΣ ΔΝ 1313 

29 Κνζηήνζα αλζμθυβδζδξ ζοιιυνθςζδξ πανηίδαξ πνζζηήξ λοθείαξ ΔΛΟΣ ΔΝ 12169 

30 
Πνζζηή λοθεία – Καηάηαλδ θοθθμαυθςκ ιε αάζδ ηδκ ειθάκζζδ: Γνοξ ηαζ 

Ολοά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 975 - 1 

31 ηθδνή ζηνμββοθή λοθεία: Γζαζηαζζμθμβζηή ηαλζκυιδζδ ΔΛΟΣ ΔΝ 1315 

32 ηθδνή ζηνμββοθή λοθεία: Πμζμηζηή ηαλζκυιδζδ ΔΛΟΣ ΔΝ 1316 

33 Πμζμηζηή Σαλζκυιδζδ ζηνμββοθήξ ιαθαηήξ λοθείαξ ΔΛΟΣ ΔΝ 1927 

 

2.2 Ιδηόηεηεο ηνπ Ξύινπ 

α. Η ακμιμζμβέκεζα ηδξ ιάγαξ ημο λφθμο (επάθθδθα ζηνχιαηα ζκχκ) δζαθμνμπμζεί ηζξ ζδζυηδηεξ ημο 

λφθμο πμο ελανηχκηαζ απυ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ ζκχκ. 

α. Η ποηκυηδηα ημο λφθμο επδνεάγεζ ημ εζδζηυ αάνμξ ημο, ηδ ζηθδνυηδηα, ηζξ ιδπακζηέξ ακημπέξ ηαζ ηδκ 

οβνμαπμννμθδηζηυηδηα (υζμ αναζυηενμ είκαζ ημ λφθμ, ηυζμ πζμ οβνμαπμννμθδηζηυ είκαζ). Γζα ηζξ 

ηαηαζηεοέξ εκδείηκοηαζ δ πνήζδ λφθςκ ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ. 

β. Η ζηθδνυηδηα ημο λφθμο ελανηάηαζ απυ ηδκ ποηκυηδηα ηαζ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία. Σα λφθα 

ιε ποηκέξ ίκεξ ηαζ ιζηνή πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία είκαζ ζηθδνυηενα. Η επζθάκεζα ημο λφθμο πμο είκαζ 

ηάεεηδ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ ζκχκ πανμοζζάγεζ ιεβαθφηενδ ζηθδνυηδηα απυ αοηήκ πμο είκαζ 

πανάθθδθδ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ ζκχκ. 

δ. Η ιέβζζηδ ακημπή ζε εθίρδ ηαζ εθεθηοζιυ ειθακίγεηαζ υηακ μζ ελςηενζηέξ δοκάιεζξ δνμοκ 

πανάθθδθα πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ ζκχκ, εκχ δ ιζηνυηενδ ειθακίγεηαζ ζε βςκία 45° πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηςκ ζκχκ. Η ιέβζζηδ ακημπή ζε ηάιρδ ηαζ δζάηιδζδ ειθακίγεηαζ υηακ δ ελςηενζηή δφκαιδ 

δνα ζε δζεφεοκζδ ηάεεηδ πνμξ ηζξ ίκεξ. 

ε. Σμ λφθμ έπεζ βεκζηά ιεβάθδ εθαζηζηυηδηα, δ μπμία δζαθένεζ ακά είδμξ λοθείαξ ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδ 

δζάηαλδ ηςκ ζκχκ, απυ ηδ δζεφεοκζδ ηδξ θμνηίγμοζαξ δοκάιεςξ, απυ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο λφθμο ζε 

οβναζία ηηθ. 
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ζη. Σμ λφθμ έπεζ ιεβάθδ ζηακυηδηα πνυζθδρδξ ηαζ απυδμζδξ οβναζίαξ (οβνμζημπζηυηδηα). Σα πζμ 

ιαθαηά λφθα είκαζ πζμ οβνμζημπζηά απυ ηα ζηθδνά.  

γ. Η ζοννίηκςζδ ηαζ δ ζοζημθή ημο λφθμο ελανηάηαζ απυ ημ ααειυ οβναζίαξ ημο. Η μθζηή ζοννίηκςζδ 

ηοιαίκεηαζ απυ 5% - 20%. 

δ. Σμ λφθμ βζα ηα λφθζκα πθαίζζα ηαζ ηζξ λφθζκεξ ζηέβεξ αημθμοεεί ημ DΙΝ 4071 –1 ηαζ εα πθδνεί ηζξ 

αηυθμοεεξ απαζηήζεζξ: 

 ιέβζζηδ πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία 18% 

 ακμπή δζαζηάζεςκ δζαημιήξ ± 1% 

 εα θένεζ εζμπέξ ιζηνυηενεξ απυ ημ 10% ηδξ ιζηνυηενδξ δζάζηαζδξ ηδξ δζαημιήξ ηαζ 

μνεμβςκζζιέκεξ ζηζξ ειθακείξ πενζμπέξ. 

2.3 πγθνιιεηή Ξπιεία 

α. Η ζοβημθθδηή λοθεία πανάβεηαζ απυ 3 ημοθάπζζημκ θεπημζακίδεξ ιε ίκεξ πανάθθδθεξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

ζοκήεςξ ειπμηίγεηαζ ιε πονάκημπα οθζηά πμο ελαζθαθίγμοκ ιεβάθδ πονακημπή. Σμ οθζηυ αοηυ έπεζ 

ορδθέξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ, ιζηνυ εζδζηυ αάνμξ ηαζ ιεβάθδ εθαζηζηυηδηα. 

α. Η λοθεία πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναβςβή ζοβημθθδηήξ λοθείαξ επζθέβεηαζ ηαζ πνμεημζιάγεηαζ 

ηαηάθθδθα ιε αάζδ ηζξ απαζημφιεκεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ. Οζ δζαημιέξ πμο πνμηφπημοκ έπμοκ ζφκδεεξ 

πάπμξ 38 mm, υηακ μζ ίκεξ ηςκ λφθςκ εκχκμκηαζ ηαηά ιήημξ ζε εοεεία  ηαζ 19 mm υηακ αθμνμφκ ζε 

ηαιπφθα ή ημλμεζδή ζπήιαηα. Η ζοβημθθδηή λοθεία ιε αάζδ ηδκ ειθάκζζδ (ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ) 

ηαηαηάζζεηαζ ζηζξ ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

 αζμιδπακζηή ειθάκζζδ, ηαηά ηδκ μπμία δεκ απαζηείηαζ δ αθαίνεζδ ηςκ νυγςκ, μφηε εκδζαθένεζ δ 

μιμζμιμνθία ηδξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ λοθείαξ 

 ανπζηεηημκζηή ειθάκζζδ, ηαηά ηδκ μπμία δ λοθεία επζθέβεηαζ, χζηε ηα κενά κα είκαζ μιμζυιμνθα, 

ηα ζημζπεία μιμζυπνςια ηαζ μζ νυγμζ αθαζνμφκηαζ 

 εηθεηηή ειθάκζζδ, ιε ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ειθάκζζδξ ιε ορδθυηενεξ απαζηήζεζξ. 

β. Γζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ ζοβημθθδηήξ λοθείαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζθναβζζηζηά οθζηά πμο επζαναδφκμοκ 

ηδ δζείζδοζδ ηδξ οβναζίαξ. 

δ. Ιδζαίηενδ πνμζμπή δίκεηαζ ζηζξ ζοκδέζεζξ ηαζ ζηζξ ζηενεχζεζξ ηςκ ιεθχκ ζοβημθθδηήξ λοθείαξ, 

ηαευηζ αοηά είκαζ ηαηά πμθφ ιεβαθφηενα απυ ηα ζοκήεδ λφθζκα ιέθδ. Οζ πνδζζιμπμζμφιεκεξ αίδεξ ηαζ 

άβηζζηνα πνέπεζ κα ελαζθαθίγμοκ ηζξ απαζημφιεκεξ ακημπέξ. 

ε. Οζ δμημί ζοβημθθδηήξ λοθείαξ οπυηεζκηαζ ζε ηεπκδηή λήνακζδ, χζηε δ οβναζία ημοξ κα είκαζ 

ιζηνυηενδ απυ 8% ηαζ κα έπμοκ ίδζα ζοιπενζθμνά ζε ζοννίηκςζδ ηαζ δζυβηςζδ. Γζα ηδ ζοβηυθθδζδ 

ημοξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζζπονέξ ζοβημθθδηζηέξ μοζίεξ (π.π. νδηίκεξ). 

ζη. Πίκαηαξ 2.3: Πνυηοπα οβημθθδηήξ Ξοθείαξ 

# Σίηινο Πξόηππν 

1 2 3 

1 Καηδβμνίεξ ακημπήξ ηαζ πνμζδζμνζζιυξ παναηηδνζζηζηχκ ηζιχκ ΔΛΟΣ ΔΝ 1194 

2 Απαζηήζεζξ επίδμζδξ ηαζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ παναβςβήξ ΔΛΟΣ ΔΝ 386 

3 
οκδέζεζξ ιε πμθθαπθέξ ζοκανιμβέξ ιεβάθμο ιεβέεμοξ -Απαζηήζεζξ 

επίδμζδξ ηαζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ παναβςβήξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 387 

4 Μεβέεδ – Δπζηνεπυιεκεξ Απμηθίζεζξ ΔΛΟΣ ΔΝ 390 

5 Γμηζιή απμηυθθδζδξ ηςκ βναιιχκ ημθθήζεςξ ΔΛΟΣ ΔΝ 391 

6 Γμηζιή δζάηιδζδξ ηςκ βναιιχκ ημθθήζεςξ ΔΛΟΣ ΔΝ 392 
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2.4 Φύιια κε βάζε ην Ξύιν 

22..44..11  ΓΓεεκκζζηηάά  

Πίκαηαξ 2.4.1: Γεκζηά Πνυηοπα Φφθθςκ ιε αάζδ ημ Ξφθμ 

# Σίηινο Πξόηππν 

1 2 3 

1 Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δζάνηεζαξ θυνηζζδξ ηαζ ζοκηεθεζηή ενποζιμφ ΔΛΟΣ ΔΝ 1156 

2 Πνμζδζμνζζιυξ ιέηνμο εθαζηζηυηδηαξ ηαζ ακημπήξ ζε ηάιρδ ΔΝ 310 

3 Πνμζδζμνζζιυξ ακημπήξ ζηδκ οβναζία ΔΝ 321 

4 Πνμζδζμνζζιυξ πενζεπυιεκδξ οβναζίαξ ΔΝ 322 

5 Πνμζδζμνζζιυξ ποηκυηδηαξ ΔΝ 323 

6 Πνμζδζμνζζιυξ δζαζηάζεςκ ηςκ θφθθςκ ΔΝ 324 

7 Πνμζδζμνζζιυξ δζαζηάζεςκ ηςκ δμηζιίςκ ΔΝ 325 

8 Γεζβιαημθδρία, ημπή ηαζ επζεεχνδζδ ΔΝ 326 

9 Πνμζδζμνζζιυξ ημο πενζεπυιεκμο θμνιαθδεΰδδξ ΔΝ 120 

10 Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ έηθοζδξ θμνιαθδεΰδδξ ΔΝ 717 

11 Φφθθα απυ ζοιπαβέξ λφθμ: Σαλζκυιδζδ ηαζ μνμθμβία ΔΛΟΣ ΔΝ 12775 

12 
Φφθθα απυ ζοιπαβέξ λφθμ: Σαλζκυιδζδ ιε αάζδ ηδκ ειθάκζζδ ηδξ 
επζθάκεζαξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 13017 

13 
Γζαπςνζζηζηά θφθθα ιε αάζδ ημ λφθμ: Πνμζδζμνζζιυξ παναηηδνζζηζηχκ 

ηζιχκ ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ ηαζ ηδξ ποηκυηδηαξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1058 

14 
Γζαπςνζζηζηά θφθθα ιε αάζδ ημ λφθμ: Πνμδζαβναθέξ βζα επζδυζεζξ 
θεζημονβίαξ ζε δάπεδα, ημίπμοξ ηαζ ζηέβεξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 12871 

15 
Γζαπςνζζηζηά θφθθα ιε αάζδ ημ λφθμ: Καεμδήβδζδ βζα ηδ πνήζδ θενυκηςκ 

πεηαζιάηςκ ζε δάπεδα, ημίπμοξ ηαζ ζηέβεξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 12872 

16 
Μμνζμζακίδεξ ηαζ Ικμζακίδεξ – Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ αφλδζδξ ημο πάπμοξ 
ιεηά απυ ειαάπηζζδ ζε κενυ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 317 

17 
Μμνζμζακίδεξ ηαζ Ικμζακίδεξ – Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακημπήξ ζε εθεθηοζιυ, 

ηάεεηα ζημ επίπεδμ ηδξ πθάηαξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 319 

18 
Υαναηηδνζζηζηέξ ηζιέξ βζα ημ ζπεδζαζιυ δμιδιάηςκ – Μένμξ 1: OSB, 

ιμνζμζακίδεξ ηαζ ζκμζακίδεξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 12369 

 

22..44..22  ΚΚυυκκηηνναα  ΠΠθθααηηέέ  

α. Σα θφθθα ηυκηνα πθαηέ (ακηζημθθδηά θφθθα) απμηεθμφκηαζ απυ 3 ημοθάπζζημκ θεπηά θφθθα 

(ηαπθαιάδεξ) πάπμοξ 1 mm – 2,5 mm ημ ηαεέκα απυ εηθεηηή λοθεία δζαθυνςκ πνμεθεφζεςκ, ηα μπμία 

ζοβημθθμφκηαζ έηζζ, χζηε ηα κενά ηςκ θφθθςκ κα είκαζ ηάεεηα ημ έκα ιε ημ άθθμ. Σα δφμ ελςηενζηά 

θφθα πνέπεζ κα έπμοκ κενά πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ. Γζα ηδ ζοβηυθθδζδ ηςκ θφθθςκ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυθθεξ δζαθυνςκ εζδχκ ακάθμβα ιε ημκ πνμμνζζιυ ημο ηυκηνα – πθαηέ. 
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α. Πίκαηαξ 2.4.2: Πνυηοπα Κυκηνα Πθαηέ 

# Σίηινο Πξόηππν 

1 2 3 

1 Σαλζκυιδζδ ηαζ μνμθμβία ΔΛΟΣ ΔΝ 313 

2 Πμζυηδηα ζοκδέζεςξ: Πνμδζαβναθέξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιχκ ΔΛΟΣ ΔΝ 314 

3 Ακμπέξ δζαζηάζεςκ ΔΛΟΣ ΔΝ 315 

4 Σαλζκυιδζδ ζφιθςκα ιε ηδκ επζθακεζαηή ειθάκζζδ ΔΛΟΣ ΔΝ 635 

5 Πνμδζαβναθέξ πνήζδξ ΔΛΟΣ ΔΝ 636 

6 Πενζβναθή ηςκ ζδζμηήηςκ ηυκηνα πθαηέ δμιζηήξ πνήζδξ ΔΛΟΣ ΔΝ 1058 

7 
Καηδβμνίεξ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ πνμζδζμνζγυιεκεξ ιε ιέεμδμ ακάθοζδξ 

αενίςκ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1084 

8 
Βζμθμβζηή ακεεηηζηυηδηα – Καεμδήβδζδ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ζε δζαθμνεηζηέξ 
ηαηδβμνίεξ ηζκδφκμο 

ΔΛΟΣ ΔΝ 12871 

9 Καιπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηυκηνα πθαηέ δμιζηήξ πνήζδξ ΔΛΟΣ ΔΝ 1072 

10 
Βζμθμβζηή ακεεηηζηυηδηα – Καεμδήβδζδ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ζε δζάθμνεξ 

ηαηδβμνίεξ ηζκδφκμο 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1099 

11 Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακημπήξ ζε εθίρδ πανάθθδθδ ζημ επίπεδμ ημο θφθθμο DIN 52376 

12 Πνμζδζμνζζιυξ ημο ιέηνμο εθαζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ακημπήξ ζε εθεθηοζιυ DIN 52377 

 

22..44..33  ΙΙκκμμζζαακκίίδδεεξξ  

α. Καηαζηεοάγμκηαζ απυ ίκεξ λφθμο ηαηχηενδξ πμζυηδηαξ. Οζ ίκεξ πμο απμπςνίγμκηαζ οθίζηακηαζ 

επελενβαζία, χζηε ιε ηδ ιμνθή πμθημφ κα θάαμοκ ηδ ιμνθή πθαηχκ ιε πάπδ 3,2 mm - 6 mm ηαζ ιε 

δζαζηάζεζξ 122 mm x 244 mm. Τπάνπμοκ επίζδξ ζκμζακίδεξ ζηθδνχκ πθαηχκ ιε επέκδοζδ ιεθαιίκδξ, ή 

δζαπμηζζιέκεξ ιε έθαζα βζα ζηθήνοκζδ ηςκ επζθακεζχκ ή ιε αζθαθηζηά (bitumen) βζα ηδκ παναβςβή 

ιμκςηζηχκ πθαηχκ. 

α.  Πίκαηαξ 2.4.3: Πνυηοπα Ικμζακίδςκ 

# Σίηινο Πξόηππν 

1 2 3 

1 Ονζζιυξ ηαζ Σαλζκυιδζδ ΔΛΟΣ ΔΝ 316 

2 Πνμδζαβναθέξ πνήζδξ ΔΛΟΣ ΔΝ 622 

3 
Πνμζδζμνζζιυξ ιεηααμθχκ δζαζηάζεςκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ιεηααμθέξ ηδξ 

ζπεηζηήξ οβναζίαξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 318 

4 Πνμζδζμνζζιυξ επζθακεζαηήξ απμννυθδζδξ ΔΛΟΣ ΔΝ 382 

5 Πνμζδζμνζζιυξ ακημπήξ ζηδκ ελυθηεοζδ ημπθζμθυνμο ήθμο ΔΝ 320 

22..44..44  ΜΜμμννζζμμζζαακκίίδδεεξξ  

α. Γζα ηδκ παναβςβή ιμνζμζακίδςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ νμηακίδζα ή ηειάπζα λφθμο πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηδκ επελενβαζία ηιδιάηςκ ημνιχκ, θεπηχκ ηθαδζχκ, ηαθαιζχκ ηαζ άπονςκ, χζηε κα απμηηήζμοκ ηδ 

ιμνθή πμθημφ, ηαζ ηδκ ακάιεζλδ ημοξ ιε ζοκεεηζηέξ ηυθθεξ. Καηυπζκ οθίζηακηαζ επελενβαζία ζε 

πζεζηήνζα ηαζ παίνκμοκ ηδκ ηεθζηή ημοξ ιμνθή. Η ποηκυηδηα ηςκ ιμνζμζακίδςκ είκαζ μ ζδιακηζηυηενμξ 

πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ ζδζυηδηεξ ημοξ. 
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α. Ακάθμβα ιε ημ εζδζηυ αάνμξ ημοξ, μζ ιμνζμζακίδεξ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ: 

 εθαθνέξ πθάηεξ ιε θαζκυιεκμ αάνμξ 400 kg/m3 (πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ιμκςηζηά οθζηά) 

 ιέζμο αάνμοξ πθάηεξ ιε θαζκυιεκμ αάνμξ 400 kg/m3 - 850 kg/m3 

 αανζέξ πθάηεξ ιε θαζκυιεκμ αάνμξ 850 kg/m3 - 1100 kg/m3 

Οζ ιμνζμζακίδεξ 650 kg/m3 - 700 kg/m3 πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηαηαζηεοέξ επίπθςκ ηαζ πςνζζιάηςκ 

εκχ μζ ιμνζμζακίδεξ ιε αάνμξ πάκς απυ 850 kg/m3 πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε εζδζηέξ ενβαζίεξ (π.π. 

ηαηαζηεοή παηςιάηςκ). 

β. Οζ ιμνζμζακίδεξ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε εζςηενζημφξ πχνμοξ πςνίξ οβναζία, δζυηζ ζε 

ζοκεήηεξ οβναζίαξ μζ πθάηεξ δζμβηχκμκηαζ ηαζ ιεζχκεηαζ δ ακημπή ημοξ. 

δ. ηζξ ιμνζμζακίδεξ ηφπμο HERACLITH ακηί ηδξ ζοκεεηζηήξ ηυθθαξ πνδζζιμπμζείηαζ ιαβκδζζαηή ημκία 

ςξ ζοκδεηζηυ οθζηυ ιε απμηέθεζια μζ πνμηφπημοζεξ πθάηεξ κα έπμοκ πμθφ ιεβάθδ ακημπή ζηδκ 

οβναζία. 

ε. Οζ ζακίδεξ OSB (oriented strand boards) απμηεθμφκηαζ απυ θεπηέξ, ιαηνζέξ ηαζ πνμζακαημθζζιέκεξ 

πμθοζημζαάδεξ. 

ζη. Πίκαηαξ 2.4.4: Πνυηοπα Μμνζμζακίδςκ 

# Σίηινο Πξόηππν 

1 2 3 

1 Ονζζιυξ ηαζ Σαλζκυιδζδ ΔΛΟΣ ΔΝ 309 

2 Πνμδζαβναθέξ πνήζδξ ΔΛΟΣ ΔΝ 312 

3 
Πνμζδζμνζζιυξ εηπμιπχκ θμνιαθδεΰδδξ ζε ηαεμνζζιέκεξ ζοκεήηεξ – 
Μέεμδμξ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 213 

4 Πνμζδζμνζζιυξ ακηίζηαζδξ ζηδκ οβναζία: Γμηζιή αναζιμφ ΔΛΟΣ ΔΝ 1087 - 1 

5 ηνέαθςζδ επζθάκεζαξ ιμνζμζακίδςκ – Μέεμδμξ δμηζιήξ ΔΛΟΣ ΔΝ 311 

6 
Πνμζδζμνζζιυξ δζαζηάζεςκ, ηδξ θαζκυιεκδξ ποηκυηδηαξ ηαζ ηδξ 

πενζεπυιεκδξ οβναζίαξ 
DIN 52361 

7 Πνμζδζμνζζιυξ ακημπήξ ζε εθίρδ ηάεεηα ζημ επίπεδμ ηδξ πθάηαξ DIN 52365 

8 OSB – Ονζζιμί, ηαηάηαλδ ηαζ πνμδζαβναθέξ ΔΛΟΣ ΔΝ 300 

9 Σζζιεκημημθθδηέξ ιμνζμζακίδεξ: Ονζζιυξ ηαζ ηαλζκυιδζδ ΔΛΟΣ ΔΝ 633 

10 Σζζιεκημημθθδηέξ ιμνζμζακίδεξ: Πνμδζαβναθέξ πνήζδξ ΔΛΟΣ ΔΝ 634 

11 
Σζζιεκημημθθδηέξ ιμνζμζακίδεξ: Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακημπήξ ζε ηνμφζδ 
απυ ζηθδνυ ζχια 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1128 

12 Σζζιεκημημθθδηέξ ιμνζμζακίδεξ: Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακημπήξ ζε παβεηυ ΔΛΟΣ ΔΝ 1328 

2.5 Μεηαιιηθνί ζύλδεζκνη  - Ηιώζεηο  

α. Σα ζοκδεέζηενα είδδ ζοκδέζεςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 Οζ ήθμζ (ηανθζά) ηαζ ηανθμαεθυκεξ (πνυηεξ), πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηαηα. 

 Οζ ημπθζςημί ήθμζ (λοθυαζδεξ), μζ μπμίμζ ζημ ιζζυ ημο ημνιμφ ημοξ θένμοκ εθζηχζεζξ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ βζα λφθα ιζηνμφ πάπμοξ ηαζ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ιδπακζζιχκ (π.π. 

ακμζβιάηςκ ενιανίςκ, ζηνμθέςκ, ηθεζδανζχκ ηηθ). 

 Οζ ημπθζμθυνμζ ήθμζ (ιπμοθυκζα), μζ μπμίμζ αζδχκμκηαζ ζημ λφθμ ιε ηδ πνήζδ πενζημπθίςκ 

(παλζιάδζα). Μεηαλφ ηδξ ηεθαθήξ ηςκ ημπθζμθυνςκ ήθςκ ηαζ ιεηαλφ πενζημπθίςκ ηαζ λφθμο 

ημπμεεημφκηαζ δαηηφθζμζ (νμδέθεξ) πμο ειπμδίγμοκ ηδ παθάνςζδ ηςκ ημπθζμθυνςκ ήθςκ. 
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 Σα δζπάββζζηνα (ηγζκέηζα), ηα μπμία είκαζ παθφαδζκεξ ηαζκίεξ ηςκ μπμίςκ ηα άηνα έπμοκ ηαιθεεί ζε 

ζπήια Γ ή Π. Οζ άηνεξ ηαηαθήβμοκ ζε αζπιέξ, χζηε κα είκαζ εφημθδ δ ημπμεέηδζδ ζε λφθα ιε ηδ 

αμήεεζα ζθφναξ. οκήεςξ ηα ηγζκέηζα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε πνμζςνζκέξ ή δεοηενεφμοζεξ 

ηαηαζηεοέξ. 

 Οζ ιεηαθθζημί ζοκδεηήνεξ, δζαθυνςκ ιμνθχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ζε ζοκδέζεζξ λφθςκ πμο 

ηαηαπμκμφκηαζ ζε εθίρδ ηαζ δζάηιδζδ ηαεχξ ηαζ ζε ακαηνμπή, ακάθμβα ιε ηδ ιμνθή ημοξ. 

 Μεηαθθζηέξ ζηδνίλεζξ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηζξ ζοκδέζεζξ δμηχκ απθήξ ή ζοβημθθδηήξ λοθείαξ. 

α. 2.5: Κονζυηενα Πνυηοπα οκδέζεςκ Ξφθζκςκ Καηαζηεοχκ 

# Σίηινο Πξόηππν 

1 2 3 

1 οκδεηήνεξ βζα λοθεία - Πνμδζαβναθέξ ΔΛΟΣ ΔΝ 912 

2 
ηενεςηζηά – Μπμοθυκζα, ημπθίεξ, ήθμζ ηαζ πενζηυπθζα – φιαμθα ηαζ 
παναηηδνζζιμί ηςκ δζαζηάζεςκ 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 20225 

3 Ήθμζ απυ παθφαδζκμ ζφνια: Ήθμζ βζα βεκζηέξ εθανιμβέξ ΔΛΟΣ ΔΝ 10230 - 1 

4 
φκδεζιμζ απυ ιδπακζηά ζηενεςηζηά – Γεκζηέξ ανπέξ πνμζδζμνζζιμφ 
παναηηδνζζηζηχκ ακημπήξ ηαζ παναιυνθςζδξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 26891 

5 Υαναηηδνζζηζηέξ ζδζυηδηεξ ακημπήξ ηαζ ιέηνμο μθίζεδζδξ ηςκ ζοκδέζιςκ ΔΛΟΣ ΔΝ 13271 

6 ηενεςηζηά – Γζάηεκα μπχκ βζα ιπμοθυκζα ηαζ ημπθίεξ ΔΛΟΣ ΔΝ 20273 

7 
ηενεςηζηά – Αζοκέπεζεξ επζθάκεζαξ– Μένμξ 3: Μπμοθυκζα, ημπθίεξ ηαζ ήθμζ 
βζα βεκζηέξ απαζηήζεζξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 26157 

8 
Μδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ζηενεςηζηχκ – Μπμοθυκζα, ημπθίεξ, ήθμζ ηαζ πενζηυπθζα 

απυ ιδ ζζδδνμφπα ιέηαθθα 
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 28839 

9 ηενεςηζηά – Αζοκέπεζεξ επζθάκεζαξ – Πενζηυπθζα ΔΛΟΣ ΔΝ 493 

10 ηενεςηζηά  - Έθεβπμξ οπμδμπήξ ΔΛΟΣ ΔΝ 3269 

11 Ακμπέξ βζα ζηενεςηζηά ΔΛΟΣ ΔΝ 4759 

12 
Μδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ζηενεςηζηχκ απυ ακεναημφπμ πάθοαα ηαζ ηνάια 

πάθοαα – Μπμοθυκζα, ημπθίεξ, ήθμζ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 898 - 1 

13 
Μδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ακηζδζαανςηζηχκ ζηενεςηζηχκ απυ ακμλείδςημ πάθοαα 
– Μένδ 1 ηαζ 3 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 3506 

14 Φθάκηγεξ ηαζ μζ ζοκδέζεζξ ημοξ – φκδεζδ ιε ημπθίεξ ΔΛΟΣ ΔΝ 1515 

15 Σοθθμί Ήθμζ – Ονμθμβία ηαζ μνζζιμί ΔΛΟΣ ΔΝ 14588 

16 Σοθθμί Ήθμζ – Μδπακζηέξ Γμηζιέξ ΔΛΟΣ ΔΝ 14589 

17 Μέεμδμζ δμηζιήξ – Κοηθζηέξ Γμηζιέξ ζοκδέζιςκ απυ ιδπακζηά ζηενεςηζηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12512 

18 Μέεμδμζ δμηζιήξ– Φένμκηα ζημζπεία ιε ηανθςηέξ ζοκδέζεζξ ΔΛΟΣ ΔΝ 1380 

19 Μέεμδμζ δμηζιήξ–Φένμκηα ζημζπεία ιε ζονναθή ζοκδέζεςκ ΔΛΟΣ ΔΝ 1381 

20 Μέεμδμζ δμηζιήξ – Ακηίζηαζδ ζε ιεηαηυπζζδ ζοκδεηήνςκ λφθμο ΔΛΟΣ ΔΝ 1383 

21 
Γμηζιή ζοκδέζιςκ απυ ιδπακζηά ζηενεςηζηά – Απαζηήζεζξ βζα ηδκ 
ποηκυηδηα ηδξ λοθείαξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 28970 

22 
Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακημπήξ ζηενέςζδξ ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ 

αβηφνςζδξ ζοκδεηζηχκ αθήηνςκ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 383 

23 
Μέεμδμζ δμηζιχκ – Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ επζηνεπηήξ νμπήξ ηςκ ζοκδεηζηχκ 
ζθδκμεζδμφξ ηφπμο - Ήθμζ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 409 
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2.6 πγθνιιεηηθέο Οπζίεο  

α. Τπάνπμοκ 2 ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ζοβημθθδηζηχκ μοζζχκ: μζ θοζζηέξ ηαζ μζ ζοκεεηζηέξ. οκδεέζηενδ 

είκαζ δ πνήζδ ηςκ ζοκεεηζηχκ. Οζ ζοκεεηζηέξ ηυθθεξ ιπμνεί κα είκαζ είηε εενιμζηθδνοκυιεκεξ (αθμφ 

ζηθδνοκεμφκ δεκ ιπμνεί κα δζαθοεμφκ) είηε εενιμπθαζηζηέξ/ή εενιμδζαθουιεκεξ (πμο ιπμνμφκ οπυ 

μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ κα ιαθαηχζμοκ ηαζ κα δζαθοεμφκ ιεηά ηδ ζηθήνοκζδ). 

α. Οζ ζοκδεέζηενεξ ηαηδβμνίεξ ζοκεεηζηχκ ημθθχκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 ηυθθεξ πμθομονεεάκδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ζοβημθθήζεζξ λφθςκ ιε λφθα ηαζ ιε άθθα οθζηά 

ηαζ έπμοκ ιεβάθδ ακημπή ζημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ ηα πδιζηά 

 επμλεζδζηέξ νδηίκεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ζοβημθθήζεζξ λφθςκ ιε λφθα ηαεχξ ηαζ ιε 

ζηονυδεια, πθαζηζηυ, αθμοιίκζμ, πάθοαα ηαζ άθθα οθζηά 

 αζκοθζηέξ ηυθθεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ ηαζ ζηδκ επζπθμπμζία, είκαζ 

άπνςιεξ ηαζ άμζιεξ ηαζ δεκ ιεηαπνςιαηίγμοκ ημ λφθμ. 

β. Γζα ηα δζάθμνα είδδ ζοβημθθδηζηχκ μοζζχκ βζα λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ ζζπφμοκ πνυηοπα ημο ΔΛΟΣ. 

Δκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ ηα ηονζυηενα: 

Πίκαηαξ 2.6: Κονζυηενα Πνυηοπα οβημθθδηζηχκ Ξφθζκςκ Καηαζηεοχκ 

# Σίηινο Πξόηππν 

1 2 3 

1 νμζ ηαζ μνζζιμί ΔΛΟΣ ΔΝ 923 

2 Γεζβιαημθδρία ΔΛΟΣ ΔΝ 1066 

3 Δλέηαζδ ηαζ πνμεημζιαζία δεζβιάηςκ δμηζιήξ ΔΛΟΣ ΔΝ 1067 

4 Πενζβναθή ηςκ ηφνζςκ ηφπςκ αζημπίαξ ΔΛΟΣ ΔΝ 10365 

5 
οβημθθδηζηά βζα θένμοζεξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ- οβημθθδηζηά ηαγεΐκδξ – 

Σαλζκυιδζδ ηαζ απαζηήζεζξ επίδμζδξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 12436 

6 
Σαλζκυιδζδ εενιμζηθδνοκυιεκςκ ζοβημθθδηζηχκ λφθμο βζα ιδ δμιζηέξ 
εθανιμβέξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 12765 

7 
Σαλζκυιδζδ εενιμπθαζηζηχκ ζοβημθθδηζηχκ λφθμο βζα ιδ δμιζηέξ 

εθανιμβέξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 204 

8 
Μέεμδμζ δμηζιχκ βζα ηυθθεξ λφθμο ιδ δμιζηχκ εθανιμβχκ – 
Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακημπήξ ζε δζάηιδζδ ηςκ ζοκδέζεςκ ηαηά ιήημξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 205 

9 
Φαζκμθζηέξ ηαζ αιζκμπθαζηζηέξ ηυθθεξ βζα θένμοζεξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ: 

Σαλζκυιδζδ ηαζ απαζηήζεζξ επζδυζεςκ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 301 

10 οβημθθδηζηά βζα θένμοζεξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ – Μέεμδμζ δμηζιχκ ΔΝ 302 

 

2.7 πληεξεηηθέο Οπζίεο 

α. Οζ ηονζυηενμζ επζαθααείξ πανάβμκηεξ βζα ημ λφθμ ηαζ ηα πανάβςβα πνμσυκηα ημο είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

 Η οβναζία, εκδμβεκήξ ή ελςβεκήξ, πμο πνμηαθεί ζήρδ θυβς ηδξ δδιζμονβίαξ εοκμσηχκ ζοκεδηχκ 

βζα ηδκ ακάπηολδ ζαπνμιδηφηςκ, παθάνςζδ ηδξ ζοκμπήξ ηςκ ζκχκ ηαζ ζηνεαθχζεζξ. 

 Σα ααηηήνζα ηαζ μζ ιφηδηεξ, πμο πνμηαθμφκ ζήρδ (άκαιια) ιε ζοκέπεζα ηδ ιείςζδ ηδξ ακημπήξ 

ημο λφθμο. Η φπανλδ ημοξ εηδδθχκεηαζ ιε ηδκ αθθαβή ημο πνχιαημξ, ηδκ ειθάκζζδ ιμφπθαξ, ηδ 

δοζάνεζηδ μζιή ηαζ ηδ ιεηαηνμπή ημο λφθμο ζε ζηυκδ ή ζαπνή ιάγα. 

 Σα έκημια (ζανάηζα), ηα μπμία δδιζμονβμφκ θααονίκεμοξ ζημχκ ηαζ ζπδθαίςκ ιέζα ζημ λφθμ ηαζ 

ημ ιεηαηνέπμοκ ζε ζηυκδ. 

 Ο παβεηυξ, μ μπμίμξ πνμηαθεί ναβίζιαηα ζηδκ επζθάκεζα ημο λφθμο. 

 Η θςηζά. 
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α. Πίκαηαξ 2.7:  Κονζυηενα Πνυηοπα  βζα ηζξ οκηδνδηζηέξ Οοζίεξ ημο Ξφθμο 

# Σίηινο Πξόηππν 

1 2 3 

1 
Μέεμδμζ ιέηνδζδξ απςθεζχκ εκενβχκ ζοζηαηζηχκ ηαζ άθθςκ ζοζηαηζηχκ 

ζοκηήνδζδξ επελενβαζιέκδξ λοθείαξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1250 

2 
Οδδβυξ βζα δεζβιαημθδρία ηαζ πνμπαναζηεοή ζοκηδνδηζηχκ λφθμο ηαζ 
ειπμηζζιέκμο λφθμο βζα ακάθοζδ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 212 

3 
Μέεμδμξ δμηζιήξ πεδίμο βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ζπεηζηήξ πνμζηαηεοηζηήξ 
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ εκυξ ζοκηδνδηζημφ λφθμο ζε επαθή ιε ημ έδαθμξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 252 

4 
Ακημπή λφθμο ηαζ πνμσυκηςκ λφθμο – οιπαβέξ λφθμ ειπμηζζιέκμ ιε 

ζοκηδνδηζηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 351 

5 
Γζαηδνδζζιυηδηα λφθμο ηαζ πνμσυκηςκ λφθμο – Απυδμζδ ηςκ πνμθδπηζηχκ 

ζοκηδνδηζηχκ λφθμο υπςξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε αζμθμβζηέξ δμηζιέξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 599 

6 
Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ημλζηήξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ έκακηζ ιζηνμζδπηζηχκ 
ιζηνμιοηήηςκ ηαζ άθθςκ ιζηνμμνβακζζιχκ εδάθμοξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 807 

7 
Γμηζιέξ επζηαποκυιεκδξ βήνακζδξ επελενβαζιέκμο λφθμο πνζκ απυ 
αζμθμβζηέξ δμηζιέξ – Γμηζιή έηπθοζδξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 84 

8 
Υνχιαηα ηαζ αενκίηζα – Τθζηά ηαζ ζοζηήιαηα επζπνίζεςξ βζα λφθα ζε 

ελςηενζημφξ πχνμοξ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 927 

9 Μέεμδμζ δμηζιχκ ζοκηδνδηζηχκ λφθμο ΔΛΟΣ ΔΝ 152 

 

3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.1 Γεληθά 

α. Ο Ακάδμπμξ οπμαάθθεζ ζηδκ Τπδνεζία ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα, ζηα μπμία απεζημκίγμκ-ηαζ υθεξ μζ 

ηαηαζηεοαζηζηέξ θεπημιένεζεξ ηδξ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ. Σα ζπέ-δζα εα πενζθαιαάκμοκ θεπημιένεζεξ ζε 

ηθίιαηα 1:1 υθςκ ηςκ εκζςιαηχζεςκ, ζοκδέζεςκ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηχκ ημιχκ ηςκ ζηδνίλεςκ, 

θεπημιέ-νεζεξ οθζηχκ ηαζ άθθεξ παναηηδνζζηζηέξ θεπημιένεζεξ. 

α. Σα οθζηά πμο πνμζημιίγμκηαζ εα αημθμοεμφκ ηα ακαβναθυιεκα ζημ πανυκ, ζηα οπυθμζπα οιααηζηά 

Σεφπδ ηαζ ζηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ημο Ένβμο. Ο Ακάδμπμξ πνμζημιίγεζ ηα ζπεηζηά πζζημπμζδηζηά 

πμζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ ζηδκ Τπδνεζία ηαζ οπμαάθθεζ πνμξ έβηνζζδ δείβιαηα υθςκ ηςκ οθζηχκ (ημθθχκ, 

ιεηαθθζηχκ ζοκδέζεςκ, αμδεδηζηχκ οθζηχκ ηηθ) πμο πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ. 

β. Οζ ενβαζίεξ εηηεθμφκηαζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηή επζιέθεζα απυ έιπεζνα ηαζ ελεζδζηεοιέκα ζοκενβεία 

ζφιθςκα ιε ηα εβηεηνζιέκα ζπέδζα, ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηα ακαβναθυιεκα ζημ πανυκ. Ο 

Ακάδμπμξ εα αημθμοεεί βεκζηά ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ οθζηχκ. 

3.2 Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε 

α. Ο ηνυπμξ απμεήηεοζδξ ηςκ λφθζκςκ ιεθχκ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ, βζαηί ηαηή ημπμεέηδζδ ιπμνεί 

κα πνμηαθέζεζ ιυκζιεξ παναιμνθχζεζξ ηαζ ζήρδ θυβς ηαηήξ ηοηθμθμνίαξ ημο αένα. Η ζςζηή 

απμεήηεοζδ υθςκ ηςκ εζδχκ λοθείαξ είκαζ εοεφκδ ημο Ακαδυπμο. Ο πχνμξ απμεήηεοζδξ πνέπεζ κα 

αενίγεηαζ επανηχξ ηαζ κα παναιέκεζ λδνυξ. Υαναηηδνζζηζηή έκδεζλδ, υηζ ηα απμεδηεοιέκα λφθα 

ανίζημκηαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ, είκαζ δ εοπάνζζηδ μζιή οβζμφξ λοθείαξ. Ακ οπάνπμοκ λφθα πμο έπμοκ 

ανπίζεζ κα ζαπίγμοκ, ακαδφεηαζ μζιή ιμφπθαξ. 

 Σα ιαθαηά λφθα ημπμεεημφκηαζ υνεζα ιε ιζηνή ηθίζδ πνμξ ημκ ημίπμ ηδξ απμεήηδξ ιε ημ ηάης 

άηνμ κα ζηδνίγεηαζ υπζ απεοεείαξ επί ημο εδάθμοξ αθθά ζε λφθζκα οπμπυδζα (ηάημζ). 

 Σα ζηθδνά λφθα ηαζ ηα είδδ ηεπκδηήξ λοθείαξ (π.π. ηυκηνα πθαηέ) ημπμεεημφκηαζ ζε μνζγυκηζεξ 

ζηνχζεζξ επί λφθζκδξ ζπάναξ. 
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 Οζ ζακίδεξ ηαζ δ πνζζηή λοθεία ηοπμπμζδιέκςκ δζαζηάζεςκ ζημζαάγεηαζ ζε ζςνμφξ, μ ποειέκαξ 

ηςκ μπμίςκ υιςξ απέπεζ απυ ημ δάπεδμ. Σμ δάπεδμ πνέπεζ κα απμζηναββίγεηαζ επανηχξ ηαζ κα 

ηαθφπηεηαζ επανηχξ, πνμηεζιέκμο κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδκ οβναζία. 

 Η λοθεία βζα ηα λφθζκα δάπεδα ηαζ δ ηαηενβαζιέκδ λοθεία απμεδηεφεηαζ ζημ ενβμηάλζμ ιυκμ ιέζα 

ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ πνμζηαηεουιεκμοξ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 

α. Η λοθεία δεκ επζηνέπεηαζ κα ηαηαθεάζεζ ζημ ενβμηάλζμ πνζκ ζηεβκχζμοκ ηα επζπνίζιαηα ηαζ πνζκ 

ημπμεεηδεμφκ ηα πανάεονα ηαζ μζ εφνεξ ή πνμζςνζκά ηαθφιιαηα ηςκ ακμζβιάηςκ. 

3.3 Γεληθέο Απαηηήζεηο Ξύιηλσλ Καηαζθεπώλ 

α. Γζα ηζξ θένμοζεξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ ζζπφεζ ημ DIN 1052, ημ DIN 18334, ημ DIN 4074, εκχ βζα ηζξ ιδ 

θένμοζεξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ ζζπφεζ ημ DIN 68365. 

α. Δθυζμκ δεκ πνμδζαβνάθεηαζ δζαθμνεηζηά, δ ιέβζζηδ πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία ηδξ πνζζηήξ λοθείαξ 

ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή εα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 18%. Μυκμ ζε ηαηαζηεοέξ, ζηζξ μπμίεξ ημ λφθμ ιπμνεί κα 

ζηεβκχζεζ ακειπυδζζηα εη ηςκ οζηένςκ ηαζ ηςκ μπμίςκ ηα ιέθδ δεκ είκαζ εοαίζεδηα ζηζξ ζηνεαθχζεζξ, 

επζηνέπεηαζ δ πνήζδ φθοβνςκ λφθςκ. 

β. θα ηα ηειάπζα λοθείαξ ηυαμκηαζ ζηζξ απαζημφιεκεξ δζαζηάζεζξ. θεξ μζ επζθάκεζεξ ζφκδεζδξ ηςκ 

λφθζκςκ ζημζπείςκ οπυηεζκηαζ ζε ηαηάθθδθδ επελενβαζία, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ ηέθεζα επαθή ιεηαλφ 

ημοξ. Σα λφθζκα ιέθδ, ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ πανάθθδθδ ζφκδεζδ δζαθυνςκ ηειαπίςκ εα 

ειθακίγμοκ απυθοηδ αηνίαεζα δζαημιχκ ηαζ δζαζηάζεςκ.  

δ. Η πθεμκάγμοζα ηυθθα πνέπεζ κα απμιαηνφκεηαζ ιε πνμζμπή, εκχ μζ ιεηαθθζηέξ ζοκδέζεζξ δεκ εα 

ελέπμοκ απυ ηζξ λφθζκεξ επζθάκεζεξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ δζαιμνθχκμκηαζ ζηα λφθα ηαηάθθδθεξ εζμπέξ βζα 

ηα ιεηαθθζηά ελανηήιαηα. 

ε. Πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ πνςιαηζζιχκ ή ηςκ αενκζηςιάηςκ ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ βίκεηαζ 

έθεβπμξ ακ μζ ζοκδέζεζξ ηςκ λφθζκςκ ιενχκ πανμοζζάγμοκ απανάδεηημοξ ανιμφξ, παναιμνθχζεζξ απυ 

ηαηή ημπμεέηδζδ, παναιμνθχζεζξ απυ απυημιδ λήνακζδ ή φβνακζδ ηςκ λφθςκ, ή μπμζμδήπμηε άθθμ 

εθάηηςια. ε πενίπηςζδ δζαπίζηςζδξ ηέημζςκ εθαηηςιάηςκ ή ηαημηεπκζχκ, δ ηαηαζηεοή 

ακηζηαείζηακηαζ ιε δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο ή ακ ιε ηδκ ζφιθςκδ βκχιδ ηδξ Τπδνεζίαξ ιπμνεί κα 

απμηαηαζηαεεί, δ επζζηεοή εα βίκεηαζ πςνίξ κα απμααίκεζ ζε αάνμξ ηδξ αζζεδηζηήξ ειθάκζζδξ ή ηδξ 

ακημπήξ ηαζ μπςζδήπμηε πςνίξ κα ηνμπμπμζείηαζ δ θεζημονβία ηδξ ηαηαζηεοήξ. ε πενίπηςζδ 

ηναοιαηζζιμφ λφθζκδξ επζθάκεζαξ ή ζμαανυηενδξ γδιίαξ απαβμνεφεηαζ δ επζζηεοή ιε ζημηάνζζια ή δ 

ιενζηή ακηζηαηάζη  

ζη. Ακ βζα ηδ ζηενέςζδ ηςκ ζακίδςκ, πθαηχκ, ιαδενζχκ, ηαδνμκζχκ ηηθ πνδζζιμπμζμφκηαζ ήθμζ, αοημί 

πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 2,5 θμνέξ ιαηνφηενμζ απυ ημ πάπμξ ηςκ ιεθχκ πνμξ ζφκδεζδ. ε ιζα 

ζοκανιμβή λφθζκςκ ιεθχκ δεκ επζηνέπεηαζ δ ζοκφπανλδ ήθςκ ηαζ ημπθζχζεςκ. Γεκζηά εκδείηκοηαζ δ 

πνήζδ πμθθχκ ιζηνχκ ήθςκ ηαζ υπζ θίβςκ ηαζ ιεβάθςκ. 

γ. Δζδζηυηενεξ Απαζηήζεζξ 

 Μεηαλφ λφθζκςκ ζημζπείςκ ηαζ ηαπκμδυπςκ δ εθάπζζηδ απυζηαζδ είκαζ 5 cm, εκχ ιεηαλφ λφθζκςκ 

ζημζπείςκ ηαζ ηδξ πθάηδξ ηγαηζχκ 10 cm. ημ δζάηεκμ ημπμεεηείηαζ εενιμιμκςηζηυ, πονάκημπμ 

οθζηυ. 

 Οζ επζεοιδηέξ ζηάειεξ ηδξ λοθείαξ (δμημί, ζηνςηήνεξ) επί ημζπμπμζίαξ ή ζηονμδέιαημξ νοειίγμκηαζ 

ιε ηδ αμήεεζα ζθδκχκ.   

 Γεκ επζηνέπεηαζ δ αοεαίνεηδ ημπή, δζάηνδζδ μπχκ ή πάναλδ εβημπχκ ζηα ιέθδ ημο πθαζζίμο. 

 Οζ αβηονχζεζξ ιε ηγζκέηζα δζαιμνθχκμκηαζ ζηζξ απμθήλεζξ ηάεε θένμοζαξ δμημφ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

ζε ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ, υπςξ μνίγεηαζ ζηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα. Οζ ηεθαθέξ ηάεε ηέηανηδξ 

δμηίδαξ αβηονχκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα. Αβηονχζεζξ δζαιμνθχκμκηαζ ζηα 

πθαίζζα ηςκ παναεφνςκ ηαζ ζηζξ αάζεζξ ζηήνζλδξ ηςκ εονχκ, ηαεχξ ηαζ ζημοξ αηναίμοξ 

μνεμζηάηεξ πςνζζιάηςκ πμο εθάπημκηαζ ιε ημζπμπμζία. 
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δ. Οζ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ δμηίδςκ ηςκ πθαζζίςκ δαπέδςκ, μνμθχκ ηαζ ζηεβχκ εα ζοιθςκμφκ ιε 

ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηαζ ηδ ιεθέηδ. ηζξ δμηίδεξ πανέπεηαζ εθάπζζηδ ζηήνζλδ πθάημοξ 10 cm. Οζ 

εκχζεζξ (ιαηίζεζξ) ηςκ δμηίδςκ επί ηςκ ζηδνίλεςκ δζαιμνθχκμκηαζ ιε ζπεηζηή επζηάθορδ ηαζ 

δθχκμκηαζ ή ημπθζχκμκηαζ. Κάης απυ δζαπςνζζηζηά, ηα μπμία δζαηνέπμοκ πανάθθδθα ιε ηζξ δμηίδεξ, 

ημπμεεημφκηαζ δζπθέξ δμηίδεξ. Σα θένμκηα ζημζπεία δεκ επζηνέπεηαζ κα ηυπημκηαζ ή κα ηνοπζμφκηαζ 

πενζζζυηενμ απυ ημ έκα ηέηανημ ημο αάεμοξ ηςκ ζημζπείςκ πςνίξ ηδκ απαναίηδηδ εκίζποζδ. 

3.4 πγθνιιήζεηο 

α. Δπζθέβεηαζ δ ηαηάθθδθδ ζοβημθθδηζηή μοζία ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο λφθμο πμο πνμαθέπεηαζ κα 

ζοβημθθδεεί ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ πενίπηςζδξ (λφθα πμνχδδ, ζηθδνά ή αανζά, πμθφ ή θίβμ 

νδηζκχδδ, υλζκα ή εφημθα θενςιέκα). Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνδζζιμπμζεί ηζξ ηυθθεξ ηαηά ηζξ 

μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημοξ, εζδζηά υζμκ αθμνά ζηζξ ακαθμβίεξ ημο ζηθδνοκηζημφ, ακ 

πνυηεζηαζ βζα ηυθθα 2 ζοζηαηζηχκ. 

α. Οζ επζθάκεζεξ πνζκ ηδ ζοβηυθθδζδ πνέπεζ κα είκαζ ηαεανέξ ηαζ απαθθαβιέκεξ απυ ζηυκδ, θίπδ, έθαζα 

ηαζ λέκεξ μοζίεξ. Πνέπεζ κα ελαηνζαχκεηαζ δ ηαηάζηαζδ ηδξ ηυθθαξ ηαεχξ ηαζ ηοπυκ αθθμζχζεζξ. 

β. Καηά ηδ ζοβηυθθδζδ ιε επμλεζδζηέξ νδηίκεξ δ εενιμηναζία ημο λφθμο δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημοξ 

12°C. Οζ αζκοθζηέξ ζοβημθθήζεζξ δζελάβμκηαζ ζε εενιμηναζίεξ 13°C - 70°C ηαζ ζε πάπδ 0,1 mm – 0,25 

mm. 

δ. Η ηυθθα δζαζηνχκεηαζ ζε υθδ ηδκ επζθάκεζα ημο λφθμο πςνίξ θμοζηχιαηα. 

3.5 Πξνζηαζία ηνπ Ξύινπ 

α. Γζα ηζξ ιεευδμοξ πνμζηαζίαξ ημο λφθμο ζε μζημδμιζηά ένβα ζζπφεζ ημ DIN 68800.  

α. Η πνμζηαζία ηςκ λφθςκ επζηοβπάκεηαζ βεκζηά ιε ηζξ αηυθμοεεξ ιεευδμοξ: 

 ειπμηζζιυ ιε θζκέθαζμ 

 πνςιαηζζιυ ιε εθαζμπνχιαηα 

 επάθεζρδ ιε πίζζα 

 ηέθεζα λήνακζδ 

 ζςζηή απμεήηεοζδ ζε λδνμφξ ηαζ επανηχξ αενζγυιεκμοξ πχνμοξ 

 πνήζδ ακηζζδπηζηχκ μοζζχκ (π.π. ηνευγςημ, ιεηαθθζηά άθαηα) 

 επάθεζρδ ιε άηαοζηα οθζηά (π.π. πνχιαηα θςηζάξ) 

 επέκδοζδ ιε θεπηά ιεηαθθζηά θφθθα ηςκ εηηζεέιεκςκ ζε πονηαβζά λφθζκςκ ιεθχκ 

 ειπμηζζιυ ιε δζαθφιαηα αθάηςκ (π.π. εεζζηυ ηαζ θςζθμνζηυ αιιχκζμ). 

β. Η ζοκηήνδζδ ηςκ λφθςκ επζηοβπάκεηαζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ ιεευδμοξ: 

 εθαζμπνςιαηζζιυ 

 επάθεζρδ ιε αενκίηζ ηαζ ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ 

 επάθεζρδ ιε ηενί (ζηα δάπεδα) 

 επάθεζρδ ιε πίζζα ηςκ ηιδιάηςκ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε οβνή επζθάκεζα 

 

4. Έιεγρνη 

α. Σα λφθζκα ηειάπζα εθέβπμκηαζ ςξ πνμξ ηα εθαηηχιαηα ημοξ ηαζ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ πνζκ 

ηδ πνήζδ ημοξ ζηδκ ηαηαζηεοή (αθ. πανάβναθμ «Τθζηά – Γεκζηά). Ο Ακάδμπμξ πνμζημιίγεζ ζηδκ 

Τπδνεζία πζζημπμζδηζηυ ημο θμφνκμο λήνακζδξ. Οζ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ πμο ελεηάγμκηαζ ζε έκα λφθμ πνζκ 

αοηυ πνδζζιμπμζδεεί ζηζξ δμιζηέξ ηαηαζηεοέξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 ποηκυηδηα 

 ζηθδνυηδηα 

 ιδπακζηή ακημπή 
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 εθαζηζηυηδηα ηαζ εοηαιρία 

 οβνμζημπζηυηδηα 

 ζοννίηκςζδ ή ζοζημθή 

α. Σα ηαηαζηεοαζιέκα πθαίζζα εθέβπμκηαζ ςξ πνμξ ηδκ αηνίαεζα ηςκ δζαζηάζεχκ ημοξ, ηδ δμιή ημοξ, 

ηδκ εέζδ ημοξ (νάιια, αθθαδζά) ηαζ ηδ ζηενέςζή ημοξ. 

β. Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ ζςζηχκ πενζααθθμκηζηχκ ζοκεδηχκ βζα ηδ 

δζελαβςβή ηςκ ενβαζζχκ. Γεκ εα εηηεθμφκηαζ ενβαζίεξ οπυ δοζιεκείξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ, εηηυξ 

ακ μ Ακάδμπμξ πνμηείκεζ ηαζ δ Τπδνεζία εβηνίκεζ ηδ θήρδ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ. 

 

5. Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ βζα ηάεε ενβαζία λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ (θένμοζαξ ή ιδ θένμοζαξ) πενζθαιαάκμκηαζ 

ηα αηυθμοεα: 

α. Η πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά επί ηυπμο ημο ένβμο απυ μπμζαδήπμηε απυζηαζδ ηαζ ιέζς μπμζαζδήπμηε 

μδμφ, δ πνμζέββζζδ ηαζ δ ημπμεέηδζδ ζε ηάεε ζηάειδ ενβαζίαξ υθςκ ηςκ απαζημφιεκςκ οθζηχκ, 

ιζηνμτθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ (ζηνζςιάηςκ, ζηδνζβιάηςκ, ημπθζχκ, ημθθχκ, ενβαθείςκ ηηθ) βζα ηδκ 

μθμηθδνςιέκδ ηαζ έκηεπκδ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ. Πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ηαζ μζ επζπθέμκ πμζυηδηεξ 

οθζηχκ πμο πνμζημιίγεζ μ Ακάδμπμξ είηε βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ επζθακεζχκ απυ ημκ Κφνζμ ημο ένβμο 

είηε βζα θυβμοξ απςθεζχκ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή. ηδ δαπάκδ ηςκ οθζηχκ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ θεμνά 

ημοξ. 

α. ε υθεξ ηζξ ενβαζίεξ λοθμονβζηχκ πενζθαιαάκεηαζ δ θεμνά ηαζ δ απμιείςζδ ηδξ λοθείαξ, εθυζμκ δεκ 

ακαθένεηαζ δζαθμνεηζηά ζηα ζπεηζηά άνενα. 

β. Η πνμεημζιαζία βζα ηζξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ, δ επζδζυνεςζδ ηςκ αηεθεζχκ, μζ έθεβπμζ ηαζ μζ 

δεζβιαημθδρίεξ ηςκ οθζηχκ, δ ηαηαζηεοή ηςκ δεζβιάηςκ (πμο εκδεπμιέκςξ απαζηήζεζ δ Τπδνεζία) ηαζ 

μζ επζδζμνεχζεζξ εθαηηςιαηζηήξ ηεθεζςιέκδξ ενβαζίαξ θυβς οπαζηζυηδηαξ ημο Ακαδυπμο (ιενζηήξ ή 

μθζηήξ ακαηαηαζηεοήξ).  

δ. Η πθήνδξ ενβαζία ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εζδζηχκ δζαιμνθχζεςκ ηαζ 

ηςκ εκζζπφζεςκ, ηδξ ημπήξ ημο λφθμο, ηςκ ημθθήζεςκ ηηθ. 

ε. Ο ηαεανζζιυξ ηςκ παναηείιεκςκ επζθακεζχκ ηαεχξ ηαζ δ επζδζυνεςζδ ημοξ απυ ηζξ θεμνέξ θυβς 

ηςκ ενβαζζχκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ μ ηαεανζζιυξ ημο ενβμηαλίμο ιεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ. 

ζη. Η αζθάθζζδ, απμεήηεοζδ ηαζ πνμζηαζία ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ ηαηαζηεοαγυιεκςκ ζημζπείςκ. 

γ. Κάεε άθθδ ενβαζία πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ, έκηεπκδ ηαζ ειπνυεεζιδ απμπενάηςζδ ηςκ 

ενβαζζχκ, έζης ηαζ πνυζεεηδ ηαζ ιδ νδηά ακαθενυιεκδ ζημ πανυκ ηαζ ζηα οπυθμζπα οιααηζηά Σεφπδ 

ηαζ ζπέδζα. 

 

6. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

Ιζπφμοκ ηα μνζγυιεκα ζηα ζπεηζηά άνενα ημο ζοιααηζημφ ηζιμθμβίμο. 
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Σ . Π. 6 .  Ι ΓΗΡΔ  ΚΑΣΑΚΔΤΔ  

1. Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

(α) ζδδνά ηαηαζηεοή κμείηαζ ηάεε πθαζζζςηή, ηεθοθςηή ή ηνειαζηή ηαηαζηεοή ή ζοκδοαζιυξ αοηχκ, 

ιε θένμκηα ζημζπεία απυ δμιζηυ πάθοαα (ιμνθμζίδδνμξ - ημίθεξ δζαημιέξ). 

(α) Σμ πεδίμ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ πενζθαιαάκεζ ηζξ βεκζηέξ απαζηήζεζξ βζα πάζδξ θφζεςξ οπένβεζεξ 

ηαζ οπυβεζεξ ζζδδνέξ ηαηαζηεοέξ.  Δκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ: 

 ζζδδνέξ ηαηαζηεοέξ ηηζνίςκ 

 ζζδδνέξ ηαηαζηεοέξ βεθονχκ 

 πεζνμθζζεήνεξ, ζηδεαία αζθαθείαξ ηαζ θμζπά ζζδδνά ελανηήιαηα ζηα ιεηαθθζηά ζηδεαία αζθαθείαξ  

 εκζςιαηςιέκα ζε ζηονυδεια εθάζιαηα (π.π. πενζιεηνζηή δζαιυνθςζδ ζε ακενςπμεονίδεξ 

επίζηερδξ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, ζε θνεάηζα ηδξ απμπέηεοζδξ, ζε ηαθφιιαηα επίζηερδξ 

θνεαηίςκ ηηθ) 

 ζζδδνέξ ηαηαζηεοέξ ηαζ πθαίζζα ζηήνζλδξ ημοξ   

 αβηονχζεζξ ζε ζηονυδεια ηαζ ημπθίεξ αβηφνςζδξ  

 παθφαδζκα ζημζπεία ένβςκ απμπέηεοζδξ, απμζηνάββζζδξ, άνδεοζδξ, μδμθςηζζιμφ, 

ηδθεθςκμδυηδζδξ, ζήιακζδξ, πενίθναλδξ ηηθ. 

 ζζδδνέξ ηαηαζηεοέξ ηθζιάηςκ, πθαηοζηάθςκ ηαζ ηζβηθζδςιάηςκ 

 οδνμννμέξ απυ ζζδδνμζςθήκα 

 

2. Τιηθά 

(α) θα ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πνέπεζ κα είκαζ ανίζηδξ πμζυηδηαξ. Οζ νάαδμζ πνέπεζ κα έπμοκ 

μιμζυιμνθδ δζαημιή, κα είκαζ απυθοηα εοεφβναιιεξ ηαζ κα ιδκ πανμοζζάγμοκ ηαιία ακςιαθία ζηζξ 

επζθάκεζεξ ηαζ ζηζξ αηιέξ ημοξ. Οζ ίδζεξ απαζηήζεζξ ζζπφμοκ ηαζ βζα ηα πνδζζιμπμζμφιεκα εθάζιαηα. 

(α) θα ηα οθζηά απυ πάθοαα εα είκαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα έηδμζδ ηςκ ζοκαθχκ Γενιακζηχκ 

πνμδζαβναθχκ πμο παναηίεεκηαζ ηαηςηένς : 

 

Πίνακας 2 – 1 
# Τιηθά Πξνδηαγξαθέο 

1 2 3 

1 Γμιζηυξ πάθοααξ βζα ιεηαθθζηέξ ηαηαζηεοέξ DΙΝ 17100 

2 Κμπθίεξ, πενζηυπθζα ηαζ νμδέθεξ ορδθήξ ακημπήξ  DΙΝ 6914, 6915 ηαζ 6916 

3 Κμπθίεξ, πενζηυπθζα ηαζ νμδέθεξ βεκζηήξ πνήζδξ DΙΝ 7989 ηαζ 7990  

 

(β) Σα ελανηήιαηα ζφκδεζδξ ηαζ θεζημονβίαξ πνέπεζ κα είκαζ εβηεηνζιέκα απυ ηδκ Τπδνεζία. 

(δ) ηδκ πενίπηςζδ πνμιήεεζαξ έημζιςκ οθζηχκ απυ ημ ελςηενζηυ, μ Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα 

οπμαάθθεζ ζηδκ Τπδνεζία ζημζπεία πμο κα απμδεζηκφμοκ ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ παναβςβζηή ζηακυηδηα 

ημο ηαηαζηεοαζηή. Καηυπζκ, ιεηά ηδκ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ, οπμαάθθμκηαζ απυ ημκ Ακάδμπμ ηα 

εεςνδιέκα ηζιμθυβζα πνμιήεεζαξ ηςκ οθζηχκ απυ ηα μπμία κα απμδεζηκφεηαζ υηζ δ πζζημπμζμφιεκδ 

πμζυηδηα αβμνάζηδηε απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή βζα ημκ μπμίμ πμνδβήεδηε δ έβηνζζδ. Σα παναζηαηζηά 

αοηά ζημζπεία ηςκ ηζιμθμβίςκ ζζπφμοκ ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ πνμιήεεζαξ απυ ηδκ εβπχνζα αβμνά ηαζ 

απμηεθμφκ δζηαζμθμβδηζηυ πμο ζοκμδεφεζ ηδκ πζζημπμίδζδ αοηήξ ηδξ ενβαζίαξ.  
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3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.1. Γεληθά 

(α) Η ημπμεέηδζδ ηαζ δ πνήζδ υθςκ ηςκ ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ ημο πανυκημξ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηα 

ζπέδζα ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. Οπμζεζδήπμηε αθθαβέξ επί ηδξ πνήζδξ ή ημπμεέηδζδξ ηςκ 

ζημζπείςκ πνμηείκμκηαζ απυ ημκ Ακάδμπμ οπμαάθθμκηαζ πνμξ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία πνζκ ηδκ 

εθανιμβή ημοξ. 

(α) Δπί ιένμοξ ζημζπεία, πμο πανμοζζάγμοκ ζηνεαθχζεζξ ή άθθμο είδμοξ παναιμνθχζεζξ, δεκ 

ημπμεεημφκηαζ πνζκ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ εθαηηςιάηςκ ημοξ. ζα ζημζπεία οπέζηδζακ ζμαανέξ 

αθάαεξ ηαηά ηδκ ηαηενβαζία απμννίπημκηαζ ηαζ απμιαηνφκμκηαζ απυ ημ ενβμηάλζμ άιεζα. Γεκ 

επζηνέπεηαζ ζθονδθάηδζδ, δ μπμία είκαζ δοκαηυκ κα πνμλεκήζεζ αθάαεξ ή παναιυνθςζδ ηςκ 

ζημζπείςκ. 

(β) Ο Ακάδμπμξ πνμζημιίγεζ υθα ηα απαζημφιεκα οθζηά ζοβηυθθδζδξ, ηα αβηφνζα, ηα πνμζςνζκά 

ακηζζηδνίβιαηα, ημοξ αιθζδέηεξ, ηζξ ζθήκεξ, ημοξ ημπθίεξ ηαζ ηα θμζπά οθζηά, ηα μπμία απαζημφκηαζ βζα 

ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ζοβηνάηδζδ ηςκ ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ ζηδκ ηαηάθθδθδ εέζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

δζάζηνςζδξ ζηονμδέιαημξ ή ημκζάιαημξ. 

(δ) Σα ζζδδνά ζημζπεία ηαηαζηεοάγμκηαζ ζε ενβμζηάζζα πθήνςξ ελμπθζζιέκα ηαζ μνβακςιέκα. Η 

ακάεεζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ ζημζπείςκ βίκεηαζ απυ ημκ Ακάδμπμ, ηαηυπζκ ζπεηζηήξ έβηνζζδξ ηδξ 

Τπδνεζίαξ. Η Τπδνεζία έπεζ πνμδβμοιέκςξ ελαηνζαχζεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ενβμζηαζίμο ηαηαζηεοήξ 

υζμκ αθμνά ημκ ελμπθζζιυ ηαζ ημ εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ. ημ ζοιθςκδηζηυ ηδξ ακάεεζδξ ιεηαλφ 

Ακαδυπμο ηαζ ενβμζηαζίμο, πνέπεζ κα πενζθαιαάκεηαζ ζαθήξ υνμξ πμο κα επζηνέπεζ ηδκ επίζηερδ ηςκ 

εηπνμζχπςκ ηδξ Τπδνεζίαξ ζημ ενβμζηάζζμ μπμζαδήπμηε ενβάζζιδ ιένα ηαζ χνα, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

πανμπή ηάεε ζπεηζηήξ πθδνμθμνίαξ ζε αοηήκ απυ ημ ενβμζηάζζμ. 

(ε) Πνζκ απυ ηδκ έκανλδ εθανιμβήξ ηςκ ζπεδίςκ, μ Ακάδμπμξ, ιε δζηή ημο ιένζικα ηαζ εοεφκδ, εθέβπεζ 

ιε αηνίαεζα ηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ ηεκχκ, εκηυξ ηςκ μπμίςκ εα ζηενεςεμφκ ηα ζζδδνά ζημζπεία ηδξ 

ηαηαζηεοήξ ηαζ εκδιενχκεζ έββναθα ηδκ Τπδνεζία βζα εκδεπυιεκεξ απμηθίζεζξ. 

(ζη) θα ηα ζημζπεία ηδξ ηαηαζηεοήξ πνέπεζ κα ηυαμκηαζ ζηζξ ηαεμνζζιέκεξ απυ ηα ζπέδζα δζαζηάζεζξ 

ηαζ κα ζοκανιμθμβμφκηαζ ιε απυθοηδ αηνίαεζα, χζηε κα πανμοζζάγμοκ ηέθεζεξ ζοκδέζεζξ ηαζ ζοκεπείξ 

επζθάκεζεξ. 

(γ) Η ακμπή ακμιμζμιμνθίαξ δζαημιχκ είκαζ 1 %. 

(δ) Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ ηα αηυθμοεα: 

 Σα ηιήιαηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ θεπημιένεζεξ ηςκ εβηεηνζιέκςκ 

ηαηαζηεοαζηζηχκ ζπεδίςκ, πμο οπμαάθθμκηαζ πνμξ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία πνζκ απυ ηδκ έκανλδ 

ηςκ ενβαζζχκ ηαηαζηεοήξ. ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα εα πενζέπμκηαζ, ηαη’ εθάπζζημκ, μζ 

αηυθμοεεξ πθδνμθμνίεξ: 

i. δ εέζδ ηςκ ζζδδνχκ ιεθχκ 

ii. δ δζαημιή ηαζ ημ αηνζαέξ ιήημξ ηςκ ιεθχκ 

iii. δ ηάζδ δζαννμήξ ημο πάθοαα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηδξ ηαηαζηεοήξ 

iv. μζ εέζεζξ, ζηζξ μπμίεξ εα ημπμεεηδεμφκ βαθαακζζιέκα ζζδδνά ιέθδ 

v. μ ηφπμξ ηςκ ζοκδέζεςκ (ημπθζςηχκ ζοκδέζεςκ ή ζοβημθθήζεςκ) 

vi. μζ εέζεζξ ηςκ ζοκδέζεςκ ιε ημπθίεξ ορδθήξ ακημπήξ ηαζ μζ ζοκδέζεζξ ηοθίζεςκ, ηαεχξ ηαζ 

ηα ακαθαιαακυιεκα θμνηία ηαζ μζ ηάζεζξ 

vii. δ αηνζαήξ εέζδ ηςκ ζοβημθθήζεςκ  

viii. μζ εέζεζξ ηςκ ζοβημθθήζεςκ, ζηζξ μπμίεξ απαζημφκηαζ ιδ ηαηαζηνμθζημί έθεβπμζ 

ix. μ ηφπμξ ηαζ μζ δζαζηάζεζξ ηςκ ζοβημθθήζεςκ (πάπμξ, ιήημξ) 

x. μζ θεπημιένεζεξ ηςκ ηυιαςκ (δζαζηάζεζξ ηαζ πάπδ ημιαμεθαζιάηςκ, πθαηχκ έδναζδξ, 

ιέζςκ ζοκδέζεςξ ηηθ) 

xi. μζ απαζημφιεκεξ επζηαθφρεζξ, πνςιαηζζιμί ηηθ. 
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 ε ζημζπεία ιε απαζηήζεζξ θείαξ ηαζ ζοκεπμφξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ, μζ επζθάκεζεξ ηςκ 

ζοβημθθήζεςκ θεζαίκμκηαζ ιέπνζ ηδκ πθήνδ ζζμπέδςζδ ημοξ (π.π. ζηζξ μναηέξ επζθάκεζεξ, υηακ δεκ 

οπάνπμοκ ακηεκδείλεζξ ζηδ θείακζδ ημοξ, πμο εα πνέπεζ εβηνζεμφκ απυ ηδκ Τπδνεζία). 

 Δηηυξ εάκ ακαθένεηαζ δζαθμνεηζηά ζηα οπυθμζπα ζοιααηζηά ηεφπδ, μζ αβηονχζεζξ (π.π. ςηία 

ζηενέςζδξ, ζοκδεηήνεξ, ακανηήνεξ ηαζ ακηδνίδεξ) ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ημ ίδζμ οθζηυ ηςκ 

ακηίζημζπςκ ιεηαθθζηχκ ηαηαζηεοχκ ηαζ εα έπμοκ ημ ίδζμ ηεθείςια ιε αοηέξ. 

 θεξ μζ εηηεεεζιέκεξ αζπιέξ, πμο έπμοκ απμηιδεεί ιε πνζυκζ, ραθίδζ, ή ιε ηδ αμήεεζα θθυβαξ, εα 

θεζαίκμκηαζ ιέπνζ κα ελαθακζζεμφκ ηοπυκ βνέγζα, ή αζπιδνέξ βςκίεξ. 

3.2. πγθνιιήζεηο 

(α) Γεκζηά 

 Η ζοβηυθθδζδ εκδείηκοηαζ κα βίκεηαζ ιε ζζπονυ δθεηηνζηυ ηυλμ (δθεηηνμηυθθδζδ). Η εένιακζδ 

θηάκεζ είηε ιέπνζ ενοενμπφνςζδξ, μπυηε αημθμοεεί ζθονδθάηδζδ ηςκ ζοβημθθδιέκςκ  ηειαπίςκ, 

είηε ιέπνζ ημπζηήξ ζφκηδλδξ ημοξ ιε ηδ ιεζμθάαδζδ ζοβημθθδηζημφ ιεηάθθμο , ημ μπμίμ θένεηαζ ζε 

νάαδμοξ 3 mm - 4 mm (αοημβεκήξ ζοβηυθθδζδ). 

 Σμ ιέζμ ζοβηυθθδζδξ έπεζ πανειθενή ή ηαζ δζαθμνεηζηή ζφκεεζδ ιε ηα ζοκδευιεκα ηειάπζα, π.π. 

ηνάιαηα ανβφνμο ηαζ παθημφ (αζδιμηυθθδζδ) ή παθημφ ηαζ ηαζζίηενμο (ιπνμοηγμηυθθδζδ), ηα 

μπμία ιάθζζηα επζηνέπμοκ οπμαζααζιυ ηδξ εενιμηναζίαξ πφνςζδξ ηςκ πνμξ ζοβηυθθδζδ 

ζημζπείςκ. 

 Η ζοβηυθθδζδ δεκ βίκεηαζ επζθακεζαηά ηαηά ιήημξ ηδξ βναιιήξ επαθήξ ηςκ ζοβημθθμφιεκςκ 

ζημζπείςκ αθθά ιεηά απυ ζπδιαηζζιυ εβημπήξ, ζηδκ μπμία εζζπςνεί ημ ηδηυιεκμ ζοβημθθδηζηυ 

ιέζμ, βζαηί, δζαθμνεηζηά, ηαζ ιάθζζηα ιεηά ηδκ αθαίνεζδ ηςκ ελμβηςιάηςκ (θζιάνζζια ηδξ 

ζοβηυθθδζδξ), δ έκςζδ ελαζεεκεί αζζεδηά . 

(α) Πνμεημζιαζία  

 Σα πνμξ ζοβηυθθδζδ ζημζπεία ηυαμκηαζ επαηνζαχξ ζηζξ δζαζηάζεζξ ημοξ ιε ηζξ αζπιέξ ημοξ ημιιέκεξ 

ιε θθυβζζηνμ ή ιε ιδπακζηυ ηνυπμ, χζηε κα επζηνέπμοκ έκημκδ δζείζδοζδ ηαζ ηαθή ζφκηδλδ ημο 

οθζημφ ζοβηυθθδζδξ ηαζ ημο οθζημφ αάζδξ. 

 Οζ ημιιέκεξ επζθάκεζεξ εα είκαζ απαθθαβιέκεξ απυ μναηέξ ή / ηαζ επζαθααείξ αηέθεζεξ, υπςξ 

θεπίζιαηα ηαζ επζθακεζαηέξ αηέθεζεξ απυ ηδκ ημπή ή ημοξ πεζνζζιμφξ θθυβζζηνμο ημπήξ. Οζ 

επζθάκεζεξ ηςκ πνμξ ζοβηυθθδζδ πθαηχκ εα είκαζ απαθθαβιέκεξ απυ ζημονζά, θίπμξ ή άθθα λέκα 

οθζηά. 

(β) Δηηέθεζδ  

 θεξ μζ ζοβημθθήζεζξ εηηεθμφκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο DΙΝ 8563. 

 Δλςηενζηέξ ζοβημθθήζεζξ (ναθέξ) επζηνέπμκηαζ ιυκμ υηακ ιπμνμφκ κα παναιείκμοκ ειθακείξ ή 

υηακ ηα πνμξ ζοβηυθθδζδ ηιήιαηα είκαζ ιζηνμφ πάπμοξ (ηάης απυ 3 mm), μπυηε ηαηά ηδκ πφνςζδ 

πνμηαθείηαζ ζφκηδλδ ζηδκ εέζδ ημο ανιμφ επαθήξ. 

3.3 Οπέο 

(α) Οζ μπέξ εα δζαιμνθχκμκηαζ αηνζαχξ ζηζξ εέζεζξ ηαζ εα έπμοκ ημ ζπήια ηαζ ηζξ δζαζηάζεζξ πμο 

πνμαθέπμκηαζ απυ ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα. Ακ δ εοεοβνάιιζζδ ημοξ είκαζ ακεπζηοπήξ ημ ακηίζημζπμ 

ιέθμξ απμννίπηεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία. 

(α) Οζ μπέξ εα είκαζ ηάεεηεξ πνμξ ηα ιέθδ ηαζ εα ακμίβμκηαζ πςνίξ βνέγζα ηαζ ιδ ηακμκζηά άηνα.  

(β) Οζ μπέξ ζηα οθζηά πάπμοξ ιεβαθφηενμο απυ 6 mm ακμίβμκηαζ ιε πενζζηνμθζηυ ηνοπάκζ, εκχ μζ 

οπυθμζπεξ ιπμνμφκ κα ακμζπεμφκ ιε δζαηνδηζηυ ιδπάκδια ή ιε ηνοπάκζ. 

(δ) Οζ απμζηάζεζξ ηςκ άηνςκ ηαζ ηςκ μπχκ βζα ημοξ ημπθίεξ εα είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηα ζζπφμκηα 

πνυηοπα DΙΝ. 
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3.4. Κνριίεο, Ρνδέιεο, Γαθηύιηνη, Πεξηθόριηα 

Οζ ημπθίεξ ημπμεεημφκηαζ ηαζ ζηενεχκμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ DΙΝ 18800-7. 

3.5. Κνριίεο Αγθύξσζεο, σιελσηνί Μαλδύεο θαη άιιεο Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο 

(α) Οζ εκζςιαηςιέκμζ ημπθίεξ αβηφνςζδξ, ιε ή πςνίξ ζςθδκςημφξ ιακδφεξ, εα ηαηαζηεοαζεμφκ ηαηά 

ηζξ οπμδείλεζξ ηςκ ζπεδίςκ. Οζ ημπθίεξ αβηφνςζδξ ημπμεεημφκηαζ επζιεθχξ, χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ 

ζςζηή ζοκανιμβή ιε ηα ειπδβιέκα ζημζπεία. 

(α) Ο ηαεανζζιυξ ηαζ μ πνςιαηζζιυξ εηηεθμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. Σα 

εκζςιαηςιέκα ζημ ζηονυδεια ιεηαθθζηά ζημζπεία ημπμεεημφκηαζ ιε αηνίαεζα ζηδ εέζδ ημοξ ηαηά ηδ 

ζηονμδέηδζδ, αθθζχξ παναιέκμοκ οπμδμπέξ ζημ ζηονυδεια βζα ηδ ιεηαβεκέζηενδ, ιεηά ηδκ πήλδ ημο 

ζηονμδέιαημξ ημπμεέηδζδ ηαζ αβηφνςζδ ημο ιεηαθθζημφ ζημζπείμο. Η οπμδμπή πθδνχκεηαζ ηαηυπζκ ιε 

ημκίαια. 

3.6. ηεξίμεηο 

Η ημπμεέηδζδ ηαζ ζηήνζλδ ηςκ ζζδδνχκ ζημζπείςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ ηαηά ηνυπμ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ 

ημ αιεηάεεημ ημοξ ηαζ κα απμηθείεηαζ μπμζαδήπμηε παναιυνθςζδ ημοξ. Γεκζηά μζ ζηενεχζεζξ ηςκ 

ζζδδνχκ ζημζπείςκ αημθμοεμφκ ηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ. 

3.7. Τδξνξξνέο 

Οζ οδνμννμέξ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ βαθαακζζιέκδ θαιανίκα, ιε δζάιεηνμ ηδκ μνζγυιεκδ ζηα ζπέδζα ηδξ 

ιεθέηδξ. 

3.8. Αληηδηαβξσηηθή Πξνζηαζία 

(α) Η ακηζδζαανςηζηή πνμζηαζία ζημζπείςκ απυ δμιζηυ πάθοαα επζηοβπάκεηαζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ 

ιεευδμοξ: 

 Καηάθθδθα επζπνίζιαηα (ααθέξ), ζε ιία ή πενζζζυηενεξ ζηνχζεζξ 

 Γαθαάκζζια 

Σα πενζζζυηενα ζημζπεία απυ δμιζηυ πάθοαα είκαζ ααιιέκα απυ ημ ενβμζηάζζμ. Δθυζμκ δ εκ θυβς 

πνμζηαζία δεκ επανηεί, ηυηε πνμδζαβνάθεηαζ ζηδκ μζηεία ιεθέηδ δ ηαηάθθδθδ πνυζεεηδ ακηζδζαανςηζηή 

πνμζηαζία (επζπνίζιαηα ηαζ/ή βαθαάκζζια), ακάθμβα ιε ηζξ επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ ζημκ 

ηυπμ ημο ένβμο ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ εηχκ ιέπνζ ηδκ πνχηδ ζοκηήνδζδ. 

(α) Γεκζηά βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ ακηζδζαανςηζηήξ πνμζηαζίαξ έπμοκ εθανιμβή ηα 

πνυηοπα ημο πίκαηα 360.3–1. Σα πνυηοπα βζα ηζξ ααθέξ ακηζδζαανςηζηήξ πνμζηαζίαξ ακαθένμκηαζ ζημ 

άνενμ 400 «Υνςιαηζζιμί». 

Πίνακας 3 – 1: Προδιαγραυές αντιδιαβρωτικής προστασίας 
# Τιηθά Πξνδηαγξαθέο 

1 2 3 

1 Ακηζδζαανςηζηή πνμζηαζία ιεηαθθζηχκ ηαηαζηεοχκ ιε 

επζπνίζιαηα 

DIN EN ISO 12944-4 έςξ DIN 

EN ISO 12944-8 

2 Ακηζδζαανςηζηή πνμζηαζία ιε επζπνίζιαηα ηαζ ιακδφεξ 

βζα θένμκηα δμιζηά ιεηαθθζηά ζημζπεία ιε θεπηυημζπεξ 

δζαημιέξ 

DIN 55928-8 

3 Πνμεημζιαζία ηςκ επζθακεζχκ ιεηαθθζηχκ δμιζηχκ 

ζημζπείςκ βζα βαθαάκζζια εκ εενιχ 
DIN 8567 

4 Ακηζδζαανςηζηή πνμζηαζία ιεηαθθζηχκ ηαηαζηεοχκ ιε 

βαθαάκζζια εκ εενιχ – Φεοδάνβονμξ, αθμοιίκζμ ηαζ 

ηνάιαηα αοηχκ 

DIN EN 22063 
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(β) Η ακηζδζαανςηζηή πνμζηαζία ηςκ ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ ιε βαθαάκζζια εκ εενιχ βίκεηαζ ζε 

ενβαζηήνζμ εβηεηνζιέκμ απυ ηδκ Τπδνεζία. 

(δ) Πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ ιέηνα χζηε κα απμθεφβμκηαζ μζ παναιμνθχζεζξ πμο εκδεπυιεκα 

πνμηαθμφκηαζ απυ ημ βαθαάκζζια εκ εενιχ. Πνζκ απυ ηδκ ακάεεζδ ημο βαθαακίζιαημξ ζε ενβμζηάζζμ, 

ή πνζκ ηδκ εηηέθεζδ ημο βαθαακίζιαημξ ζε δζηή ημο αζμιδπακζηή εβηαηάζηαζδ, μ Ακάδμπμξ είκαζ 

οπμπνεςιέκμξ κα γδηήζεζ ηδκ έββναθδ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ. Η Τπδνεζία επζζηέπηεηαζ ηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ βαθαακίζιαημξ, πνμηεζιέκμο κα ιμνθχζεζ βκχιδ ακ ηδνμφκηαζ μζ παναπάκς απαζηήζεζξ. 

(ε) Δθζζηάηαζ δ πνμζμπή βζα ηδ δοζημθία βαθαακίζιαημξ παθφαςκ ιε πενζεηηζηυηδηα ζε πονίηζμ 

ιεβαθφηενδ απυ 0,04%. 

(ζη) Σμ βαθαάκζζια ηςκ επζιδηχκ νάαδςκ βίκεηαζ οπμπνεςηζηά ζε ηαηαηυνοθα βαθαακζζηήνζα. 

Δπζιήηεζξ νάαδμζ είκαζ εκδεζηηζηά μζ αηυθμοεεξ: 

 Ιζημί δθεηηνμθςηζζιμφ 

 Αοθαηςηή θαιανίκα ζηδεαίςκ αζθαθείαξ ηαζ μνεμζηαηχκ ζηδεαίςκ αζθαθείαξ 

 Δπζιήηεζξ νάαδμζ ζηδεαίςκ ηεπκζηχκ ένβςκ 

 ζδδνμζςθήκεξ (βζα πεζνμθζζεήνεξ ζηδεαίςκ, ηζβηθζδχιαηα ή μπμζαδήπμηε άθθδ πνήζδ). 

(γ) Πνζκ απυ ηδκ επζρεοδανβφνςζδ (βαθαάκζζια), υθεξ μζ επζθάκεζεξ ηαζ μζ πενζμπέξ ηςκ ζοβημθθήζεςκ 

ηαεανίγμκηαζ απυ ίπκδ μλεζδχζεςκ, θζπανέξ μοζίεξ, ηαηάθμζπα ηςκ ζοβημθθήζεςκ, ή άθθεξ επζαθααείξ 

μοζίεξ. 

(δ) Σα ζημζπεία πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημπθίεξ βαθαακίγμκηαζ πνζκ ηδ ζφκδεζδ ημοξ, μζ δε αζπιέξ 

εθαπηυιεκςκ επζθακεζχκ ζε ανιμφξ ζοβημθθήζεςκ, ζοβημθθμφκηαζ ιέπνζ ηδκ ηέθεζα ζθνάβζζδ ημο 

ανιμφ.  

(ε) Γαθαακζζιέκεξ πνμξ πνςιαηζζιυ επζθάκεζεξ δεκ οθίζηακηαζ ηαιζά πδιζηή επελενβαζία. 

(ζ) Σα εκζςιαημφιεκα ιεηαθθζηά εθάζιαηα, πμο θένμοκ ζοβημθθδημφξ πφνμοξ  ή νάαδμοξ 

αβηονχζεςκ, βαθαακίγμκηαζ ιεηά απυ ηδκ ζοβηυθθδζδ ημοξ. 

(ζα) ε πενίπηςζδ πνδζζιμπμίδζδξ επζπνίζιαημξ (ααθήξ) βζα ακηζπονζηή πνμζηαζία, αοηυ (οθζηά ηαζ 

ηαηαζηεοή) πνέπεζ κα πνμδζαβνάθεηαζ ζηδκ μζηεία ιεθέηδ ηαζ εα πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ιεηά απυ βναπηή 

εκημθή ηδξ Τπδνεζίαξ. Η εκ θυβς ακηζπονζηή πνμζηαζία πνέπεζ κα επζζδιαίκεηαζ ηαζ δεκ επζηνέπεηαζ κα 

ημπμεεημφκηαζ επί αοηήξ άθθα πνυζεεηα επζπνίζιαηα. 

3.12. Έιεγρνη 

(α) Απυ ηα πνμζημιζζεέκηα ζημ ενβμηάλζμ ζζδδνά είδδ θαιαάκμκηαζ δμηίιζα ζε πμζμζηυ ηοιαζκυιεκμ 

απυ 0,5% - 1,0% ηςκ βαθαακζζιέκςκ ζζδδνχκ ζημζπείςκ ηάεε δζαηεηνζιέκδξ ηαηδβμνίαξ (ηοιαημεζδή 

εθάζιαηα ζηδεαίςκ, μνεμζηάηεξ ζηδεαίςκ, ζζδδνμζςθήκεξ, ζζδδνά είδδ θνεαηίςκ, ηθςαμί αβηφνςζδξ 

ζηδεαίςκ, ηθςαμί αβηφνςζδξ ζζηχκ μδμθςηζζιμφ ηηθ.) ηαζ ηαη' εθάπζζημκ 2 ηειάπζα απυ ηάεε 

δζαηεηνζιέκδ ηαηδβμνία. 

(α) Η δεζβιαημθδρία εα βίκεηαζ απυ ανιυδζα επζηνμπή πμο εα μνζζεεί απυ ηδκ Τπδνεζία. 

(β) Ο πμζμηζηυξ έθεβπμξ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο πίκαηα 360.3-1, ακάθμβα ιε ημ 

είδμξ ηδξ ακηζδζαανςηζηήξ πνμζηαζίαξ 

 

4. Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

Η ενβαζία πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα: 

 ηδκ πνμιήεεζα, ιεηαθμνά επί ηυπμο ηςκ ένβςκ, επελενβαζία, ζοκανιμθυβδζδ, ζοβηυθθδζδ, 

ημπμεέηδζδ ηηθ ηςκ ζζδδνχκ ελανηδιάηςκ, ημπθζχκ, νμδεθχκ, πενζημπθίςκ ζηδνίλεςκ ηαζ θμζπχκ 

απαζημφιεκςκ οθζηχκ ηαζ ιζηνμτθζηχκ βζα ηδκ πθήνδ ηαζ έκηεπκδ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ 

 ηδ δδιζμονβία μπχκ βζα ηδκ πάηηςζδ ηςκ ζημζπείςκ αβηφνςζδξ 

 ηδκ πνμιήεεζα ηςκ απαζημφιεκςκ οθζηχκ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή αάζδξ οπμδμπήξ 

 ηδκ ηαηάθθδθδ ακηζδζαανςηζηή πνμζηαζία, ζφιθςκα ιε ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ. 



58 

5. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

(α) Οζ ενβαζίεξ ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ εα επζιεηνχκηαζ ζε πζθζυβναιια (kg) ή ιεηνζημφξ ηυκμοξ (t), 

πθήνςξ πεναζςιέκςκ, ακά ηαηδβμνία ζζδδνάξ ηαηαζηεοήξ (δμιζηά ζζδδνά ζημζπεία ηηζνίςκ, ηεπκζηχκ 

ένβςκ ηηθ., εθάζιαηα, θμζπέξ ζζδδνέξ ηαηαζηεοέξ) ηαζ ζζδήνμο / πάθοαα, πμο ειθακίγεηαζ ζημ 

Σζιμθυβζμ. Η επζιέηνδζδ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ.  Η 

ακηζδζαανςηζηή πνμζηαζία ηςκ ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ δεκ επζιεηνάηαζ λεπςνζζηά, ηαεχξ δ δαπάκδ ηδξ 

εεςνείηαζ ακδβιέκδ ζηδκ ακά kg ή t ηζιή ηςκ ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ. 

(α) Σμ αάνμξ ηςκ ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ εα οπμθμβίγεηαζ ιε αάζδ ηα ιμκαδζαία αάνδ, πμο ηαεμνίγμκηαζ 

ζε επίζδιμοξ ακαβκςνζζιέκμοξ ηαηαθυβμοξ, επί ηα εβηεηνζιέκα ιήηδ ή ηζξ επζθάκεζεξ ηςκ επζιένμοξ 

ιεθχκ, αθαζνμοιέκςκ ηςκ ηάεε θφζδξ ακμζβιάηςκ, μπχκ ηαζ απμημπηυιεκςκ ηιδιάηςκ. Γζα ημκ 

οπμθμβζζιυ ημο αάνμοξ ηςκ αθαζνμοιέκςκ ηιδιάηςκ εα μβημιεηνάηαζ ημ ηάεε ηιήια ηαζ μ 

πνμηφπηςκ υβημξ εα πμθθαπθαζζάγεηαζ επί ημ εζδζηυ αάνμξ ημο ζζδήνμο / πάθοαα, πμο μνίγεηαζ ςξ 

7.850 kg/m3.  Σα αάνδ ηςκ ζοβημθθήζεςκ, ηςκ ήθςκ ηαζ ηςκ ημπθζχκ, πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

νμδεθχκ, ηςκ πενζημπθίςκ ηαζ ηςκ ηεθαθχκ, εα οπμθμβίγμκηαζ είηε απυ επίζδιμοξ ακαβκςνζζιέκμοξ 

ηαηαθυβμοξ είηε ιε αηνζαή μβημιέηνδζδ ηαζ πμθθαπθαζζαζιυ επί ημ εζδζηυ αάνμξ ςξ άκς ηαζ εα 

πνμζιεηνχκηαζ ζημ αάνμξ ηδξ ηαηαζηεοήξ βζα ηδκ μπμία πνμμνίγμκηαζ, πςνίξ δζάηνζζδ ηαηά πμζυηδηεξ, 

ακημπέξ ηηθ.  ε πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπεζ εβηεηνζιέκμξ ηαηάθμβμξ ή εοπενήξ ηνυπμξ επζιέηνδζδξ 

ζφκεεηςκ ηαηαζηεοχκ, δ επζιέηνδζδ βίκεηαζ ιε αάζδ ηα πναβιαηζηά αάνδ ηςκ ιεθχκ ηδξ ηαηαζηεοήξ 

(γφβζζδ, γοβμθυβζμ) πμο επαθδεεφμκηαζ ιε πανμοζία ηαζ πζζημπμίδζδ εηπνμζχπμο ηδξ Τπδνεζίαξ.  

(α) Η (μζ) πμζυηδηα (εξ) ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθέζηδηακ ζηακμπμζδηζηά, υπςξ αοηή (εξ) επζιεηνήεδηε 

(ακ) ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαζ εβηνίεδηε (ακ) απυ ηδκ Τπδνεζία, εα πθδνχκεηαζ (μκηαζ) ζφιθςκα 

ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ βζα ηζξ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ ηαζ 

ζζδήνμο / πάθοαα. Η (μζ) ηζιή (έξ) ιμκάδαξ εα απμηεθεί (μφκ) πθήνδ απμγδιίςζδ βζα ηα υζα μνίγμκηαζ 

ζηδκ ακςηένς πανάβναθμ «Πενζθαιαακυιεκεξ Γαπάκεξ» ημο πανυκημξ άνενμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε 

άθθδ δαπάκδ πμο είκαζ ακαβηαία ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 100 «Γεκζημί νμζ». 
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Σ . Π. 7 .  ΥΡΩΜΑΣΙ ΜΟΙ  

1.  Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

1.1. Πεδίν Δθαξκνγήο  

α. Σμ πεδίμ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ ηαθφπηεζ ενβαζίεξ ηςκ ζοκδεέζηενςκ ηαηδβμνζχκ πνςιαηζζιχκ 

ιε ηζξ απαζημφιεκεξ πνμενβαζίεξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ πανμπή πάζδξ θφζεςξ εβηαηαζηάζεςκ, 

ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ, ενβαθείςκ, ζοζηεοχκ ηαζ οθζηχκ, ζφιθςκα ιε ημ πανυκ, 

ηα οπυθμζπα οιααηζηά Σεφπδ ηαζ ηαηά ηζξ εκημθέξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

α. ημ πανυκ πενζθαιαάκμκηαζ μζ αηυθμοεεξ ενβαζίεξ πνςιαηζζιχκ: 

 πνςιαηζζιμί ιε πθαζηζηυ πνχια ημζκμί ή ζπαημοθανζζημί ζε εζςηενζηέξ ή ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ 

 ηζζιεκημπνςιαηζζιμί 

 αζαεζημπνςιαηζζιμί 

 εθαζμπνςιαηζζιμί ημζκμί ή ζπαημοθανζζημί λφθζκςκ ή ζζδδνχκ επζθακεζχκ 

 αενκζημπνςιαηζζιμί λφθζκςκ ή ζζδδνχκ επζθακεζχκ 

 πνςιαηζζιυξ βορμζακίδςκ 

 πνςιαηζζιυξ λφθζκςκ ημοθςιάηςκ 

 πνςιαηζζιμί ακηζδζαανςηζηήξ πνμζηαζίαξ ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ 

 ακάβθοθμζ πνςιαηζζιμί (νεθζέθ) 

β. Υνςιαηζζιμί πμο ηοπυκ δεκ ακαθένμκηαζ ζημ πανυκ άνενμ, ηαηαζηεοάγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα 

ακηίζημζπα άνενα ηδξ ΔΣΤ. Eζδζημί πνςιαηζζιμί (επμλεζδζηά πνχιαηα ηηθ) εθανιυγμκηαζ ηαηά ηζξ 

μδδβίεξ ηςκ ενβμζηαζίςκ παναβςβήξ ηςκ οθζηχκ. 

1.2. Οξηζκνί  

Οζ πνςιαηζζιμί ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ επζθάκεζα εθανιμβήξ ημοξ, ημ είδμξ ημο 

πνδζζιμπμζμφιεκμο οθζημφ (ηαπφηδηα λήνακζδξ, ζφζηαζδ, πνήζδ) ηαζ ηδ ιέεμδμ εθανιμβήξ ημοξ. 

Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο πνχιαημξ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ: 

 Δθαζμπνςιαηζζιμί: Υνςιαηζζιμί ιε εθαζμπνχιαηα (θαδμιπμβζέξ) απθμί ή ζπαημοθανζζημί επί 

επζπνζζιέκςκ, λφθζκςκ ή ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ ή επί εενιακηζηχκ ζςιάηςκ. 

 Υνςιαηζζιμί ιε πθαζηζηά πνχιαηα επί εζςηενζηχκ ή ελςηενζηχκ επζπνζζιέκςκ ή λφθζκςκ 

επζθακεζχκ ζπαημοθανζζημί ή ημζκμί 

 Τδνμπνςιαηζζιμί, ιε οδαημδζαθοηά πνχιαηα (οδνμπνχιαηα, κενμιπμβζέξ) υπςξ ηα 

αζαεζημπνχιαηα ηαζ ηα ηζζιεκημπνχιαηα. 

 Βενκζημπνςιαηζζιμί ιε δζάθμνα είδδ αενκζημπνςιάηςκ (π.π. νζπμθίκεξ, κημφημ, αενκίηζα 

επμλεζδζηχκ νδηζκχκ) επί ζζδδνχκ, λφθζκςκ, εθαζμπνςιαηζζιέκςκ  ή ζπαημοθανζζιέκςκ 

επζθακεζχκ ζε ελςηενζημφξ ή εζςηενζημφξ πχνμοξ. 

 

2. Τιηθά 

2.1. Γεληθέο Απαηηήζεηο 

α. Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημοξ πνςιαηζζιμφξ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ: 

 οθζηά πνμζηαζίαξ ή ζοκηήνδζδξ ηδξ επζθάκεζαξ (ακηζζηςνζαηά, ακηζιοηδηζηά, ακηζδζαανςηζηά ηηθ) 

 οθζηά οπμζηνχιαημξ ή εκδζάιεζδξ ζηνχζδξ  

 οθζηά ηεθζηχκ ζηνχζεςκ (πνχιαηα, αενκίηζα). 

α. Οζ πνςιαηζζιμί, ηα αζηάνζα, μζ πνχηεξ ηαζ μζ ηεθζηέξ ζηνχζεζξ βζα μπμζαδήπμηε επζθάκεζα εα 

πνμένπμκηαζ απυ ημκ ίδζμ, ακαβκςνζζιέκμ ηαζ εβηεηνζιέκμ απυ ηδκ Τπδνεζία ηαηαζηεοαζηή. 
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β. θα ηα οθζηά πνέπεζ κα είκαζ εβηεηνζιέκα απυ ηδκ Τπδνεζία ηαζ ζοιααηά ιε ηζξ επζθάκεζεξ, ζηζξ 

μπμίεξ πνυηεζηαζ κα εθανιμζεμφκ. Πνζκ ηδκ μνζζηζηή επζθμβή ηςκ απμπνχζεςκ ηςκ πνςιαηζζιχκ μ 

Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ πνςιαηζηήξ ιεθέηδξ ηαζ βζα ηδκ οπμαμθή πνμξ έβηνζζδ 

ζηδκ Τπδνεζία δεζβιάηςκ πνςιάηςκ ζε ιζηνέξ επζθάκεζεξ ζφιθςκα ιε ημ πνςιαημθυβζμ RAL ηαζ 

πζζημπμζδηζηχκ απυ ηάεε οθζηυ. Ο έθεβπμξ ηςκ δεζβιάηςκ αθμνά ζημ πνχια ηαζ ζηα ζοζηαηζηά ημο 

οθζημφ. Σα πζζημπμζδηζηά επζαεααζχκμοκ υηζ ηα οθζηά ζηακμπμζμφκ ηζξ απαζημφιεκεξ πνμδζαβναθέξ. Η 

Τπδνεζία αθμφ επζθέλεζ ηζξ απμπνχζεζξ ηαζ εβηνίκεζ ηα οθζηά, δίκεζ έββναθδ εκημθή ζημκ Ακάδμπμ κα 

πνμαεί ζηδκ πεναζηένς ενβαζία ηςκ πνςιαηζζιχκ. 

δ. Ο Ακάδμπμξ πνδζζιμπμζεί ηα οθζηά ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ, ηζξ 

πνμδζαβναθέξ ημο πανυκημξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

ε. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ πμο έπμοκ ηα πνδζζιμπμζμφιεκα ενβαθεία βζα ηδκ επζηοπία ηςκ 

πνςιαηζζιχκ, μ Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα εθμδζάγεζ ημ πνμζςπζηυ ημο ιε ηαζκμφνβζα ηαζ 

άνζζηδξ πμζυηδηαξ ενβαθεία δζαθυνςκ ιεβεεχκ ηαζ ιμνθχκ, ζφιθςκα ιε ηζξ εκημθέξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

ζη. Σα πνχιαηα πνέπεζ κα απμδίδμοκ επζθάκεζεξ ιε ακημπή ζηζξ ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ, ημ 

πθφζζιμ ηαζ ηνίρζιμ ιε ζοκδεζζιέκα απμννοπακηζηά. Η απυπνςζδ ηςκ επζθακεζχκ πνέπεζ κα παναιέκεζ 

ζηαεενή. 

γ. Απυ ηδκ ανπζηεηημκζηή ιεθέηδ πνμδζαβνάθμκηαζ μζ απαζημφιεκεξ ηζιέξ ηςκ αηυθμοεςκ ζδζμηήηςκ ηςκ 

πνςιάηςκ. Η επζθμβή ηςκ οθζηχκ αημθμοεεί ηζξ ηζιέξ αοηέξ ηαζ απμηεθεί εοεφκδ ημο Ακαδυπμο: 

 ζηζθπκυηδηα 

 αδζαθάκεζα / ααειυξ ηαθοπηζηυηδηαξ 

 πνυζθοζδ 

 εθαζηζηυηδηα 

 ακεεηηζηυηδηα 

 επζηζκδοκυηδηα 

δ. Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε λφθζκεξ επζθάκεζεξ πνέπεζ κα έπμοκ ηζξ ελήξ ζδζυηδηεξ: 

 Να είκαζ ανηεηά θεπηυννεοζηα, χζηε κα έπμοκ πμθφ ηαθή πνυζθοζδ ηαζ δοκαηυηδηα δζεζζδφζεςξ 

ζε αάεμξ ζηδ ιάγα ημο λφθμο. 

 Να πενζέπμοκ ιοηδημηηυκεξ ηαζ εκημιμηηυκεξ μοζίεξ, χζηε κα ελαζθαθίγμοκ απμηεθεζιαηζηή ηαζ 

ιαηνμπνυκζα πνμζηαζία απυ ημοξ ιφηδηεξ ηηθ αθθά κα ιδκ είκαζ επζαθααείξ ζημοξ ακενχπμοξ. 

 Να πενζέπμοκ νδηίκεξ πμο ελαζθαθίγμοκ οδαημζηεβακυηδηα ηαζ πμθφ ηαθή ακημπή ζηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία πμο ειπμδίγεζ ηδκ ακάπηολδ ιοηήηςκ. 

 Να πενζέπμοκ δζαθακείξ πνςζηζηέξ μοζίεξ ηαζ δζαθακή μλείδζα ημο ζζδήνμο πμο απμννμθμφκ ηδκ 

οπενζχδδ αηηζκμαμθία ηαζ ειπμδίγμοκ ηδ ζηθήνοκζδ ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο οιέκα. 

2.2 Πξνδηαγξαθέο 

Οζ ζδιακηζηυηενεξ ζζπφμοζεξ πνμδζαβναθέξ βζα ημοξ πνςιαηζζιμφξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης 

πίκαηα. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζημιίγεζ οθζηά ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ αοηέξ ή άθθεξ 

ζζμδφκαιεξ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ Τπδνεζίαξ ηαζ κα δζεκενβεί ημοξ ακηίζημζπμοξ εθέβπμοξ ηαζ δμηζιέξ, 

εθυζμκ γδηδεεί απυ ηδκ Τπδνεζία. 

Πίνακασ 2.2 : Ιςχφουςεσ Προδιαγραφζσ για Χρωματιςμοφσ 

# Δξγαζία ή Απαίηεζε Πξόηππν 

1 2 5 

1 Ονμθμβία πνςιάηςκ ηαζ αενκζηζχκ ΔΛΟΣ 547 

2 νμζ ηαζ μνζζιμί βζα οθζηά επζηάθορδξ ΔΛΟΣ ΔΝ 4618 

3 Υνχιαηα, αενκίηζα  - νμζ ηαζ μνζζιμί ηςκ οθζηχκ επζπνίζεςξ - 

Μένμξ 1, Γεκζημί νμζ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 971 
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# Δξγαζία ή Απαίηεζε Πξόηππν 

1 2 5 

4 Τθζηά ηαζ ζοζηήιαηα επζπνίζεςξ βζα ελςηενζημφξ ημίπμοξ ηαζ 

ζηονυδεια 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1062 

5 Πθαζηζηά Υνχιαηα ΔΛΟΣ 788 

6 Βενκζημπνχιαηα ΔΛΟΣ 864 

7 Πνμζδζμνζζιυξ ακημπήξ ζηδκ ηνζαή ΔΛΟΣ 1047 

8 Πναηηζηή απυδμζδ ιε ηδ ιέεμδμ πζκέθμο ΔΛΟΣ 1205 

9 Πνμζδζμνζζιυξ ακημπήξ οβνχκ πνςιάηςκ ζηδκ ελάπθςζδ ηδξ 

ηαφζδξ 

ΔΛΟΣ 1206 

10 Γεζβιαημθδρία πνχηςκ οθχκ ΔΛΟΣ 121 

11 Πνμζδζμνζζιυξ ηαθοπηζηήξ ζηακυηδηαξ  

12 Δθανιμβή πνχιαημξ ιε πζκέθμ ζε ιεβάθδ επζθάκεζα ΔΛΟΣ 694 

13 Μέεμδμζ δμηζιχκ αλζμθυβδζδξ ηδξ ζοιααηυηδηαξ εκυξ πνμσυκημξ ιε 

ηδκ πνμξ επίζηνςζδ επζθάκεζα 

ΔΛΟΣ 765 

14 Οδδβίεξ βζα ηδ δμηζιή επίδναζδξ θοζζηχκ ηαζ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ΔΛΟΣ 824 

15 Οδδβίεξ βζα ηδ δμηζιή επίδναζδξ θοζζηχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ΔΛΟΣ 824 

16 Πνμζδζμνζζιυξ ηαηάζηαζδξ ηαζ πνυκμο πθήνμοξ λήνακζδξ – 

Μέεμδμξ δμηζιήξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 29117 

17 Δηηίιδζδ ημο ααειμφ ηζιςθίαζδξ επζπνζζιάηςκ βζα βεκζηή πνήζδ ΔΛΟΣ 875 

18 Γμηζιή πνυζθοζδξ ΔΛΟΣ 856 

19 Τπυζηνςια αενκζηςιάηςκ πζκέθμο (αεθαημφνα) ΔΛΟΣ 876 

20 Ακάβθοθμζ πνςιαηζζιμί ημίπςκ (νεθζέθ) ΔΛΟΣ 924 

21 Αζηάνζ πνμπαναζηεοαζηζηυ ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ ΔΛΟΣ 965 

22 Πνμζδζμνζζιυξ ακημπήξ ζηδκ οβνή απυλεζδ ηαζ δοκαηυηδηαξ 

ηαεανζζιμφ ηςκ επζπνίζεςκ 

ΔΝ ISO 11998 

23 Υνχιαηα ηαζ αενκίηζα ηαζ πνχηεξ φθεξ αοηχκ – Θενιμηναζίεξ ηαζ 

οβναζίεξ βζα εβηθζιαηζζιυ ηαζ δμηζιέξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 23270  

24 Γμηζιή ακημπήξ αενκζηζχκ ηαζ νδηζκχκ ζε ηαοζαένζα ΔΛΟΣ 930 

25 Δλέηαζδ ηαζ πνμεημζιαζία δεζβιάηςκ βζα δμηζιή ΔΛΟΣ ΔΝ 1513 

26 Γεζβιαημθδρία ΔΛΟΣ ΔΝ 15528 

27 Γμηζιή Υάναλδξ ΔΛΟΣ ΔΝ 1518 

28 Πνμεημζιαζία παθφαδζκςκ επζθακεζχκ πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή 

πνςιάηςκ ηαζ ζπεηζηχκ πνμσυκηςκ – Οπηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ 

ηαεανυηδηαξ ηδξ επζθάκεζαξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 8501 

2.3. Γηάθνξα Τιηθά  

α. Σα πνχιαηα απμηεθμφκηαζ απυ ηα αηυθμοεα ζοζηαηζηά: 

 ηζξ πνςζηζηέξ μοζίεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ακυνβακα ή μνβακζηά πμθφ θεπηυημηηα οθζηά 

 ημ ζοκδεηζηυ ιέζμ ή θμνέαξ, πμο ζοκεκχκεζ ημοξ ηυηημοξ ηδξ πνςζηζηήξ μοζίαξ ηαζ ζπδιαηίγεζ ιζα 

μιμζυιμνθδ ηαζ ακεεηηζηή ιειανάκδ ιεηά ηδκ ελάηιζζδ ημο δζαθοηζημφ ή αναζςηζημφ 

 ημ δζαθοηζηυ ή αναζςηζηυ, πμο δζαηδνεί ζε νεοζηή ιμνθή ημ ιίβια ηαζ αμδεά ζημ ζπδιαηζζιυ ηδξ 

πνςιαηζηήξ ιειανάκδξ. 

α. Λζκέθαζμ 
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 Σμ θζκέθαζμ απμηεθεί ημ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ εθαζμπνςιάηςκ ηαζ ηςκ αζηανζχκ. Κονζυηενδ ημο 

ζδζυηδηα, είκαζ δ λήνακζδ ημο απυ ηδκ επζθάκεζα πνμξ ημ αάεμξ, υηακ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ 

μλοβυκμ ημο πενζαάθθμκημξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, μζ ζηνχζεζξ ηςκ εθαζμπνςιάηςκ πνέπεζ κα είκαζ 

θεπημφ πάπμοξ, αθθά ηαζ δ ηάεε ιζα απυ αοηέξ κα εθανιυγεηαζ ιεηά ηδκ λήνακζδ ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ. Υνδζζιμπμζείηαζ είηε ςιυ είηε αναζιέκμ. 

 Η λήνακζδ ημο ςιμφ θζκεθαίμο δεκ πνέπεζ κα λεπενκά ηζξ 36 χνεξ. Γζαθμνεηζηά δ Τπδνεζία 

απμννίπηεζ ηδκ υθδ ενβαζία ηαζ επζαάθθεζ ζημκ Ακάδμπμ ηδκ ακαηαηαζηεοή ηδξ. Σμ ςιυ θζκέθαζμ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ημ αναζιέκμ δεκ ζημοναίκεζ ημ πνςιαηζζιυ ηαζ δεκ «γανχκεζ» ή «θμοζηαθζάγεζ» ηδ 

πνςιαηζηή ζηνχζδ ηδξ επζθάκεζαξ. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ημο ζε πμνχδεζξ επζθάκεζεξ (ημφαθα, 

ηεναιίδζα, ηαζκμφνβζα επζπνίζιαηα ηηθ), εκχ επζαάθθεηαζ δ πνήζδ ημο ζηδκ παναζηεοή ηςκ 

αζηανζχκ.  

 Σμ αναζιέκμ θζκέθαζμ είκαζ ανηεηά ζημονυηενμ απυ ημ ςιυ, αθθά υπςξ ηαζ αοηυ, επζηαπφκεζ ηδκ 

λήνακζδ (24 h - 26 h) ημο πνςιαηζζιμφ ηαζ αολάκεζ ηδκ εθαζηζηυηδηα ημο. Πανάβεηαζ ιε εένιακζδ 

ιίβιαημξ ςιμφ θζκεθαίμο ηαζ ιζηνήξ πμζυηδηαξ ζηεβκςηζημφ οθζημφ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

ελςηενζημφξ πνςιαηζζιμφξ (ζε πμζμζηυ 25% -33% ημο ςιμφ), ή υπμο απαζηείηαζ δ επζηάποκζδ ηδξ 

λήνακζδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζηενεςηζηέξ μοζίεξ. 

β. Ταθυπανηα 

 Σα οαθυπανηα είκαζ θφθθα πανηζμφ απυ ηδκ ιία υρδ, ιε επζημθθδιέκα ενφιιαηα φαθμο απυ ηδκ 

άθθδ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ πνζκ ηδκ εθανιμβή ηςκ πνςιαηζζιχκ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηςκ επζπνζζιάηςκ 

ηαζ θμζπχκ επζθακεζχκ ιε επίηνζρδ. Ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηςκ ενοιιάηςκ ημο φαθμο, ηα 

οαθυπανηα παναηηδνίγμκηαζ ςξ αδνά (πμκδνά), θεπηά (ρζθά) ή πμθφ θεπηά, ιε ηδκ έκδεζλδ Νμ 2, Νμ 

0 ηηθ. 

 Γζα ηζξ πμθφ θεπηέξ επζηνίρεζξ πςνίξ ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ παναβχκ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηνζιιέκα 

οαθυπανηα, ηα μπμία μκμιάγμκηαζ ημζκά απυπανηα. 

 Σα ζιονζδυπανηα είκαζ θφθθα πανηζμφ ή φθαζια, ιε ζηυκδ ζιφνζδαξ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ 

ηαεανζζιυ ιε επίηνζρδ ηςκ ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ. Έκαξ εζδζηυξ ηφπμξ ζιονζδυπανημο είκαζ ημ 

ηαηάθθδθμ βζα ηνίρζιμ ιε δζαανμπή, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ζε πνςιαηζζιμφξ κημφημ 

(κημοηυπανημ). 

δ. Γζάθμνα άθθα Τθζηά  

 Σα ζηεβκςηζηά οθζηά είκαζ οβνά πμο πνμζηίεεκηαζ ζηα εθαζμπνχιαηα, ιε ζημπυ ηδκ επζηάποκζδ ηδξ 

λήνακζδξ ημοξ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ιζηνή πμζυηδηα βζα ηδκ παναζηεοή ηςκ πνςιάηςκ. 

 ηδκ πενίπηςζδ πνςιαηζζιμφ ιε πθαζηζηά πνχιαηα, βζα ηα απαζημφιεκα ζημηανίζιαηα ηδξ 

επζθάκεζαξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηυημξ πμο πανάβεηαζ ιε ηδκ ακάιεζλδ έημζιμο θεοημφ πθαζηζημφ 

πνχιαημξ ηαζ ηζίβημο ζε ζηυκδ (πθαζηζηυξ ζηυημξ).  

 Σμ οθζηυ ζπαημοθανίζιαημξ είκαζ παπφννεοζημ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ ζπδιαηζζιυ θείμο ηαζ 

μιαθμφ οπμζηνχιαημξ ηςκ πνςιαηζζιχκ. Γζα κημοημπνχιαηα, υπςξ ηαζ βζα ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ, 

πνδζζιμπμζείηαζ εζδζηυ οθζηυ ζπαημοθανίζιαημξ (ακημοί κημφημ). 

2.4. Πιαζηηθά Υξώκαηα 

α. Σα πθαζηζηά πνχιαηα, δζαηνίκμκηαζ βζα ηδκ ηαπφηαηδ λήνακζδ ημοξ, ηδ ιεβαθφηενδ ακημπή, ηδκ 

εθαζηζηυηδηα ηαζ ηδκ ακεεηηζηυηδηα ημοξ ιέζα ζημκ πνυκμ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ πνςιαηζζιυ ηςκ 

λφθζκςκ ηαζ επζπνζζιέκςκ επζθακεζχκ. Έπμοκ ςξ θμνέα παναζηεοήξ είηε κενυ (αζςνήιαηα) είηε 

μνβακζημφξ δζαθφηεξ (δζαθφιαηα). Σα ζοκδεέζηενα είδδ πθαζηζηχκ πνςιάηςκ είκαζ ηα πμθοαζκοθζηά, ηα 

αηνοθζηά ηαζ ηα πνχιαηα απυ ηαμοηζμφη. 

α. ηα πθαζηζηά πνχιαηα, δ αναίςζδ, υπμηε απαζηείηαζ, επζαάθθεηαζ κα βίκεηαζ ιε πνμζεήηδ ηαζ 

ακάιζλδ ιζηνήξ πμζυηδηαξ ηαεανμφ κενμφ, εθ' υζμκ μ θμνέαξ παναζηεοήξ είκαζ ημ κενυ. Γζαθμνεηζηά 

δ αναίςζδ βίκεηαζ ιε ημ οθζηυ-μνβακζηυ δζαθφηδ πμο είκαζ ηαζ μ θμνέαξ παναζηεοήξ ημο πνχιαημξ. 

Καηά ηδκ αναίςζδ ηςκ πθαζηζηχκ πνςιάηςκ πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπ’ υρδ υηζ, ζηζξ θζβυηενμ 

απμννμθδηζηέξ επζθάκεζεξ, ημ πθαζηζηυ εα είκαζ ποηκυηενμ, βζαηί μ πνςιαηζζιυξ απμηηά θεία ηαζ υπζ 

πμνχδδ οθή. 
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β. Σα πθαζηζηά πνχιαηα έπμοκ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά: 

 είκαζ άμζια 

 δεκ είκαζ εφθθεηηα 

 ζηεβκχκμοκ ημ πμθφ ζε 1 h 

 ιπμνμφκ κα επζηαθοθεμφκ απυ ηδκ επμιέκδ ζηνχζδ ιεηά απυ 3 h - 4 h 

 απμλδναίκμκηαζ πθήνςξ ιεηά απυ 12-15 h 

 ιπμνμφκ κα πθοεμφκ ιεηά απυ 5 -10 διένεξ ηαζ δεκ επδνεάγμκηαζ απυ ημ ζαπμφκζ 

 αθήκμοκ ηδ πνςιαηζζιέκδ επζθάκεζα κα ακαπκέεζ 

 δζαζηνχκμκηαζ ιε ρεηαζηήνα (πζζηυθζ), ιε ηφθζκδνμ (νμθυ) ή ιε πθαηφ πζκέθμ. 

2.5. Διαηνρξώκαηα  

α. Σα εθαζμπνχιαηα είκαζ είηε ηοπμπμζδιέκα αζμιδπακζηά πνμσυκηα είηε πνμσυκηα παναζηεοαζιέκα  ζημ 

ενβμηάλζμ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ πνςιαηζζιυ λφθζκςκ, ιεηαθθζηχκ ηαζ επζπνζζιέκςκ επζθακεζχκ. 

α. Γζα ημοξ εθαζμπνςιαηζζιμφξ, πνδζζιμπμζείηαζ ηοπμπμζδιέκμ πνχια ζε ιζηνή πμζυηδηα ή 

ζοκδοαζιυξ πενζζζμηένςκ εθαζμπνςιάηςκ. Η πμζυηδηα ημο ηενεαζκεεθαίμο ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά βζα 

ημ οθζηυ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηνχζδξ ηαζ ζοκήεςξ παναθείπεηαζ ηεθείςξ, ηαηά ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

β. Γζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ απυ ηζξ μλεζδχζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ εθαζμπνχιαηα 

ιίκζμο ηαηά ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

2.6 Βεξλίθηα 

α. Σα ζοκήεδ αενκίηζα είκαζ άπνμα παναζηεοάζιαηα ζε οβνή δζάθακδ ιμνθή, ηα μπμία ζπδιαηίγμοκ 

ζηδκ επζθάκεζα θεπηή ιειανάκδ, πμο δεκ ιεηααάθθεζ ηδκ θοζζηή ηδξ αίζεδζδ (π.π. λφθζκδ επζθάκεζα) ή 

ηδκ ανπζηή ηδξ απυπνςζδ (π.π. εθαζμπνςιαηζζιέκδ επζθάκεζα). Τπάνπμοκ επίζδξ ηαζ έβπνςια αενκίηζα 

πμο πενζέπμοκ εζδζηέξ ζοιααηέξ πνςζηζηέξ μοζίεξ, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ βζα ηδ 

ζοκηήνδζδ ή βζα ηδκ επίηεολδ μιμζυιμνθδξ ειθάκζζδξ ήδδ αενκζηςιέκςκ επζθακεζχκ. 

α. Σα αενκίηζα εθανιυγμκηαζ ζε θεπηυηαηα ζηνχιαηα (θζθι) ηαζ πνέπεζ κα ειθακίγμοκ εθαζηζηυηδηα 

πνμξ απμθοβή δδιζμονβίαξ ζπζζιχκ (κα ιδκ ζπάκε). 

β. Βενκίηζα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα εθανιμβή ζε ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ πνέπεζ κα ακηέπμοκ ζηζξ ηαζνζηέξ 

ζοκεήηεξ. 

δ. Γζαηνίκμοιε ηζξ ελήξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ αενκζηζχκ : 

 Σα εθαζχδδ (θαδενά) αενκίηζα παναζηεοάγμκηαζ απυ θζκέθαζμ ηαζ απυ ιζηνή πμζυηδηα ζηεβκςηζημφ. 

Σα εθαζχδδ αενκίηζα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ελςηενζηή πνήζδ εκχ βζα ηζξ εζςηενζηέξ πνήζεζξ 

πνμηζιχκηαζ εθαζχδδ αενκίηζα ιε ιζηνυηενδ πενζεηηζηυηδηα θζκέθαζμο ηαζ πενζζζυηενμ 

ηενεαζκεέθαζμ (κεθηζθίδζηα). 

 Σα πηδηζηά αενκίηζα (κεθηζμφ, μζκμπκεφιαημξ ηηθ), έπμοκ ιζηνυηενδ εθαζηζηυηδηα έκακηζ ηςκ 

εθαζςδχκ βζ αοηυ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηζξ εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ. 

 Σα πθαζηζηά αενκίηζα παναζηεοάγμκηαζ απυ ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ ηαζ ιε ηαηάθθδθμ, ηαηά πενίπηςζδ 

(ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ ζοκεεηζηήξ νδηίκδξ), μνβακζηυ δζαθφηδ. 

 Σα αενκίηζα κημφημ παναζηεοάγμκηαζ απυ πανάβςβα ηδξ ηοηηανίκδξ ηαζ δζαθφμκηαζ ιέζα ζε 

μνβακζημφξ δζαθφηεξ. Αοηά δζαηνίκμκηαζ βζα ηδ ιεβάθδ ακημπή ηαζ εθαζηζηυηδηα ημοξ. Οζ ιειανάκεξ 

πμο ζπδιαηίγμοκ λδναίκμκηαζ ηαπφηαηα ιυκμ ζημκ αένα ηαζ ζηεβκχκμοκ πμθφ βνήβμνα. 
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3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.1. Γεληθά  

α. Γζα ηδκ επζθμβή ημο ζοζηήιαημξ ααθήξ θαιαάκμκηαζ οπ’ υρζκ μζ αηυθμοεμζ πανάβμκηεξ: 

 δ θφζδ ηαζ ημ οθζηυ ηδξ επζθάκεζαξ εθανιμβήξ (πθζκεμδμιέξ, επζπνζζιέκεξ επζθάκεζεξ, θζεμδμιέξ, 

ζηονυδεια, ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ, λφθζκεξ επζθάκεζεξ ηηθ) 

 μζ ζοκεήηεξ έηεεζδξ ηδξ επζθάκεζαξ (ηαζνζηέξ, αηιμζθαζνζηέξ, ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ πνήζδξ, 

πενζαάθθμκ) 

 μζ πζεακέξ εζδζηέξ απαζηήζεζξ (ζηεβακυηδηα, οδνμπεναηυηδηα, ακημπή ζηδ θςηζά, αημλζηυηδηα ηηθ). 

α. Ο Ακάδμπμξ ζοκηάζζεζ ηαζ οπμαάθθεζ πνμξ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία πθήνδ ηαηάθμβμ πνςιάηςκ πμο 

πενζέπεζ ημοξ πνςιαηζζιμφξ βζα υθα ηα ηεθεζχιαηα ηαζ ηζξ επζθάκεζεξ ζηα πθαίζζα ηδξ εβηεηνζιέκδξ 

πνςιαηζηήξ ιεθέηδξ. ημκ ηαηάθμβμ αοηυκ ακαβνάθμκηαζ ηα ελήξ ζημζπεία βζα ηάεε επζθάκεζα:  

 δ απαζημφιεκδ πνμεημζιαζία 

 δ μκμιαζία ηαζ μ ηφπμξ ημο πνχιαημξ 

 μ απαζημφιεκμξ ανζειυξ ζηνχζεςκ.  

β. Ο Ακάδμπμξ εα επζηνέπεζ ζημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ ενβμζηαζίςκ παναβςβήξ ηςκ πνςιάηςκ κα 

επζεεςνμφκ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ κα θαιαάκμοκ δείβιαηα ηςκ οθζηχκ ημοξ απυ ημ ενβμηάλζμ. 

δ. Ο Ακάδμπμξ πνμπςνά ζηζξ ενβαζίεξ πνςιαηζζιχκ ιυκμ ιεηά ηδκ έβηνζζδ ακηζπνμζςπεοηζηχκ 

δεζβιάηςκ επζθακεζχκ ηάεε ηφπμο πνςιαηζζιμφ απυ ηδκ Τπδνεζία. Γεκζηά ηα δείβιαηα ακεβείνμκηαζ επί 

ηυπμο ημο ένβμο. Σα δείβιαηα επζθακείαξ ςξ 2 m2 ακεβείνμκηαζ ζε πχνμ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο 

οπμδεζηκφεζ δ Τπδνεζία. Δκδείηκοηαζ ημ δείβια κα ηαηαζηεοάγεηαζ ζηδ δοζιεκέζηενδ εέζδ ηαζ κα 

εθέβπεηαζ, αθμφ ζηεβκχζεζ ηαζ εηηεεεί ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ ζοκεήηεξ έηεεζδξ. Μυκμ αθμφ εβηνζεεί μ 

πνςιαηζζιέκμξ πχνμξ απυ ηδκ Τπδνεζία, λεηζκμφκ μζ ενβαζίεξ. Ο πχνμξ ζηδκ ηεθζηή ημο ιμνθή εα 

παναιείκεζ ακέπαθμξ ιέπνζ ηδκ πθήνδ απμπενάηςζδ ηςκ πνςιαηζζιχκ. πμο απαζημφκηαζ ηεθεζχιαηα 

υπζ θεία, μ Ακάδμπμξ οπμαάθθεζ πνμξ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία δείβιαηα ηαηαζηεοχκ δζαζηάζεςκ 1 m x 

1m, ηα μπμία δζαηδνεί ζημ ενβμηάλζμ ιέπνζ ηδκ πενάηςζδ ηςκ ενβαζζχκ. Σα δείβιαηα ενβαζίαξ 

ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαηά ημ πνυηοπμ ΔΝ ISO 1514. 

ε. Ο Ακάδμπμξ εκδιενχκεζ ηδκ Τπδνεζία 3 διένεξ πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ. 

ζη. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ελςηενζηχκ πνςιαηζζιχκ ηα απαζημφιεκα ζηνζχιαηα (ζηαεενά ή ηζκδηά), 

πνέπεζ κα ιδκ ζηδνίγμκηαζ απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ πνυζμρδξ (ηνοπυλοθα), κα πανέπμοκ ηδκ 

απαζημφιεκδ αζθάθεζα ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ηαζ ηνίημοξ, ηαζ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα ζφιθςκα ιε ηζξ 

ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ. 

γ. Κάεε θμνά πμο μ Ακάδμπμξ παναζηεοάγεζ μπμζμδήπμηε πνχια, δ πμζυηδηα ημο πνέπεζ κα είκαζ θίβμ 

ιεβαθφηενδ απυ ηδκ απαζημφιεκδ. 

δ. Γεκ επζηνέπεηαζ δ ακάιζλδ ακμιμζμβεκχκ οθζηχκ πνςιαηζζιχκ. Σα οθζηά πνςιαηζζιχκ εα πνέπεζ κα 

ακαιζβκφμκηαζ ηαθά χζηε κα απμηημφκ ιία μιαθή ζοκμπή ηαζ ποηκυηδηα πνμημφ πνδζζιμπμζδεμφκ, 

εηηυξ ακ ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ έπεζ οπμδείλεζ δζαθμνεηζηά. Πνζκ απυ ηδκ ακάιζλδ βίκεηαζ αηνζαήξ 

οπμθμβζζιυξ ηδξ πμζυηδηαξ απυ ημκ Ακάδμπμ, χζηε κα απμθεφβμκηαζ μζ πμθθέξ ακαιίλεζξ ηαζ κα 

ελαζθαθίγεηαζ δ μιμζμπνςιία. 

ε. Οζ ηυθθεξ εα ακαιζβκφμκηαζ ηαθά, εα δζαηδνμφκηαζ ζε ηαεανά δμπεία ηαζ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεηά 

ημ άκμζβια ημο δμπείμο ιέζα ζημ πνυκμ πμο ζοκζζηά ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ. 

ζ. ε έκα ηηίνζμ, ηαηανπήκ, πνςιαηίγμκηαζ πνχηα μζ μνμθέξ, ηαηυπζκ μζ ημίπμζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα 

ημοθχιαηα. Η ενβαζία πνςιαηζζιμφ ηαηαηυνοθςκ επζθακεζχκ λεηζκά απυ ηζξ βςκίεξ ημο πχνμο, ηδκ 

πενίιεηνμ ηςκ παναεφνςκ, ηςκ εονχκ ηαζ ηςκ δζαημπηχκ ιε πζκέθμ ηαζ ζοκεπίγεηαζ πνμξ ηα ιέζα ημο 

πχνμο ιε νμθυ ή πζκέθμ. Ο πνςιαηζζιυξ ιε νμθυ βίκεηαζ απυ πάκς πνμξ ηα ηάης. 
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3.2. Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε Τιηθώλ 

α. Σα οθζηά παναδίδμκηαζ ζε ζθναβζζιέκεξ ζοζηεοαζίεξ πμο θένμοκ εηζηέηεξ ιε ηζξ αηυθμοεεξ 

πθδνμθμνίεξ: 

 πνχια (μκμιαζία, ηφπμξ, ηςδζηυξ ζφκεεζδξ)  

 διενμιδκία παναβςβήξ ηαζ θήλδξ 

 υκμια ηαηαζηεοαζηή  

 μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ ζοιααηά οθζηά  

 ανζειυ πανηίδαξ 

 ημλζηυηδηα ηαζ ααειυ επζηζκδοκυηδηαξ 

α. Σα οθζηά πνςιαηζζιχκ πμο πνμζημιίγμκηαζ ζε πηοπδιέκα, ιδ ζθναβζζιέκα ηαζ ιδ αενμζηεβή 

δμπεία, πμο επζηνέπμοκ ηδκ ελάηιζζδ, ηδ ιυθοκζδ ή ηδκ απχθεζα οθζημφ απμννίπημκηαζ. 

β. Ο Ακάδμπμξ ελαηνζαχκεζ υηζ μζ παναδυζεζξ ηςκ οθζηχκ θένμοκ διενμιδκία πανάδμζδξ ηαζ 

πνδζζιμπμζεί ηα οθζηά ηαηά ζεζνά πανάδμζήξ ημοξ. Τθζηά πμο έπμοκ αθθμζςεεί ή έπεζ δζέθεεζ δ 

διενμιδκία θήλδξ ημοξ, πνέπεζ κα απμιαηνφκμκηαζ αιέζςξ απυ ημ ενβμηάλζμ. 

δ. θα ηα πνχιαηα, εηηυξ απυ αοηά πμο έπμοκ ςξ αάζδ ημ κενυ ή αζθαθηζηά πνέπεζ κα παναδίδμκηαζ 

ζε δμπεία πενζεηηζηυηδηαξ υπζ ιεβαθφηενδ απυ 5 lt. 

ε. θα ηα οθζηά απμεδηεφμκηαζ ζοζηεοαζιέκα ζε ηαεανμφξ ηαζ λδνμφξ πχνμοξ. Σα πνχιαηα εζδζηυηενα 

απμεδηεφμκηαζ ζε ηαεανμφξ, λδνμφξ, ηαζ δνμζενμφξ πχνμοξ πνμζηαηεοιέκμοξ απυ αηναίεξ 

εενιμηναζίεξ. Γζα ηα οθζηά ιε αάζδ ημ κενυ θαιαάκμκηαζ ιέηνα πνμζηαζίαξ ηαηά ημο παβεημφ. Η 

ιεηαθμνά ηαζ απμεήηεοζδ ηςκ εφθθεηηςκ οθζηχκ πνςιαηζζιχκ πνέπεζ κα αημθμοεεί ημοξ ηακυκεξ 

αζθαθείαξ. 

ζη. Ο Ακάδμπμξ παναδίδεζ ζηδκ Τπδνεζία ιεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ 2% επζπθέμκ απυ ηάεε οθζηυ, ιε 

εθάπζζημ 1 δμπείμ 5 lt ηαζ ζε αηέναζα δμπεία. 

3.3  Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο 

α. Σα ζοκήεδ επζηνεπηά υνζα εενιμηναζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ βζα ηζξ ενβαζίεξ πνςιαηζζιχκ είκαζ απυ 

10°C - 40°C.  

α. Οζ ενβαζίεξ πνςιαηζζιμφ ηςκ ζζδδνχκ επζθακεζχκ δεκ δζελάβμκηαζ υηακ δ επζθακεζαηή εενιμηναζία 

ημο ιεηάθθμο είκαζ ιζηνυηενδ απυ 3°C. Γζα κα απμηναπεί μ ηίκδοκμξ οβνμπμίδζδξ ηςκ οδναηιχκ επί 

ηδξ ιεηαθθζηήξ επζθάκεζαξ, επζηνέπεηαζ δ δζελαβςβή πνςιαηζζιχκ ιέπνζ εενιμηναζία 3°C ιεβαθφηενδξ 

απυ ημ ζδιείμ οβνμπμίδζδξ. 

β. ηζξ πενζυδμοξ παιδθήξ εενιμηναζίαξ πενζαάθθμκημξ πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ μζ ενβαζίεξ 

πνςιαηζζιχκ ηαζ εζδζηά ηςκ οδαημδζαθοηχκ πνςιαηζζιχκ. ε πενίπηςζδ πμο αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ, 

απαζηείηαζ εένιακζδ ημο πνμξ πνςιαηζζιυ πχνμο: 

 Πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ πνςιαηζζιχκ πνέπεζ κα έπεζ ήδδ εενιακεεί ηαθά μ πχνμξ ηαζ δ εενιμηναζία 

ημο κα ανίζηεηαζ ιέζα ζηα επζηνεπηά υνζα. Η εενιμηναζία ηδξ πνμξ πνςιαηζζιυ επζθάκεζαξ ηαζ ημο 

πενζαάθθμκημξ πχνμο εθέβπεηαζ ιε εενιυιεηνμ ηαζ πνέπεζ κα ζοιθςκεί ιε ηδ ζοκζζηχιεκδ απυ ημκ 

ηαηαζηεοαζηή ημο πνχιαημξ ηαζ εα παναιέκεζ ημοθάπζζημκ ζηδκ εθάπζζηδ, ιέπνζ ημ πνχια κα 

ζηεβκχζεζ ηεθείςξ. (Ακ ημ πνχια δεκ έπεζ ημθθχδδ οθή ηαζ ιε ιέηνζμ ηνίρζιμ ηδξ επζθάκεζαξ ιε ημ 

δάπηοθμ δεκ ηναοιαηίγεηαζ, έπεζ ζηεβκχζεζ.) 

 Σδνμφκηαζ μζ ζπεηζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηα υνζα πενζεηηζηυηδηαξ ζε οβναζία, υζμκ αθμνά ζηα 

απμννμθδηζηά οθζηά (λφθμ, επίπνζζια ηηθ). Με ηδ πνήζδ οβναζζυιεηνμο δζαζθαθίγεηαζ, υηζ δ 

πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία είκαζ εκηυξ ηςκ πνμδζαβεβναιιέκςκ μνίςκ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ενβαζίαξ 

πνςιαηζζιμφ. 

 Οζ ελςηενζηέξ ενβαζίεξ δεκ εα εηηεθμφκηαζ υηακ μζ ζοκεήηεξ είκαζ δοζιεκείξ (π.π. οπυ ζοκεήηεξ 

αολδιέκδξ οβναζίαξ, ή οπυ ζοκεήηεξ αολδιέκδξ εενιμηναζίαξ υπμο δδιζμονβμφκηαζ ηφζηεξ ηαζ 

νοηζδχζεζξ ζημ πνχια). 
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 Γεκ επζηνέπεηαζ δ αναίςζδ ημο πνχιαημξ ζε ροπνμφξ πχνμοξ. Σμ πνχια πνέπεζ κα ιεηαθενεεί 

ζημκ πνμξ πνςιαηζζιυ πχνμ ηαζ κα αναζςεεί εηεί. Τθζηυ πμο έπεζ αναζςεεί οπυ ζοκεήηεξ ρφπμοξ, 

είκαζ δοκαηυκ κα είκαζ οπεναμθζηά αναζυ ζε ηακμκζηέξ εενιμηναζζαηέξ ζοκεήηεξ. 

3.4. Πξνεηνηκαζία  

α. Ο Ακάδμπμξ πνμεημζιάγεζ ηζξ επζθάκεζεξ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ηςκ 

πνςιάηςκ.  

α. Πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ πνςιαηζζιχκ αθαζνμφκηαζ απυ ηζξ πνμξ πνςιαηζζιυ επζθάκεζεξ ηα 

δζάθμνα ελανηήιαηα πμο δεκ πνυηεζηαζ κα πνςιαηζζημφκ (ελανηήιαηα παναεφνςκ, εονχκ, πθαηίδζα 

απυ δθεηηνζηέξ πνίγεξ, δζαηυπηεξ ηηθ), ηα μπμία εα επακαημπμεεημφκηαζ ιεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ. 

β. θεξ μζ μπέξ, νςβιέξ, ανιμί πμο είκαζ εθαηηςιαηζημί ηαζ άθθα εθαηηχιαηα ηςκ πνμξ πνςιαηζζιυ 

επζθακεζχκ επζδζμνεχκμκηαζ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ενβαζίαξ.  

δ. Αιέζςξ πνζκ απυ ημ πνςιαηζζιυ εα ηαεανίγμκηαζ υθεξ μζ επζθάκεζεξ, έηζζ χζηε κα αθαζνείηαζ δ 

ζηυκδ, ηοπυκ αηαεανζίεξ ηαζ παθανά οθζηά. ηζξ πενζπηχζεζξ επακαπνςιαηζζιμφ εα πνέπεζ κα 

απμιαηνφκμκηαζ ηα οπμθείιιαηα πνμδβμφιεκςκ πνςιάηςκ απυ ηδκ επζθάκεζα ιε ζηθδνή ιεηαθθζηή 

αμφνηζα ή ιε έηπθοζδ κενμφ ή αηιμφ οπυ πίεζδ ή ιε αιιμαμθή. Ο ηαεανζζιυξ ηςκ επζθακεζχκ απυ 

αένζμοξ ή αενυθενημοξ νφπμοξ (αζεάθδ, ζηυκδ ηηθ) βίκεηαζ ζοκήεςξ ιε κενυ απυ ηάης πνμξ ηα πάκς. 

ε δφζημθεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί κενυ οπυ πίεζδ ηαεχξ ηαζ ηαηάθθδθα 

απμννοπακηζηά. ηδκ πενίπηςζδ πμο έπμοκ ακαπηοπεεί ιφηδηεξ ζηδκ επζθάκεζα, επζαάθθεηαζ πθφζζιμ 

ιε ιοηδημηηυκμ. 

ε. Η απμιάηνοκζδ ηςκ παθανχκ οθζηχκ απυ ηζξ ζζδδνέξ επζθάκεζεξ βίκεηαζ ιε ζθονί (ιαηζαηυκζ), εκχ 

ζε λφθζκεξ επζθάκεζεξ επζηοβπάκεηαζ ιε θθυβα ηαιζκέημο, δ μπμία έπεζ ημ πθεμκέηηδια υηζ λδναίκεζ ηδκ 

επζθάκεζα. ηζξ ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ πνέπεζ ζοβπνυκςξ κα βίκεηαζ εηηνάποκζδ ηδξ επζθάκεζαξ ιε 

οαθυπανημ, ζιονζδυπακμ ή αιιμαμθή βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ πνυζθοζδξ. 

ζη. Η πνμεημζιαζία ηςκ ζζδδνχκ ηιδιάηςκ ηςκ ηαηαζηεοχκ βζα ημ πνςιαηζζιυ ημοξ αημθμοεεί ηα 

πνυηοπα ΔΝ ISO 8501, 8502 ηαζ ηα ΔΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Σμ ζηαεενμπμζδηζηυ 

οδαημδζαθοηυ οθζηυ βζα ηδκ επελενβαζία ηςκ επζθακεζχκ ηςκ ιεηαθθζηχκ ημοθςιάηςκ ηαζ θμζπχκ 

ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ ηςκ ηηζνίςκ, χζηε δ μπμζαδήπμηε ζημονζά κα ιεηαηνέπεηαζ ζε ζοιπαβέξ ηαζ 

ζηαεενυ θζθι, επαθείθεηαζ ζηζξ επζθάκεζεξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ημοθςιάηςκ ηαζ θμζπχκ ζζδδνχκ 

ηαηαζηεοχκ πνζκ απυ ημ πνςιαηζζιυ ημοξ, εθυζμκ οπάνλμοκ ίπκδ ζημονζάξ, ζφιθςκα ηζξ 

πνμδζαβναθέξ ημο πανυκημξ, ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ηαζ ηζξ εκημθέξ ηδξ Τπδνεζίαξ. Η εθανιμβή 

ημο ζηαεενμπμζδηζημφ οθζημφ βίκεηαζ ιε νμθυ ή πζκέθμ (15 m2/kg - 20 m2/kg), αθμφ πνμδβμοιέκςξ 

απμιαηνοκεεί δ ζαενή ζημονζά. Η ζηαεενμπμίδζδ ηδξ ζημονζάξ ιεηά ηδκ εθανιμβή ημο οθζημφ, 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ αθθαβή ημο πνχιαημξ ηδξ ζημονζαζιέκδξ επζθάκεζαξ απυ ηαθεηυηηζκμ ζε 

ιπθε-ιαφνμ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ζε 2 h - 3 h, ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ενβμζηαζίμο 

παναβςβήξ ηαζ ηζξ εκημθέξ ηδξ Τπδνεζίαξ. ηδ ζοκέπεζα δ ζηαεενμπμζδιέκδ επζθάκεζα επαθείθεηαζ ιε 

ιίκζμ ηαζ ημκ ηεθζηυ πνςιαηζζιυ ηδξ. ε πενίπηςζδ πμο ηαζ ιεηά ηδκ ηαηενβαζία δ ζημονζά παναιέκεζ, 

μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα απμηαηαζηήζεζ ηδ ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή ιε ιδπακζηυ ηνυπμ ζφιθςκα ιε 

ηζξ εκημθέξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

γ. ε πενίπηςζδ πμο δ Τπδνεζία επζαάθθεζ ζημκ Ακάδμπμ κα ηαθφρεζ ιε άθθμ πνςιαηζζιυ ιζα ήδδ 

πνςιαηζζιέκδ επζθάκεζα ηυηε μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ, πνζκ απυ ημ κέμ πνςιαηζζιυ κα εθανιυζεζ 

ζηνχζεζξ ζηενεςηζηήξ μοζίαξ.  

δ. Οζ έθεβπμζ πμο πνέπεζ κα βίκμκηαζ ζημ ενβμηάλζμ πνζκ ηδκ εθανιμβή ημο πνςιαηζζιμφ  ζε ιζα 

επζθάκεζα είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

 Έθεβπμξ ηαθοπηζηήξ ζηακυηδηαξ (δ ζηακυηδηα εκυξ πνχιαημξ κα ηαθφρεζ ιζα μνζζιέκδ επζθάκεζα ιε 

υζμ ημ δοκαηυκ ιζηνυηενδ πμζυηδηα οθζημφ ή ιε υζμ ημ δοκαηυ θεπηυηενδ ιειανάκδ). 

Υνςιαηίγμκηαζ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ ιε ιζηνέξ, δζαθμνεηζημφ αάνμοξ, πμζυηδηεξ πνχιαημξ ηαζ ιε 

δζαθμνεηζηυ πάπμξ ζηνχζεςξ. Κάης απυ ηζξ πθάηεξ ημπμεεηείηαζ θφθθμ εθδιενίδαξ ηαζ δ 

δοκαηυηδηα ή ιδ ακάβκςζδξ ηςκ βναιιάηςκ πνμζδζμνίγεζ ηδκ ηαθοπηζηή ζηακυηδηα ημο πνχιαημξ. 
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 Έθεβπμξ πνυζθοζδξ (δ ζοβημθθδηζηή ζηακυηδηα εκυξ πνχιαημξ). Δπζημθθάηαζ ζηδκ πνςιαηζζιέκδ 

επζθάκεζα αοημηυθθδηδ ηαζκία ηαζ ακ ηαηά ηδκ απμηυθθδζδ ηδξ δεκ παναζφνεηαζ ημ πνχια, δ 

πνυζθοζδ εεςνείηαζ ζηακμπμζδηζηή. 

 Έθεβπμξ εοηαιρίαξ (ζηακυηδηα ηδξ ιειανάκδξ κα παναημθμοεεί ηζξ παναιμνθχζεζξ ηδξ επζθάκεζαξ, 

πςνίξ κα απμημθθάηαζ, κα ενοιιαηίγεηαζ ή κα οθίζηαηαζ νςβιέξ). Υνςιαηίγεηαζ έκα ηειάπζμ 

πανυιμζμ ιε ηδκ πνμξ πνςιαηζζιυ επζθάκεζα ηαζ ηαηά ηδκ ηάιρδ ημο μ πνςιαηζζιυξ δεκ πνέπεζ κα 

οπμζηεί ηαιία αθάαδ. 

ε. Σα πνχιαηα δεκ εθανιυγμκηαζ ζε επζθάκεζεξ πμο πανμοζζάγμοκ ηα αηυθμοεα εθαηηχιαηα: 

 ιαθαηυ, θεανιέκμ επίπνζζια 

 οβνυ επίπνζζια 

 οβνή λοθεία 

 θζπανυηδηα ή ζημονζά 

3.5. Γεληθέο Απαηηήζεηο Καηαζθεπήο 

α. Οζ πνμτπμεέζεζξ επζηοπίαξ ημο πνςιαηζζιμφ ηαεμνζζηζηυ νυθμ παίγμοκ μζ αηυθμοεμζ πανάβμκηεξ: 

 δ ηαηάζηαζδ ηδξ πνμξ πνςιαηζζιυ επζθάκεζαξ ηαζ δ πνμεημζιαζία ηδξ 

 δ ζφκεεζδ ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ δ ζοιααηυηδηα ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε 

ηδκ επζθάκεζα 

 ημ απαζημφιεκμ ζοκμθζηυ πάπμξ ημο πνςιαηζζιμφ 

 μζ ηαζνζηέξ ηαζ μζ αηιμζθαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ 

πνςιαηζζιμφ 

 δ ειπεζνία ηαζ δ εζδίηεοζδ ημο ηεπκζημφ πνμζςπζημφ. 

α. θεξ μζ ενβαζίεξ εηηεθμφκηαζ απυ έιπεζνμοξ ηεπκίηεξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ 

ηεπκζηήξ, ηδκ πανμφζα ηαζ ηδκ ΔΣΤ, ηζξ εζδζηέξ παναηδνήζεζξ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ 

Τπδνεζίαξ. 

β. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δ πνήζδ αζηανζμφ ή άθθδξ επελενβαζίαξ ηδξ επζθακείαξ ζοκζζηάηαζ απυ ημ 

ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ημο πνχιαημξ, βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ηεθζηήξ ζηνχζδξ ηαζ δεκ μνίγεηαζ νδηά 

απυ ηζξ πνμδζαβναθέξ, δ επελενβαζία βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ή 

/ ηαζ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

δ. Οζ ζηνχζεζξ ηςκ πνςιαηζζιχκ εθανιυγμκηαζ ζε ηαεανέξ ζηεβκέξ επζθάκεζεξ οπυ λδνέξ 

αηιμζθαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηαηά ηζξ μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ. Κάεε ζηνχζδ εθανιυγεηαζ 

ιυκμ αθμφ λδναεμφκ μζ πνμδβμφιεκεξ ζηνχζεζξ.  

ε. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ζημ πανυκ άνενμ ή ζηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ηςκ 

οθζηχκ δεκ ηαεμνίγεηαζ δζαθμνεηζηά, μ Ακάδμπμξ επζθέβεζ ηδ ιέεμδμ εθανιμβήξ ηςκ πνςιάηςκ (πζκέθμ, 

ρεηαζιυξ, νμθυ), ηδκ μπμία εθανιυγεζ ιεηά ηδ θήρδ ηδξ ζπεηζηήξ έβηνζζδξ ηδξ Τπδνεζίαξ.  

ζη. Πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ ηεθζηήξ ζηνχζδξ μπμζμοδήπμηε πνςιαηζζιμφ πνέπεζ: 

 κα έπμοκ απμπεναηςεεί υθεξ μζ οπυθμζπεξ ενβαζίεξ 

 κα έπμοκ απμιαηνοκεεί απυ ημοξ πχνμοξ υθα ηα άπνδζηα οθζηά ηαζ υζα ακηζηείιεκα ηηθ ιπμνμφκ 

κα πνμηαθέζμοκ ζημοξ πνςιαηζζιμφξ ηδκ παναιζηνή γδιζά 

 κα έπμοκ ηαεανζζηεί ηα δάπεδα, μζ ελχζηεξ ηηθ. 

γ. Σμ ρζθμζημηάνζζια εηηεθείηαζ ιε πθαζηζηυ ζηυημ. Ο πθαζηζηυξ ζηυημξ εκδείηκοηαζ ηαζ βζα ηζξ 

ζπαημοθανζζηέξ επζθάκεζεξ ηαζ βζα ηάεε άθθδ ενβαζία πμο εηηεθείηαζ ιε πθαζηζηυ αζηάνςια, χζηε δ 

επζθάκεζα εθανιμβήξ ηςκ πθαζηζηχκ πνςιάηςκ κα ιδκ έπεζ εθαζχδδ οθή. Ακ ημ ρζθμζημηάνζζια 

παναθεζθεεί βζα ηδκ απθμφζηεοζδ ηδξ ενβαζίαξ, πνέπεζ μπςζδήπμηε ημ οθζηυ ηδξ δεφηενδξ ζηνχζδξ 

ζπαημοθανίζιαημξ κα έπεζ ανηεηή πμζυηδηα ηενεαζκεεθαίμο. 

δ. Ακ ιεηά ηδκ πνχηδ ζηνχζδ ααθήξ δζαηνίκμκηαζ επζθακεζαηέξ αηέθεζεξ, εα πνέπεζ αοηέξ πνζκ ηδ 

δεφηενδ ζηνχζδ κα επζδζμνεςεμφκ ηαζ δ δεφηενδ ζηνχζδ κα αημθμοεήζεζ ιεηά ηδκ πθήνδ λήνακζδ 
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ηδξ πνχηδξ ηαζ ημκ ηαεανζζιυ απυ ζηυκεξ ηαζ άθθεξ μοζίεξ ηδξ επζθάκεζαξ. Ακ δζαπζζηςεεί δ πανμοζία 

ιοηήηςκ, θυβς ηθζιαημθμβζηχκ ζοκεδηχκ, ιεηά ηδκ πνχηδ ζηνχζδ πνχιαημξ μζ επζθάκεζεξ πθέκμκηαζ 

ιε εζδζηά ιοηδημηηυκα δζαθφιαηα. 

ε. Η πνήζδ πμθθχκ ζηνχζεςκ οβνμιμκςηζηχκ μοζζχκ ζε επζθάκεζεξ οπμζηνςιάηςκ πμο πανμοζζάγμοκ 

αολδιέκδ οβναζία πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ, βζαηί δ οβναζία εα πανμοζζαζηεί ζε άθθμ ζδιείμ ηδξ 

επζθάκεζαξ.  

ζ. Σμ επζεοιδηυ ηεθζηυ πάπμξ ημο πνχιαημξ πνέπεζ κα επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή πμθθχκ 

ζηνχζεςκ ημο οθζημφ ηαζ υπζ ιε ηδκ εθανιμβή ιζαξ παπζάξ ζηνχζδξ. 

ζα. Αζημπίεξ ζηδκ εθανιμβή ηςκ πνςιαηζζιχκ μδδβμφκ ζηα αηυθμοεα πνμαθήιαηα: 

 Φμοζηάθεξ ειθακίγμκηαζ, υηακ δ πνμξ πνςιαηζζιυ επζθάκεζα είκαζ οβνή, υηακ εθανιυγεηαζ ζηνχζδ 

ιε πάπμξ ιεβαθφηενμ απυ ημ πνμαθεπυιεκμ ή υηακ έπεζ επζθεπεεί αηαηάθθδθμ ζφζηδια 

πνςιαηζζιμφ. 

 «Κνέιαζια» ή «ηνέλζιμ» ημο πνχιαημξ πανμοζζάγεηαζ ζε ηαηαηυνοθεξ επζθάκεζεξ, υηακ 

εθανιυγεηαζ ζηνχζδ ιε πάπμξ ιεβαθφηενμ απυ ημ πνμαθεπυιεκμ, ή υηακ ημ πνχια είκαζ πμθφ 

αναζυ ή δεκ έπεζ ηδκ ηαηάθθδθδ εζλμηνμπία. 

 Μείςζδ ηδξ ζηζθπκυηδηαξ ημο πνχιαημξ ηαηά ηδκ εθανιμβή ή ηαηά ηδ λήνακζή ημο, είκαζ δοκαηυκ 

κα ειθακζζηεί είηε θυβς οβνήξ επζθάκεζαξ εθανιμβήξ, είηε θυβς ζθάθιαημξ ζηδκ αναίςζδ ημο 

πνχιαημξ. 

 Ακμιμζυιμνθδ ηάθορδ ηδξ επζθάκεζαξ μθείθεηαζ ζε πνήζδ αηαηάθθδθμο αναζςηζημφ ή ζε ιζηνή 

ακαθμβία αναίςζδξ. 

 Κζιςθίαζδ (απμζφκεεζδ ηδξ ιειανάκδξ) ειθακίγεηαζ ςξ θεοηή ηαζ εφημθα απμιαηνοκυιεκδ ζηυκδ 

ζηδκ επζθάκεζα. 

 Κνμημδείθςζδ (ζπίζζιμ ηδξ επζθάκεζαξ ζε αηακυκζζηα ζπήιαηα) μθείθεηαζ είηε ζηδκ εθανιμβή 

ζηνχζδξ ιεβάθμο πάπμοξ ζε ιαθαηυ ή αζηαεέξ οπυζηνςια, ζε εθθζπή λήνακζδ ηςκ εκδζάιεζςκ 

ζηαδίςκ πνςιαηζζιμφ είηε ζηδ θοζζμθμβζηή βήνακζδ ημο πνχιαημξ (μπυηε δεκ απμηεθεί 

εθάηηςια). 

3.6. Πξνζηαζία 

α. Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ζοκηδνεί ημοξ πνςιαηζζιμφξ ιέπνζ ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημο 

ένβμο, εηηυξ εάκ μζ πανμοζζαγυιεκεξ θεμνέξ, ηηθ δεκ μθείθμκηαζ ζε θάεδ ηαζ παναθείρεζξ πμο 

αθμνμφκ ηα οθζηά, ημκ ηνυπμ πνμεημζιαζίαξ ηδξ επζθάκεζαξ, ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ πνςιάηςκ, αθθά ζε 

ζοκδεζζιέκδ πνήζδ ηςκ πχνςκ. 

α. Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ παναηείιεκςκ επζθακεζχκ ηαζ άθθςκ 

μζημδμιζηχκ ζημζπείςκ ζηζξ πνςιαηζγυιεκεξ επζθάκεζεξ (απυ πηοπήιαηα, πζηζζθίζιαηα ηηθ). Δίκαζ επίζδξ 

οπεφεοκμξ βζα ηδκ πνμζηαζία οαθμπζκάηςκ ιε βναιιχζεζξ, οαθμπζκάηςκ ιε επελενβαζία αιιμαμθήξ 

ηαζ αδζαθακχκ (ηνζιιέκςκ) οαθμπζκάηςκ απυ ηα θζπανά ζοζηαηζηά ηςκ πνςιαηζζιχκ. Σα ιέηνα 

πνμζηαζίαξ ζζπφμοκ ιέπνζ ηδκ πθήνδ πενάηςζδ ηαζ πανάδμζδ ηδξ ενβαζίαξ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ. Η 

πμζυηδηα ηδξ πνμζηαζίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ ακάθμβδ ηςκ ζοκεδηχκ θαιαακμιέκςκ οπυρδ ηδξ 

πνμυδμο ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ ενβαζζχκ ηαζ ηδξ βεκζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ μζημδμιζηχκ ενβαζζχκ. Θα 

ημπμεεημφκηαζ ζήιαηα «Πνμζμπή Υνχιαηα» ζημ πχνμ ηαζ εθυζμκ ηνζεεί απαναίηδημ ημπμεεημφκηαζ 

ηαζ πνμζηαηεοηζηά ειπυδζα. 

β. Ο ηάεε πχνμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνςιαηζζιμφ πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδ ζηυκδ μπμεεκδήπμηε ηαζ ακ 

πνμένπεηαζ αοηή. 

δ. Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ αηυθμοεςκ εζδζηχκ ιέηνςκ αζθαθείαξ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδ πνήζδ ρεηαζηήνςκ (πζζηυθζα ρεηαζιμφ) ηαζ βζα ημκ ηαεανζζιυ ιε αιιμαμθή. Οζ 

απαζηήζεζξ αζθαθείαξ βζα ηδ πνήζδ ηςκ ρεηαζηήνςκ ηαζ ηςκ εηημλεοηήνςκ εα αημθμοεμφκ ημ 

πνυηοπμ ΔΝ ISO 1953. 

 Σμ πνμζςπζηυ πμο πνδζζιμπμζεί ρεηαζηήνεξ πνέπεζ κα θμνάεζ πνμζηαηεοηζηά πνμζςπεία ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ρεηαζιμφ. 
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 Πνέπεζ κα δζαζθαθίγεηαζ ζοκεπήξ ηαζ επανηήξ αενζζιυξ ηςκ ηθεζζηχκ πχνςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ρεηαζιμφ. 

 ηδκ πενίπηςζδ ρεηαζιμφ ημο εζςηενζημφ  δελαιεκχκ, ηαζ άθθςκ πανυιμζςκ πενζμνζζιέκςκ 

πχνςκ γδηείηαζ δ βκχιδ ιδπακζημφ αζθαθείαξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο απαζημφιεκμο αενζζιμφ. Η 

ενβαζία εηηεθείηαζ οπυ ηδ ζοκεπή πανμοζία εκηεηαθιέκμο αηυιμο, ημ μπμίμ είκαζ εηηυξ ημο 

ηθεζζημφ πχνμο ηαζ έπεζ ζοκεπή μπηζηή επαθή ιε ηα ηεηηαζκυιεκα ιέζα ζημ πχνμ. 

 Ο αενζζιυξ εθέβπεηαζ ιεηά ημκ ρεηαζιυ, χζηε κα ελαηνζαχκεηαζ υηζ υθμζ μζ πχνμζ έπμοκ αενζζηεί 

πθήνςξ, πνζκ επζηναπεί ημ ηάπκζζια, δ θςηζά ή δ πνήζδ ελμπθζζιμφ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

ζπζκεήνεξ. 

 Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαεανζζιμφ ηςκ επζθακεζχκ ιε αιιμαμθή, ημ πνμζςπζηυ πνέπεζ κα είκαζ 

εθμδζαζιέκμ ιε ημκ απαζημφιεκμ πνμζηαηεοηζηυ ελμπθζζιυ. 

 πμηε πνδζζιμπμζμφκηαζ ηζκδηήνεξ εζςηενζηήξ ηαφζδξ ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ πνέπεζ κα βίκεηαζ 

ζοπκυξ έθεβπμξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο αένα ζε ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα. Δπίζδξ, μ δθεηηνμηίκδημξ 

ελμπθζζιυξ εα είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε ακηζεηνδηηζηέξ δζαηάλεζξ. 

3.7. Αζηαξώκαηα 

α. Σα αζηάνζα απμηεθμφκ ηδκ πνχηδ ζηνχζδ πνμεημζιαζίαξ ηςκ εθαζμπνςιαηζζιχκ. ημοξ 

πνςιαηζζιμφξ ιε πθαζηζηά πνχιαηα εκδείηκοηαζ δ πνήζδ ηοπμπμζδιέκμο, ιδ εθαζχδμοξ αζηανζμφ 

(πθαζηζηυ αζηάνζ). 

α. ηζξ πενζπηχζεζξ πνςιαηζζιμφ βφρζκςκ ηαζ απμννμθδηζηχκ επζθακεζχκ επζπνζζιάηςκ 

πνδζζιμπμζείηαζ πάκημηε εζδζηυ ακηζαπμννμθδηζηυ αζηάνζ πςνίξ αθηάθζα. 

3.8. Υξσκαηηζκόο Δμσηεξηθώλ Δπηθαλεηώλ  

α. Οζ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ πνςιαηζζιχκ πμο εθανιυγμκηαζ ζηζξ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 οδαημδζαθοηά πνχιαηα 

 πθαζηζηά πνχιαηα 

 ααθέξ ιε μνβακζημφξ δζαθφηεξ 

α. Σμ οθζηυ εα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πνςιαηζζιμφξ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ, εα είκαζ οδαηζηήξ δζαζπμνάξ, 

ιζηνμπμθοιενζζιέκμ εθαζημιενέξ ζε ζοκδοαζιυ ιε νδηίκδ, ζε ιμνθή ιαθαηήξ πάζηαξ ηαζ εα  

πανμοζζάγεζ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά: 

 ακεεηηζηυ ζημοξ αηιμφξ, ζηα αθηάθζα, ζηα μλέα ηαζ ζηα απμννοπακηζηά ηαζ δεκ εα επζηνέπεζ ηδκ 

δζείζδοζδ ημο κενμφ 

 ακημπή ζε έκημκεξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ (π.π. ζηδκ επίδναζδ οπενφενςκ ηαζ οπενζςδχκ 

αηηζκμαμθζχκ ή ακ ημ ένβμ είκαζ παναεαθάζζζμ, ακημπή ζε παναεαθάζζζμ πενζαάθθμκ – ηαηά ΔΛΟΣ 

824) ηαζ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία 

 ελαζνεηζηή ακημπή ηαζ πνυζθοζδ ζε επζθάκεζεξ ιε αολδιέκδ αθηαθζηυηδηα (ηζζιέκημ, 

αιζακημηζζιέκημ, ηζζιεκημημκία ηηθ) ηαηά ΔΛΟΣ 788 ηαζ ΔΛΟΣ 856  

 ακημπή ζηδκ ηνζαή ηαηά ΑSΣΜ D-2486 (πνυηοπδ δμηζιή) ηαζ ΔΛΟΣ 788 

 ιδ εφθθεηημ ηαζ ιδ ημλζηυ  

 εα ακαπαζηίγεζ ηδ ζοβηνάηδζδ ηςκ αηαεανζζχκ ηαζ ηδξ ιμφπθαξ  

 εα έπεζ ιυκζιδ εθαζηζηυηδηα πμο εα ημο επζηνέπεζ κα ζοζηεθθμδζαζηέθθεηαζ πςνίξ κα νδβιαηχκεηαζ  

 εα ακαπκέεζ αθήκμκηαξ ημοξ οδναηιμφξ ημο οπμζηνχιαημξ κα ημ δζαπενάζμοκ ηαζ κα ελέθεμοκ  

 δεκ εα ειθακίγεζ νςβιέξ, θμοζηχιαηα ή λεθθμοδίζιαηα ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. 

β. Η εθανιμβή ημο οθζημφ βίκεηαζ ζε δφμ ζηνχζεζξ ιε πζκέθμ, νμθυ, αμφνηζα ή πζζηυθζ, αναζςιέκμ ή 

υπζ ακάθμβα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ. Η ακαθμβία ηαηακάθςζδξ ημο πνχιαημξ 

ακά m2 δίκεηαζ απυ ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ. Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ ζηαεενή, ζηεβκή 

επζθάκεζα. Η ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ είκαζ δ αηυθμοεδ: 
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 Καεανζζιυξ ηδξ επζθάκεζαξ απυ θάδζα, θίπδ, αηαεανζίεξ, θεμνέξ, ζηυκδ, πμφδνα ζηονμδέιαημξ ηαζ 

ηάεε λέκδ μοζία. ηδκ πενίπηςζδ ειθάκζζδξ ιμφπθαξ ή ακζμφζαξ οβναζίαξ ή οβναζίαξ θυβς 

ζοιπφηκςζδξ ηςκ οδναηιχκ εθανιυγεηαζ εζδζηυ ιοηδημηηυκμ πθαζηζηυ πνχια.  

 Αζηάνςια ηδξ επζθάκεζαξ ιε εζδζηυ αζηάνζ (ημο ίδζμο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ),εθυζμκ ηνζεεί 

απαναίηδημ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο πνςιαηζζιμφ ηαζ ηδξ επζθάκεζαξ. 

 Δθανιμβή ημο πνχιαημξ ζε δφμ ζηνχζεζξ. Η δεφηενδ ζηνχζδ εθανιυγεηαζ αθμφ έπεζ ζηεβκχζεζ 

πθήνςξ δ πνχηδ. Σμ πνμκζηυ δζάζηδια ιεηαλφ ηςκ ζηνχζεςκ δεκ πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενμ ηςκ 

7 διενχκ.  

 ηδκ πενίπηςζδ πμο πνμαθέπεηαζ εζδζηή πνμζηαζία ηςκ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ έκακηζ ανμπήξ, 

εθανιυγεηαζ πάκς απυ ηδκ ηεθζηή ζηνχζδ πνςιαηζζιμφ, ιζα ηεθζηή ζηνχζδ δζαθακμφξ, 

ζηεβακςηζημφ, ζζθζημκμφπμο οθζημφ. 

3.9. Πιαζηηθνί Υξσκαηηζκνί 

Η ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ πνςιαηζζιχκ ιε πθαζηζηυ πνχια είκαζ δ αηυθμοεδ: 

 θείακζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ ημίπςκ απυ ηάεε ακςιαθία ιε ζπάημοθα 

 εθαθνυ ηνίρζιμ ιε οαθυπανημ, ηαεανζζιυξ απυ ηδ ζηυκδ ηαζ ηζξ ζαενέξ μοζίεξ ηαζ ζημηάνζζια 

 αζηάνςια ιε εζδζηυ αζηάνζ, ζε 2 ζηνχζεζξ ιε ηδ πνήζδ πζκέθμο, νμθμφ ή αμφνηζαξ 

 ρζθμζημηάνζζια ιε ηαεανυ ζηυημ ηαζ επελενβαζία ηςκ ρζθμζημηανζζιέκςκ επζθακεζχκ ιε εζδζηή 

ρήηηνα (λεζημκίζηνα) 

 εθανιμβή ημο πθαζηζημφ πνχιαημξ ζε δφμ ζηνχζεζξ. Ιδζαίηενδ πνμζμπή δίκεηαζ ζηα πνμκζηά 

δζαζηήιαηα ιεηαλφ ηδξ εθανιμβήξ ημο αζηανζμφ ηαζ ηςκ 2 ζηνχζεςκ πνχιαημξ. 

3.10. Πιαζηηθνί παηνπιαξηζηνί Υξσκαηηζκνί  

Η ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ ζπαημοθανζζηχκ πνςιαηζζιχκ ιε πθαζηζηυ πνχια είκαζ δ αηυθμοεδ: 

 Ξφζζιμ ηδξ επζθάκεζαξ ιε ζπάημοθα. 

 Καεανζζιυξ απυ ηδ ζηυκδ. 

 Υνςιαηζζιυξ ιε δφμ ζηνχζεζξ ηάεεηεξ ιεηαλφ ημοξ (ζπαημοθάνζζια) ιε διίννεοζημ ιίβια 

«ακημοί».  

 Δθανιμβή ημο πθαζηζημφ πνχιαημξ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημο ηαζ 

ζε δφμ ημοθάπζζημκ ζηνχζεζξ. 

3.11. Πιαζηηθά Σζηκεληνρξώκαηα 

α. Σα ηζζιεκημπνχιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ πνςιαηζζιυ ειθακχκ ζηονμδειάηςκ. Σμ πνχια εα 

είκαζ οδαημδζαθοηυ ιε αηνοθζηή πνχηδ φθδ. Η ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ πθαζηζηχκ ηζζιεκημπνςιάηςκ είκαζ 

δ αηυθμοεδ: 

 ρζθμζημηάνζζια, βζα κα ελαθεζθεμφκ ηοπυκ ιζηνμθςθζέξ ή άθθδ αηέθεζα 

 ηαεανζζιυξ απυ ζηυκεξ, λέκα ζχιαηα ηαζ ηοπυκ θίπδ ηαζ θάδζα 

 εθανιμβή ηδξ πνχηδξ ζηνχζδξ ιε αναίςζδ 15% - 20% κενμφ ή ηαηά ηζξ μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο 

παναβςβήξ 

 δ επυιεκδ ζηνχζδ ιε αναίςζδ 5%- 10% κενμφ ή ηαηά ηζξ μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ. 

α. Οζ επζθάκεζεξ πμο πνςιαηίγμκηαζ ιε ηζζιεκημπνχιαηα πνέπεζ κα είκαζ φθοβνεξ. Ο Ακάδμπμξ εα δίκεζ 

ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημ πνμκζηυ δζάζηδια ιεηαλφ λεηαθμοπχιαημξ ηδξ επζθάκεζαξ απυ ζηονυδεια ηαζ 

ημο πνςιαηζζιμφ, χζηε δ αθηαθζηυηδηα ηδξ επζθάκεζαξ κα είκαζ ιέζα ζηα επζηνεπυιεκα απυ ημ 

ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ημο πνχιαημξ υνζα. 

3.12. Διαηνρξσκαηηζκνί Ξύιηλσλ Δπηθαλεηώλ 

α. Πνζκ ηδκ έκανλδ ενβαζζχκ εθαζμπνςιαηζζιχκ ηαεανίγμκηαζ επζιεθχξ μζ λφθζκεξ επζθάκεζεξ απυ ηζξ 

δζάθμνεξ μοζίεξ πμο εκδεπμιέκςξ είκαζ  ημθθδιέκεξ ζε αοηέξ. 
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α. Η ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ βζα απθμφξ εθαζμπνςιαηζζιμφξ (πςνίξ ζπαημοθάνζζια) είκαζ δ αηυθμοεδ: 

 πθήνδξ ηαεανζζιυξ ηςκ επζθακεζχκ ιε οαθυπανημ 

 αζηάνςια ιε πζκέθμ  

 επίηνζρδ ιε οαθυπανημ ιεηά απυ ηδκ λήνακζδ ημο αζηανζμφ 

 απμημπή ηςκ πνμελμπχκ ηαζ ηςκ δζαθυνςκ ελμβηςιάηςκ ημο λφθμο, αθαίνεζδ ηςκ 

απμκεηνςιέκςκ νυγςκ ηαζ ζοιπθήνςζδ ηςκ ηεκχκ ιε λφθμ, ελίζςζδ ηςκ οπυθμζπςκ ιε ημ 

ζηανπέθμ (ημπίδζα) ηαζ επάθεζρδ ιε βμιιαθάηηα 

 επίηνζρδ ιε πμκδνυ οαθυπανημ (Νμ3)  

 ηαεανζζιυξ  

 ζημηάνζζια ηεκχκ, ζπζζιχκ ηαζ ανιχκ ημο λφθμο ιε οθζηυ ζημηανίζιαημξ  

 ιεηά ηδκ λήνακζδ ημο ζηυημο, κέα επίηνζρδ ιε θεπηυ οαθυπανημ ιέπνζ κα βίκεζ ηεθείςξ επίπεδδ δ 

επζθάκεζα ημο λφθμο 

 εθανιμβή ημο εθαζμπνχιαημξ ζε δφμ ή ηνεζξ ζηνχζεζξ. Μεηά ηδκ πθήνδ λήνακζδ ηάεε ζηνχζδξ ηαζ 

πνζκ ηδκ εθανιμβή ηδξ επυιεκδξ, βίκεηαζ πνμζεηηζηή επίηνζρδ ηδξ επζθάκεζαξ ιε ρζθυ οαθυπανημ 

(Νμ 2 - Νμ 1). Οζ ζηνχζεζξ εθανιυγμκηαζ ιε ιζηνέξ πμζυηδηεξ αναζμφ εθαζμπνχιαημξ, έηζζ χζηε δ 

λήνακζή ημοξ κα ιδκ απαζηεί οπεναμθζηυ πμζμζηυ ζηεβκςηζημφ (ημ πμθφ 0,02 kg ακά 1 kg 

εθαζμπνχιαημξ). 

β. Η εθανιμβή ημο πνχιαημξ βίκεηαζ ιε πζκέθμ, ηζκμφιεκμ πανάθθδθα, μνζγυκηζα ηαζ ηαηαηυνοθα 

(ζηαφνςια ζε ηάεε ζηνχζδ), πςνίξ κα αθήκεζ πζκεθζέξ ή ηυηημοξ. 

δ. Γζα ηζξ ενβαζίεξ εθαζμπνςιαηζζιχκ ιε ζπαημοθάνζζια αημθμοεείηαζ δ ίδζα ζεζνά πνμηαηανηηζηχκ 

ενβαζζχκ. Πνζκ ηδκ εθανιμβή ηδξ πνχηδξ ζηνχζδξ εθαζμπνχιαημξ, πανειαάθθεηαζ ζπαημοθάνζζια 

(δφμ ηάεεηςκ ζηνχζεςκ) ιε «ακημοί» (ζπαημοθάνζζια ιε ιίβια πμο παναζηεοάγεηαζ απυ ζηυημ, 

θζκέθαζμ, ηενεαζκεέθαζμ, θεοηυ ημο ιμθφαδμο ή ημο ρεοδανβφνμο ηαζ ζηεβκςηζηυ). Μεηά ηδ δεφηενδ 

ζηνχζδ ζπαημοθανίζιαημξ βίκεηαζ επίηνζρδ ιε απυπανημ ηαζ αημθμοεεί δ εθανιμβή ηδξ πνχηδξ 

ζηνχζδξ εθαζμπνχιαημξ. Η οπυθμζπδ ενβαζία είκαζ δ ίδζα ιε αοηήκ βζα ημοξ ημζκμφξ 

εθαζμπνςιαηζζιμφξ. Ο ζημπυξ ημο ζπαημοθανίζιαημξ είκαζ δ επίηεολδ ηεθείςξ θείςκ επζθακεζχκ. 

ε. ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ λφθζκεξ επζθάκεζεξ πνυηεζηαζ κα πνςιαηζζημφκ ηεθζηά ιε νζπμθίκδ, ημ 

ζπαημοθάνζζια βίκεηαζ ζε δφμ πμθφ θεπηέξ ζηνχζεζξ ηάεεηεξ ιεηαλφ ημοξ. Μεηαλφ ηςκ δφμ ζηνχζεςκ 

ζπαημοθανζζιάηςκ, ιεζμθααεί ηνίρζιμ ιε οαθυπανημ, ζπμναδζηυ ρζθμζημηάνζζια ηαζ αζηάνςια ηδξ 

πνχηδξ ζηνχζδξ. Γζαζηνχκμκηαζ δφμ ζηνχζεζξ απυ εζδζηυ εθαζυπνςια (αναζή αεθαημφνα), βίκεηαζ 

ρζθμζημηάνζζια, επίηνζρδ ιε ρζθυ οαθυπανημ (Νμ 2 - Νμ 0) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δφμ ή πενζζζυηενεξ 

ζηνχζεζξ νζπμθίκδξ ιέπνζ κα επζηεοπεεί μιμζυιμνθδ απυπνςζδ. Μεηά απυ ηάεε ζηνχζδ πθδκ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ εα επαημθμοεεί πνμζεηηζηή επίηνζρδ ιε ρζθυ οαθυπανημ  ηαζ ρζθμζημηάνζζια. 

ζη. Η επάθεζρδ ηςκ λφθζκςκ επζθακεζχκ ιε θζκέθαζμ, βίκεηαζ ιεηά ηδκ ελήξ πνμεημζιαζία : 

 επίηνζρδ ηδξ επζθάκεζαξ ιε οαθυπανημ 

 ζημηάνζζια ιε ημζκυ οθζηυ ζημηανίζιαημξ, ζημ μπμίμ πνμζηίεεηαζ θίβμ πνχια βζα ηδκ ελαθάκζζδ 

ημο θεοημφ πνςιαηζζιμφ ημο 

 κέα επίηνζρδ 

 ιία ή δφμ ζηνχζεζξ ιε ημ πζκέθμ αναζιέκμο θζκεθαίμο ιε ζηεβκςηζηυ.   

 ημ ιίβια ιπμνεί κα πνμζηεεεί ιζηνή πμζυηδηα πνςζηζηήξ φθδξ, χζηε δ επζθάκεζα ημο λφθμο κα 

απμηηήζεζ εθαθνά απυπνςζδ. Οζ επαθείρεζξ ιε ημ θζκέθαζμ εθανιυγμκηαζ ηονίςξ ζημ εζςηενζηυ 

ηςκ ενιανίςκ δεοηενεουκηςκ πχνςκ (νάθζα, πςνίζιαηα, ζονηάνζα, ενιάνζα ημογίκαξ ηηθ) ή ηαζ 

ηςκ οπκμδςιαηίςκ, εθ' υζμκ δεκ πνμαθέπεηαζ δ ααθή ημοξ ιε εθαζυπνςια ή αενκζηυπνςια.  

3.13. Διαηνρξσκαηηζκνί ηδεξώλ Δπηθαλεηώλ 

α. Συζμ βζα ημοξ απθμφξ υζμ ηαζ βζα ημοξ ζπαημοθανζζημφξ εθαζμπνςιαηζζιμφξ αημθμοεείηαζ δ 

παναηάης ζεζνά ενβαζζχκ: 
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 ηνίρζιμ ηδξ επζθάκεζαξ ιε ζονιαηυαμονηζα ή ζιονζδυπακμ ηαζ ηαεανζζιυξ ηδξ απυ ζημονζέξ, 

ζηυκεξ, θάδζα 

 δφμ ζηνχζεζξ ιίκζμ 

 ζπαημοθάνζζια ζε δφμ ζηνχζεζξ ιε ιίβια ακημοί ηαζ ρζθμζημηάνζζια (ηαζ ηα δφμ ιυκμ βζα ημοξ 

ζπαημοθανζζημφξ εθαζμπνςιαηζζιμφξ) 

 πνςιαηζζιυξ ιε εθαζυπνςια δφμ ή πενζζζυηενεξ ζηνχζεζξ ακάθμβα ιε ηδκ επζθάκεζα, ηνίρζιμ ηάεε 

ζηνχζδξ, πθδκ ηδξ ηεθεοηαίαξ, ιε θεπηυημηημ βοαθυπανημ. 

α. ηζξ ζζδδνέξ επζθάκεζεξ πμο πνςιαηίγμκηαζ ιε νζπμθίκδ, δ εθανιμβή ηςκ ζηνχζεςκ ιίκζμο, βίκεηαζ 

ιεηά ημκ ηαεανζζιυ ημοξ. Μεηά ηδκ λήνακζδ ηδξ βίκεηαζ ζπαημοθάνζζια, υπςξ παναπάκς, ηαζ επίηνζρδ 

ιε οαθυπανημ. Η θμζπή δζαδζηαζία είκαζ υιμζα ιε αοηή ηδξ εηηέθεζδξ πνςιαηζζιχκ νζπμθίκδξ ζε λφθζκεξ 

επζθάκεζεξ. 

β. ηζξ πενζπηχζεζξ εθαζμπνςιαηζζιχκ επζθακεζχκ πμο δέπμκηαζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ, 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ πνχιαηα θςηζάξ. Μεηά ημ ηνίρζιμ ηςκ επζθακεζχκ ιε ζονιαηυαμονηζα ή 

ζιονζδυπακμ αημθμοεεί αζηάνςια ιε πνχια θςηζάξ, ζημηάνζζια ηαζ ηεθζηή ααθή ηςκ επζθακεζχκ ιε 

νζπμθίκδ θςηζάξ ζε δφμ ζηνχζεζξ.  

3.14. Βεξληθνρξσκαηηζκνί Ξύιηλσλ Δπηθαλεηώλ 

α. Γζα ηα οθζηά ηαζ ηα ζοζηήιαηα ααθχκ λφθζκςκ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ ζζπφεζ ημ πνυηοπμ ΔΝ 927. 

α. Η πνμεημζιαζία ηςκ αενκζηςιάηςκ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ ααθχκ ηςκ λφθζκςκ επζθακεζχκ πενζθαιαάκεζ 

ηαηανπήκ ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο λφθμο. οβηεηνζιέκα εθέβπμκηαζ απυ ημκ Ακάδμπμ μζ 

αηυθμοεεξ πανάιεηνμζ: 

 Η φπανλδ παθαζάξ ααθήξ ηαζ - ακ οπάνπεζ - ημ είδμξ ηδξ. Η ακαβκχνζζδ βίκεηαζ ιε ηδ δμηζιή κίηνμο. 

Δπαθείθεηαζ δ επζθάκεζα ιε κζηνζηυ δζάθοια ηαζ ακ πνμηφρεζ ιζηνή δζάθοζδ ηδξ ααθήξ, πνυηεζηαζ 

βζα ααθή αθηοδζηή (δζαθφημο), εκχ ακ πνμηφρεζ έκημκδ δζάθοζδ πνυηεζηαζ βζα νζπμθίκδ ιε αάζδ ημ 

κενυ. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ είκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζδεεί μπμζμδήπμηε οθζηυ βζα ηδκ 

ακαηαίκζζδ ηδξ ααθήξ, εκχ ζηδ δεφηενδ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεεί οθζηυ ιε αάζδ ημ κενυ. Καζ ζηζξ 

2 πενζπηχζεζξ πνζκ ηδ δζελαβςβή ηςκ επυιεκςκ εθέβπςκ πνμδβείηαζ ηνίρζιμ ιε απυπανημ. 

 Η πνυζθοζδ ηδξ παθαζάξ ααθήξ ζηδκ λφθζκδ επζθάκεζα, δ μπμία εθέβπεηαζ είηε ιε αοημηυθθδηδ 

ηαζκία (αθ. ηαζ παν. «Πνμεημζιαζία» ημο πανυκημξ), είηε ιε ηδ δμηζιή πθέβιαημξ. ηδκ πνχηδ 

πενίπηςζδ, ακ δ ααθή δεκ παναιείκεζ ζηδ εέζδ ηδξ πνέπεζ κα απμιαηνοκεεί ηεθείςξ. ηδ δεφηενδ 

πενίπηςζδ πανάζζεηαζ δ παθαζά ααθή ιε ημθηενυ ιαπαίνζ ή λονάθζ ζε απμζηάζεζξ 2 mm μνζγυκηζα 

ηαζ ηάεεηα, χζηε κα ζπδιαηζζημφκ ηεηναβςκίδζα. Καηά ηδ πάναλδ δεκ επζηνέπεηαζ κα απμημθθδεμφκ 

πενζζζυηενμ απυ 20% ηςκ ηεηναβςκζδίςκ. 

 Ακ μ παθαζυξ πνςιαηζζιυξ είκαζ αενκίηζ, ημπμεεηείηαζ ζηδ ζοκέπεζα ανεβιέκμ πακί ζηδκ επζθάκεζα, 

χζηε κα ελαηνζαςεμφκ ηοπυκ αθθμζχζεζξ ημο λφθμο ή ηδξ ααθήξ θυβς ηθζιαημθμβζηχκ ζοκεδηχκ. 

Ακ ζπδιαηζζηεί ιεηά απυ θίβδ χνα οβνή, ζημφνα ηδθίδα, ημ αενκίηζ πνέπεζ κα απμιαηνοκεεί 

εκηεθχξ απυ ηδκ επζθάκεζα πνζκ ηδκ εθανιμβή κέμο πνχιαημξ ηαζ ημ λφθμ κα ηνζθηεί ιέπνζ κα 

απμηαθοθεεί ζηαεενή, οβζήξ επζθάκεζα. 

 Σμ πμζμζηυ πενζεπυιεκδξ οβναζίαξ ημο λφθμο ελαηνζαχκεηαζ ιε θμνδηυ ιεηνδηή οβναζίαξ. Πνζκ 

απυ ημ πνςιαηζζιυ ημ πμζμζηυ πενζεπυιεκδξ οβναζίαξ ημο λφθμο πνέπεζ κα είκαζ πενίπμο 15% (αθ. 

ηαζ παν. «Πενζααθθμκηζηέξ οκεήηεξ» ημο πανυκημξ). 

β. Η ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ είκαζ δ αηυθμοεδ: 

 ηαεανζζιυξ ηςκ επζθακεζχκ 

 επίηνζρδ ιε οαθυπανημ 

 ζημηάνζζια ιε ζηυημ πμο απμηεθείηαζ απυ λφζιαηα ημο ίδζμο ηφπμο λφθμο ιε αοηυ ηδξ επζθάκεζαξ 

ηαζ ηυθθα ή απυ θεοηή γφιδ πμο απμηεθείηαζ απυ λφζιαηα λφθμο ηαζ ζηυημ (έημζιμ πνμσυκ), ζηδκ 

μπμία πνμζηίεεηαζ δ ηαηάθθδθδ, ακάθμβα ιε ημ πνχια ημο λφθμο, πνςζηζηή φθδ 

 επίηνζρδ ιε ρζθυ οαθυπανημ 
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 δφμ επαθείρεζξ αναζιέκμο θζκεθαίμο ή άθθμο οθζημφ ειπμηζζιμφ ημο λφθμο ιε πζκέθμ, ιε ηδ 

δεφηενδ κα εθανιυγεηαζ ιεηά ηδκ λήνακζδ ηδξ πνχηδξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ζημπυ ημκ δζαπμηζζιυ ημο 

λφθμο, ηυζμ βζα μζημκμιία αενκζηζμφ ιε ιείςζδ ηδξ απμννμθδηζηυηδηαξ ηδξ επζθάκεζαξ, υζμ ηαζ βζα 

ζοκηήνδζδ ημο λφθμο απυ ηδκ οβναζία, ηδ εενιυηδηα ηηθ. 

 εθανιμβή ιζαξ ή δφμ ζηνχζεςκ αενκζηζμφ, δ πνχηδ αναζή, δ δεφηενδ ιεηά ηδκ πθήνδ λήνακζδ ηδξ 

πνχηδξ ιε πζκέθμ, εηηυξ ακ πνυηεζηαζ βζα αενκίηζα κημφημ, ηα μπμία εθανιυγμκηαζ ιε πζζημθέημ. 

δ. Ακ δ θοζζηή απυπνςζδ ημο λφθμο δεκ είκαζ μιμζυιμνθδ, ηυηε ημπζηά (υπμο λαζπνίγεζ ημ λφθμ) ηαζ 

πνζκ απυ ηδκ επάθεζρδ ιε θζκέθαζμ, εκζζπφεηαζ ιε ιέεμδμ εβηεηνζιέκδ απυ ηδκ Τπδνεζία 

(οδαημπνχιαηα, πνχιαηα ακζθίκδξ ηηθ). 

ε. Σα ίδζα ζζπφμοκ ηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ αενκζηχιαημξ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ. 

3.15. Βεξληθώκαηα επί Διαηνρξσκαηηζκέλσλ Δπηθαλεηώλ 

α. ηζξ πενζπηχζεζξ εθανιμβήξ ημο αενκζηζμφ ζε εθαζμπνςιαηζζιέκεξ επζθάκεζεξ, δ ηεθζηή ζηνχζδ ημο 

εθαζμπνχιαημξ εα πενζέπεζ ανηεηή πμζυηδηα ηενεαζκεεθαίμο, χζηε κα πνμηφρεζ εαιπή (ιαη) 

επζθάκεζα. Η εθανιμβή ηςκ ζηνχζεςκ αενκζηζμφ εηηεθείηαζ πάκηα ζε λδνέξ ηαζ ηαεανέξ επζθάκεζεξ. Ακ 

μζ επζθάκεζεξ είκαζ κςπέξ πνέπεζ κα πνμθοθάζζμκηαζ απυ ηδκ επζηάεζζδ ημκζμνημφ. 

α. ηδκ πενίπηςζδ πμο ζηζξ εθαζμπνςιαηζζιέκεξ επζθάκεζεξ εα εθανιμζηεί κημοηυπνςια αημθμοεείηαζ 

δ βεκζηή δζαδζηαζία εθαζμπνςιαηζζιχκ ιέπνζ ηαζ ημ ζηάδζμ ημο ζημηανίζιαημξ. ηδκ ζοκεπεία 

εηηεθείηαζ ζπαημοθάνζζια ιε εζδζηυ οθζηυ (ακημοί κημφημ) ηαζ ιεηά ηδκ λήνακζδ ημο βίκεηαζ επίηνζρδ 

ιε κημοηυπανημ ιε ζφβπνμκδ δζαανμπή. Έπεζηα εθανιυγεηαζ ιε ημ πζζημθέημ θεπηή ζηνχζδ ιε έημζιμ 

αναζςιέκμ ζηυημ (ζμοθθαζέν), δ μπμία ιεηά ηδκ λήνακζδ ηδξ επζηνίαεηαζ υπςξ ηαζ δ ζηνχζδ ημο 

ζπαημοθανίζιαημξ (ιε δζαανμπή). ημ  ηέθμξ εθανιυγμκηαζ ιε ημ πζζημθέημ ή - ζε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ - 

ιε ημ πζκέθμ, 2 ή ηαζ 3 ζηνχζεζξ απυ ημ οθζηυ. Η ηάεε ζηνχζδ εηηεθείηαζ ιεηά ηδκ πθήνδ λήνακζδ ηδξ 

πνμδβμοιέκδξ ηαζ ηδκ επίηνζρδ ηδξ, υπςξ πνμακαθένεδηε. Η ηέθεζα ζηίθαςζδ ηςκ πνςιαηζζιχκ 

κημφημ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ επίηνζρδ ημοξ ανπζηά ιε πμκδνυημηηδ αθμζθή κημφημ ιε ααιαάηζ ηαζ ηέθμξ 

ιε ρζθυημηηδ αθμζθή. 

3.16. Βεξληθώκαηα ηδεξώλ Δπηθαλεηώλ 

α. Η ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ ημζκχκ πνςιαηζζιχκ (υπζ ζπαημοθανζζηχκ) ζζδδνχκ επζθακεζχκ είκαζ δ 

αηυθμοεδ: 

 ηαεανζζιυξ ηςκ επζθακεζχκ ιε ζονιαηυαμονηζα ηαζ ζιονζδυπανημ ή ζιονζδυπακμ απυ ζημονζέξ, 

ζηυκεξ, θάδζα 

 ιία ζηνχζδ ιίκζμ ιε οθζηυ εθαζμπνχιαημξ ιίκζμο 

 επίζηνςζδ ιε ακηζζηςνζαηυ αζηάνζ πνμενβαζίαξ (βζα πθαζηζηά αενκζηχιαηα), ιεηά ηδκ λήνακζδ 

ηδξ ζηνχζδξ ημο ιίκζμο ή εκαθθαηηζηά ιζα ζηνχζδ αεθαημφναξ, χζηε ημ πθαζηζηυ πνχια κα ιδκ 

εθανιμζηεί ζε εθαζχδεξ οπυζηνςια 

 δφμ ζηνχζεζξ εθαζμπνχιαημξ ή πθαζηζημφ πνχιαημξ, ιε πζζηυθζ ή / ηαζ πζκέθμ 

 εθανιμβή ημο αενκζημπνχιαημξ ζε ιζα ζηνχζδ. 

α. ημοξ πνςιαηζζιμφξ ζζδδνχκ επζθακεζχκ εκηάζζμκηαζ ηαζ μζ εηηεθμφιεκμζ ιε αενκζημπνχιαηα 

αθμοιζκίμο, πμο εθανιυγμκηαζ ζε μναημφξ ζζδδνμζςθήκεξ φδνεοζδξ ή αενζζιμφ ή ποημζζδήνμοξ 

ζςθήκεξ απμπέηεοζδξ ή ζε ελςηενζηά ημζπχιαηα ζζδδνχκ δελαιεκχκ ηαζ ζε ηαπκμζοθθέηηεξ. Πνζκ ηδκ 

εθανιμβή ημο αενκζημπνχιαημξ αθμοιζκίμο εηηεθείηαζ υπςξ πενζβνάθεηαζ παναπάκς ζηνχζδ ιίκζμο, 

εηηυξ ακ δ επζθάκεζα είκαζ βαθαακζζιέκδ. 

β. Η ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ ζπαημοθανζζηχκ πνςιαηζζιχκ ζζδδνχκ επζθακεζχκ πμο αημθμοεείηαζ ιεηά 

ημκ ηαεανζζιυ ηςκ επζθακεζχκ είκαζ ίδζα ιε ηδ ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ εθαζμπνςιαηζζιχκ ζζδδνχκ 

επζθακεζχκ. 

δ. ηδκ πενίπηςζδ πθαζηζηχκ πνςιάηςκ ζζπφμοκ ηα ακαβναθυιεκα βζα ηα ζπαημοθανζζηά πνχιαηα. 

ε. Οζ ημζκμί πνςιαηζζιμί ιε κημοημπνχιαηα εθανιυγμκηαζ ζε πνμεημζιαζιέκδ επζθάκεζα ηαηά ηα 

πνμακαθενυιεκα (ημζκμί εθαζμπνςιαηζζιμί). Δθανιυγεηαζ ιία ζηνχζδ εθαζμπνχιαημξ ιίκζμο ηαζ ζηδ 
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ζοκέπεζα ζε δφμ ζηνχζεζξ κημοημπνχιαημξ. Μεηά απυ ηάεε ζηνχζδ, πθδκ ηδξ ηεθεοηαίαξ, εα 

επαημθμοεεί ηνίρζιμ ιε θεπηυημηημ οαθυπανημ (Νμ 2 - Νμ 0) ηαζ ρζθμζημηάνζζια. 

3.17. Αζβεζηνρξσκαηηζκνί 

Σα αζαεζημπνχιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημκ πνςιαηζζιυ μνμθχκ ηαζ ημίπςκ αμδεδηζηχκ πχνςκ, 

απμεδηχκ ηηθ. Γεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ. Δθανιυγμκηαζ ζε ηναπείεξ επζθάκεζεξ 

ηαζ αθμφ αοηέξ έπμοκ ηνζθηεί ιε πυνηζκδ αμφνηζα ζε πμθθέξ, θεπηέξ ζηνχζεζξ ιε αμφνηζα ή πζκέθμ. 

3.18. Υξσκαηηζκόο Γπςνζαλίδσλ 

Ο πνςιαηζζιυξ βορμζακίδςκ βίκεηαζ ζε δφμ ημοθάπζζημκ ζηνχζεζξ αηνοθζημφ ή αζκοθζημφ πνχιαημξ 

ιεηά ημ ηνίρζιμ ηςκ επζθακεζχκ ιε οαθυπανημ ή πυνηζκδ αμφνηζα, ημκ ηαεανζζιυ ημοξ απυ ηδ ζηυκδ 

ηαζ ημ αζηάνςια ιε εζδζηυ οθζηυ πμο ιμκχκεζ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βορμζακίδαξ ηαζ ελμοδεηενχκεζ ηδ 

ιεβάθδ απμννμθδηζηυηδηα ηδξ. 

3.19. Υξσκαηηζκόο Ξύιηλσλ Κνπθσκάησλ 

α. Γζα ημκ πνςιαηζζιυ ηςκ λφθζκςκ ημοθςιάηςκ ιε αενκίηζα ζζπφμοκ βεκζηά ηα ακαβναθυιεκα ζηδκ 

παν. «Βενκζημπνςιαηζζιμί Ξφθζκςκ Δπζθακεζχκ» ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα αηυθμοεα εδάθζα. 

α. ηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ αενκίηζα ή νζπμθίκεξ αάζεςξ κενμφ πνέπεζ μζ πνμεπαθείρεζξ ηςκ επζθακεζχκ 

κα απμηεθμφκηαζ απυ οθζηά αάζδξ δζαθφημο (ηαζ υπζ κενμφ), βζα κα ιδκ εκενβμπμζμφκηαζ ηα 

οδαημδζαθοηά ζοζηαηζηά ημο λφθμο ηαζ κα ακένπμκηαζ ζηδκ επζθάκεζα, ιε απμηέθεζια κα νοπαίκμοκ ηα 

ακμζπηυπνςια πνχιαηα ή αενκίηζα. 

β. Σα ζηάδζα ηδξ ενβαζίαξ πνςιαηζζιμφ ιε νζπμθίκδ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 απμιάηνοκζδ ηδξ ζζθζηυκδξ ηςκ οαθμπζκάηςκ ηαζ δζεφνοκζδ ηςκ εκδεπυιεκςκ ακμζπηχκ βςκζαηχκ 

εκχζεςκ ιέπνζ 5 mm πενίπμο 

 πνμεπάθεζρδ ιε οθζηυ ειπμηζζιμφ λφθςκ ηαηά ηδξ ηοάκςζδξ ηαζ νοειζζηζηυ ηδξ οβναζίαξ αάζδξ 

δζαθοηχκ 

 πνμεπάθεζρδ ηαζ εκδζάιεζδ ζηνχζδ αεθαημφναξ αάζδξ δζαθοηχκ 

 ζθνάβζζια ηαζ ζηεβακμπμίδζδ ανιχκ (ζημηάνζζια) 

 πθήνςζδ ηςκ δζεονοιέκςκ βςκζαηχκ εκχζεςκ ιε εζδζηή ιαζηίπδ παναεφνςκ ή εζδζηυ οθζηυ 

ζπαημοθανίζιαημξ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ 

 πνςιαηζζιυξ ιε νζπμθίκδ αάζδξ κενμφ, δ μπμία είκαζ δ πθέμκ ηαηάθθδθδ υζμκ αθμνά ζηζξ ακημπέξ 

έκακηζ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ 

 ζηεβακμπμίδζδ οαθμπίκαηα ιε εζδζηή μοδέηενδ ζζθζηυκδ πμο δεκ πνμζαάθθεζ ηα πνχιαηα, αθμφ έπεζ 

μθμηθδνςεεί ηαζ λδναεεί πθήνςξ δ ηεθζηή ζηνχζδ πνχιαημξ. 

3.20. Υξσκαηηζκνί Αληηδηαβξσηηθήο Πξνζηαζίαο ηδεξώλ Καηαζθεπώλ 

α. Γζα ηζξ απαζηήζεζξ ακηζδζαανςηζηήξ πνμζηαζίαξ ηςκ ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ ιέζς ααθχκ ζζπφμοκ ηα 

ακαβναθυιεκα ζημ DIN 55928 ηαζ ζημ ΔΝ ISO 12944. 

α. Οζ ααθέξ πμο έπμοκ ζημπυ ακηζδζαανςηζηή  - ακηζμλεζδςηζηή πνμζηαζία ηςκ ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ 

πνέπεζ κα έπμοκ εθάπζζημ μθζηυ πάπμξ ιειανάκδξ (θζθι) 100 ι – 200 ι, ακάθμβα ιε ημ πενζαάθθμκ, ηδκ 

ηαηαπυκδζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηηθ. 

β. Η ζςζηή πνμεημζιαζία ηδξ επζθάκεζαξ απμηεθεί ααζζηυ πανάβμκηα επζηοπίαξ ημο πνςιαηζζιμφ. Σα 

ζηάδζα πνμενβαζίαξ βζα ηζξ ζζδδνέξ ηαηαζηεοέξ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 Δπζιεθήξ ηαεανζζιυξ ημο οπμαάενμο. 

 Δηηίιδζδ ααειμφ μλείδςζδξ ηαζ ακηίζημζπμο ηνυπμο ηαεανζζιμφ, μζ μπμίμζ θαίκμκηαζ ζημκ 

αηυθμοεμ πίκαηα. ηδκ πενίπηςζδ ζδιεζαηήξ ζημονζάξ, αοηή απμιαηνφκεηαζ ιέπνζ ηδκ ειθάκζζδ 

βοικμφ ιεηάθθμο, εκχ ακ ειθακζζηεί ζημονζά ζε ηάπμζμ ζδιείμ ιεηά ηδκ επίηνζρδ παθαζχκ 

πνςιάηςκ ιε απυπανημ, ηαεανίγεηαζ επζιεθχξ ηαζ επαθείθεηαζ ιε αζηάνζ. 
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Πίνακασ 3.20 : Βαθμόσ Οξείδωςησ και Τρόποσ Καθαριςμοφ 

# Βαζκόο νμείδσζεο Σξόπνο Καζαξηζκνύ 

1 2 5 

1 Βαειυξ Ολείδςζδξ 1 (ζημονζά ςξ 1%) πεζνςκαηηζηή απμιάηνοκζδ 

2 Βαειυξ Ολείδςζδξ 2 (ζημονζά ςξ 5%) πεζνςκαηηζηή απμιάηνοκζδ 

3 Βαειυξ Ολείδςζδξ 3 (ζημονζά ςξ 15%) ιδπακζηή απμιάηνοκζδ 

4 Βαειυξ Ολείδςζδξ 4,5 (ζημονζά ςξ 40%) αιιμαμθή, θθμβμαμθή 

 Μεηά απυ αιιμαμθή ή θθμβμαμθή πνέπεζ κα αημθμοεεί αιέζςξ πνμεπάθεζρδ, θυβς ημο ηζκδφκμο 

άιεζδξ μλείδςζδξ απυ ημκ αένα. 

 Πθήνδξ απμιάηνοκζδ δένιαημξ ελέθαζδξ – θζθι μλεζδίμο ημο ζζδήνμο, χζηε κα επζηεοπεεί επανηήξ 

πνυζθοζδ ηαζ κα απμηναπεί δ δδιζμονβία ζημονζάξ πίζς απυ ημ πνχια. 

 ηα «δφζημθα» ζδιεία (μλείεξ αηιέξ, ηνίεδνεξ βςκίεξ, ιδ πνμζαάζζιεξ επζθάκεζεξ) απαζηείηαζ δζπθή 

ή ηαζ ηνζπθή πνμεπάθεζρδ ηαζ απμιάηνοκζδ ηςκ ηοπυκ οπμθεζιιάηςκ ζοβημθθήζεςκ. 

 Δθέβπεηαζ δ πνυζθοζδ ηςκ παθαζχκ πνςιαηζζιχκ ιε ημ «ηεζη θεπίδαξ» ή βζα ηζιςθζμφιεκα θζθι 

ημ ηεζη αοημηυθθδηδξ ηαζκίαξ. Οζ θοζαθίδεξ πνχιαημξ απμιαηνφκμκηαζ ιδπακζηά ηαζ πθήνςξ, υπςξ 

ηαζ ηα νοηζδςιέκα πνχιαηα. Ο έθεβπμξ πνυζθοζδξ πμθθαπθχκ ζηνχζεςκ παθαζχκ πνςιάηςκ 

βίκεηαζ ιε ημ ηεζη θεπίδαξ, εκχ μ έθεβπμξ ηδξ εθαζηζηυηδηαξ παθαζμφ πνχιαημξ δζελάβεηαζ ιε 

απμθέπζζδ ιε λονάθζ. ηδκ πενίπηςζδ φπανλδξ ζημονζάξ ηάης απυ ημ πνχια ή ιέζα ζε αοηυ, ημ 

πνχια απμιαηνφκεηαζ πθήνςξ. 

3.21. Αλάγιπθνη Υξσκαηηζκνί (ξειηέθ) 

α. Ακάβθοθμζ πνςιαηζζιμί (νεθζέθ) πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζηζξ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηαζ θζβυηενμ 

ζε εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηονίςξ βζα δζαημζιδηζημφξ θυβμοξ. Ο πνςιαηζζιυξ αοηυξ εθανιυγεηαζ 

απεοεείαξ επί ημο επζπνίζιαημξ πςνίξ ηδκ πανειαμθή άθθμο οπμζηνχιαημξ. Γζα ηα νεθζέθ ζζπφεζ ημ 

Πνυηοπμ ΔΛΟΣ 924 (αθ. ηαζ παν. «Πνμδζαβναθέξ»). 

α. Ακηί βζα ηδ πνήζδ αζηανζμφ, εθανιυγεηαζ ςξ πνχηδ ζηνχζδ ζηδκ επζθάκεζα ιε πμκηνυ πζκέθμ ή 

ημζκυ νμθυ ημ ίδζμ ημ πνχια, αναζςιέκμ ιε κενυ ηαηά ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ 

ημο. 

β. Η δεφηενδ ζηνχζδ είκαζ αοηή πμο δίκεζ ηδκ ακάβθοθδ υρδ ζηδκ επζθάκεζα ηαζ εθανιυγεηαζ πςνίξ 

αναίςζδ ημο πνχιαημξ (χζηε κα δδιζμονβδεεί πμκδνυ «ιπζιπίηζ») ιε εζδζηυ νμθυ βζα νεθζέθ (αθνχδεξ 

ή ζθμοββάνζ), πάκηα απυ πάκς πνμξ ηα ηάης, ιεηά ηδκ πθήνδ λήνακζδ ηδξ πνχηδξ ζηνχζδξ. 

δ. Ακ πνεζάγμκηαζ επζδζμνεχζεζξ, βίκμκηαζ πάκηα ιε ημ ίδζμ οθζηυ (π.π. ζηδκ πενίπηςζδ απμημθθήζεςκ) 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα δ επζθάκεζα πνςιαηίγεηαζ ιε αηνοθζηυ ή ακηζιμοπθζηυ ηζζιεκηυπνςια. 

3.22. Πέξαο Δξγαζηώλ 

α. Μεηά ημ ηεθείςια ηςκ ενβαζζχκ μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα απμιαηνφκεζ ημ ζοκημιυηενμ υθα ηα 

ενβαθεία, ζηνζχιαηα, άπνδζηα οθζηά, ηαζ πθεμκάγμκηα πνχιαηα ηαζ κα ηαεανίζεζ ηζξ επζθάκεζεξ (δάπεδα, 

ημίπμζ, επεκδφζεζξ, οαθμπίκαηεξ, είδδ οβζεζκήξ ηηθ) απυ ημοξ πνςιαηζζιμφξ. ζεξ απυ ηζξ ηαηαζηεοέξ 

ιεηά ημκ ηαεανζζιυ δεκ επακέθεμοκ ζηδκ ανπζηή ημοξ ηαηάζηαζδ, ακηζηαείζηακηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ 

εκημθέξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

α. Αθαζνμφκηαζ επίζδξ οπενπεζθίζεζξ ημο πνχιαημξ, ζδιάδζα, «ηνελίιαηα» πνςιαηζζιχκ απυ ηζξ 

επζθάκεζεξ. 

β. Γεκ εα απμννίπημκηαζ άπνδζηα πνχιαηα ιέζα ζε απμπςνδηήνζα, απμπεηεφζεζξ δαπέδςκ ηηθ. αθθά 

εα θοθάζζμκηαζ ζε δμπεία ηαζ εα απμιαηνφκμκηαζ απυ ημ ενβμηάλζμ. 
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4. Έιεγρνη  

α. Καηά ηδκ πνμζηυιζζδ αθθά ηαζ αηνζαχξ πνζκ ηδ πνήζδ ηςκ οθζηχκ επζεεςνείηαζ απυ ημκ Ακάδμπμ ηαζ 

απυ εηπνυζςπμ ηδξ Τπδνεζίαξ δ ηαηάζηαζδ ημο πνχιαημξ ιέζα ζημ δμπείμ, αηυια ηαζ ακ έπεζ εθεβπεεί 

ηαζ εβηνζεεί πνμδβμοιέκςξ. Σμ οθζηυ απμννίπηεηαζ ηαζ ακηζηαείζηαηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ: 

 Ακ έπεζ δδιζμονβδεεί παπζά ιειανάκδ απυ ζηενεμπμζδιέκμ πνχια, ζηδκ επζθάκεζα ημο οθζημφ ιέζα 

ζημ δμπείμ (πέηζζαζια). 

 Ακ έπεζ επέθεεζ πδιζηή ακηίδναζδ ηςκ πνςζηζηχκ μοζζχκ ιε άθθα ζοζηαηζηά ημο πνχιαημξ πμο 

δδιζμονβμφκ διζ-ζηθδνοιέκμοξ ζαχθμοξ, μζ μπμίμζ δεκ ιπμνμφκ κα ελμοδεηενςεμφκ ηαζ κα 

επακαιζπεμφκ ιε ημ οπυθμζπμ οθζηυ (γεθαηζκμπμίδζδ ή πήλζιμ). 

 Ακ εηθφμκηαζ αένζα πμο έπμοκ πνμηθδεεί απυ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ιεηαλφ ζοζηαηζηχκ ημο οθζημφ. 

πεηζηέξ εκδείλεζξ είκαζ θοζαθίδεξ αενίμο ζηδκ επζθάκεζα ημο οθζημφ ηαζ πζεακά αζοκήεδξ μζιή. 

ηα πθαζηζηά πνχιαηα δ έηθοζδ αενίςκ ιπμνεί κα είκαζ έκδεζλδ υηζ ημ οθζηυ οπέζηδ ανηεηέξ 

εκαθθαβέξ ρφπμοξ - εένιακζδξ. 

 Ακ οπάνπεζ εηηεηαιέκδ ηαείγδζδ, δδθαδή ηαείγδζδ ηςκ πνςζηζηχκ ζημκ ποειέκα ημο δμπείμο, ζε 

ζδιείμ πμο ημ ζηενεμπμζδιέκμ πνχια κα ιδκ δζαθφεηαζ ιε ηζξ ζοκήεεζξ ακαδεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ. 

Μζηνήξ έηηαζδξ ηαεζγήζεζξ είκαζ ακαιεκυιεκεξ ζηα πενζζζυηενα πνχιαηα, αθθά δ πνςζηζηή πμο 

έπεζ ηαεζγάκεζ, πνέπεζ ηακμκζηά κα δζαθφεηαζ αιέζςξ ιε ακάδεοζδ ή ακαηάναλδ. 

α. Οζ ηεθεζςιέκεξ επζθάκεζεξ επζεεςνμφκηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία βζα πενίζζεζα οθζημφ πμο δεκ 

δζαζηνχεδηε ή / ηαζ απμννμθήεδηε μιμζυιμνθα, πζκεθζέξ, δζαθμνέξ ζημ πνχια, ζηδκ οθή ηαζ ζηδκ 

ηεθζηή ειθάκζζδ. Οζ πνςιαηζζιμί ηνίκμκηαζ απμννζπηέμζ υηακ: 

 μζ επζδζμνεχζεζξ δζαηνίκμκηαζ έζης ηαζ αιοδνά 

 δ επζθάκεζα δζαηνίκεηαζ ηάης απυ ημ πνχια, υηακ δδθαδή ημ πνχια είκαζ δζαθακέξ («θάβηνζζια»). 

 ημ πνχια ηδξ πνςιαηζζιέκδξ επζθάκεζαξ δεκ είκαζ ηεθείςξ μιμζυιμνθμ 

 πανμοζζάγεζ έζης ηαζ ιζηνήξ έηηαζδξ θεμνέξ (ηνζπμεζδείξ νςβιέξ, απμηυθθδζδ, πανμοζία 

θοζαθίδςκ ηηθ) 

 δζαηνίκμκηαζ μζ «ιαηίζεζξ» ηςκ ηιδιάηςκ ημο πνχιαημξ ιζαξ επζθάκεζαξ 

 δζαηνίκμκηαζ μζ δζαδνμιέξ ημο πζκέθμο πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ δζάζηνςζδ 

 μζ βναιιέξ ζοκάκηδζδξ ηςκ πνςιαηζζιχκ δζαθμνεηζηχκ απμπνχζεςκ δεκ είκαζ ηεθείςξ 

εοεφβναιιεξ 

 δ οθή, ή δ απυπνςζδ δεκ είκαζ αοηή πμο απαζηείηαζ απυ ηδ ιεθέηδ ή / ηαζ ηδκ Τπδνεζία 

 ημ πάπμξ ηαζ δ επζθάκεζα ηάθορδξ ηάεε ζηνχζδξ δεκ είκαζ μιμζυιμνθα 

 ηα ηεκά, μζ πυνμζ ηαζ μζ νςβιέξ ηςκ πνμξ πνςιαηζζιυ ημζπμπμζζχκ δεκ έπμοκ πθδνςεεί  

 δ ενβαζία ζηζξ βςκίεξ, ζηζξ αηιέξ, ζηζξ ζοβημθθήζεζξ, ζηζξ ζοκδέζεζξ, ζηζξ νςβιέξ ηηθ δεκ είκαζ ίδζαξ 

πμζυηδηαξ ιε ηδκ ενβαζία ζηζξ οπυθμζπεξ επζθάκεζεξ 

 ηα ζθναβζζηζηά οθζηά ηςκ ανιχκ έπμοκ πνςιαηζζηεί 

β. Ο Ακάδμπμξ επζδζμνεχκεζ ηζξ αηέθεζεξ ηαζ ηζξ επζθάκεζεξ πςνίξ επζπθέμκ απμγδιίςζδ ηαζ ιεηά ηδκ 

έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

 

5. Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ υθςκ ηςκ ενβαζζχκ πνςιαηζζιχκ, εηηυξ απυ υθα ηα ζηάδζα (πνμηαηανηηζηά ηαζ 

ηφνζα) ηδξ εηηέθεζδξ ηδξ ενβαζίαξ, πενζθαιαάκμκηαζ ηα αηυθμοεα: 

α. Η πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά επί ηυπμο ημο ένβμο απυ μπμζαδήπμηε απυζηαζδ ηαζ ιέζς μπμζαζδήπμηε 

μδμφ, δ πνμζέββζζδ ηαζ δ ημπμεέηδζδ ζε ηάεε ζηάειδ ενβαζίαξ υθςκ ηςκ απαζημφιεκςκ οθζηχκ, 

ιζηνμτθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ (ακαιζηηήνςκ, ζηνζςιάηςκ ηηθ) βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ ηαζ έκηεπκδ 

εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ.  
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α. Η ηαηαζηεοή ηςκ απαζημφιεκςκ ζηνζςιάηςκ, δ πνμζέββζζδ ηαζ ημπμεέηδζδ ημοξ ζηδ ζηάειδ 

ενβαζίαξ ηαεχξ ηαζ δ απμλήθςζδ ημοξ ιεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ. 

β. Η πνμεημζιαζία ηςκ πνμξ πνςιαηζζιυ επζθακεζχκ, μ ηαεανζζιυξ ημοξ, δ επζδζυνεςζδ ηςκ αηεθεζχκ, 

μζ επζζηνχζεζξ πνζκ απυ ηδκ εθανιμβή ημο πνχιαημξ, μζ επζηνίρεζξ, μζ εηηναπφκζεζξ, μζ έθεβπμζ ηαζ μζ 

δεζβιαημθδρίεξ ηςκ οθζηχκ, δ ηαηαζηεοή ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ μζ επζδζμνεχζεζξ εθαηηςιαηζηήξ 

ηεθεζςιέκδξ ενβαζίαξ. 

δ. Η πνμζηαζία, μ ηαεανζζιυξ ηαεχξ ηαζ δ επζδζυνεςζδ ημοξ απυ ηζξ θεμνέξ ηςκ παναηείιεκςκ 

επζθακεζχκ απυ ηζξ ενβαζίεξ πνςιαηζζιχκ. 

ε. Ο ηαεανζζιυξ ημο ενβμηαλίμο ηαζ δ απμιάηνοκζδ ηςκ άπνδζηςκ οθζηχκ ιεηά ημ πέναξ ηςκ 

ενβαζζχκ. 

ζη. Οζ εκδεπυιεκεξ επζδζμνεχζεζξ (ιενειέηζα) ηδξ επζθάκεζαξ πμο πνμηφπημοκ θυβς ηδξ εκζςιάηςζδξ 

ηςκ ημοθςιάηςκ, ηςκ Η/Μ εβηαηαζηάζεςκ ηηθ. 

γ. Η αζθάθζζδ, απμεήηεοζδ ηαζ πνμζηαζία ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ ηαηαζηεοαγυιεκςκ ζημζπείςκ. 

δ. Κάεε άθθδ ενβαζία πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ, έκηεπκδ ηαζ ειπνυεεζιδ απμπενάηςζδ ηςκ 

ενβαζζχκ, έζης ηαζ πνυζεεηδ ηαζ ιδ νδηά ακαθενυιεκδ ζημ πανυκ ηαζ ζηα οπυθμζπα οιααηζηά Σεφπδ 

ηαζ ζπέδζα. 

 

6. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

α. Οζ ενβαζίεξ πνςιαηζζιχκ επζιεηνχκηαζ ζε ηεηναβςκζηά ιέηνα (m²) επζθακεζχκ ή ζε ιέηνα ιήημοξ 

(m) βναιιζηχκ ζημζπείςκ μνζζιέκςκ θμζπχκ δζαζηάζεςκ, πθήνςξ πεναζςιέκςκ, ακά είδμξ 

πνςιαηζζιμφ πμο ειθακίγεηαζ ζημ Σζιμθυβζμ. Η επζιέηνδζδ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 

100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ.  Απυ ηζξ επζθάκεζεξ αθαζνείηαζ ηάεε άκμζβια, μπή ή ηεκυ ηαζ απυ ηα 

βναιιζηά ζημζπεία ηάεε αζοκέπεζα πμο δεκ πνςιαηίγεηαζ ή πνςιαηίγεηαζ ιε άθθμ είδμξ πνςιαηζζιμφ.  Η 

εθανιμβή ζοκηεθεζηχκ εα βίκεηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ ΔΣΤ, εκχ δ ακηζδζαανςηζηή πνμζηαζία ηςκ 

ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ δεκ επζιεηνάηαζ λεπςνζζηά, ηαεχξ εεςνείηαζ ακδβιέκδ ζηδκ ακά kg ή t ηζιή ηςκ 

ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ. 

α. Η (μζ) πμζυηδηα (εξ) ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθέζηδηακ ζηακμπμζδηζηά, υπςξ αοηή (εξ) επζιεηνήεδηε 

(ακ) ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαζ εβηνίεδηε (ακ) απυ ηδκ Τπδνεζία, εα πθδνχκεηαζ (μκηαζ) ζφιθςκα 

ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ βζα ηα δζάθμνα είδδ πνςιαηζζιχκ. Η (μζ) ηζιή (έξ) 

ιμκάδαξ εα απμηεθεί (μφκ) πθήνδ απμγδιίςζδ βζα ηα υζα μνίγμκηαζ ζηδκ ακςηένς πανάβναθμ 

«Πενζθαιαακυιεκεξ Γαπάκεξ» ημο πανυκημξ άνενμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε άθθδ δαπάκδ πμο είκαζ 

ακαβηαία ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 100 «Γεκζημί νμζ». 
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Σ . Π. 8 .  ΠΛΙ ΝΘΟΓΟΜΔ  –  ΛΙ ΘΟΓΟΜΔ  

 

1. Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

1.1. Πεδίν Δθαξκνγήο 

α. Σμ πεδίμ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ ηαθφπηεζ ενβαζίεξ εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ ημζπμπμζζχκ απυ 

μπηυπθζκεμοξ, ηζζιεκηυθζεμοξ, εενιμιμκςηζηέξ πθίκεμοξ, πονίιαπεξ πθίκεμοξ, θζεμδμιέξ, ηαζ άθθεξ 

ενβαζίεξ ημζπμπμζίαξ (π.π. ειθακείξ, δζαημζιδηζηέξ ημζπμπμζίεξ). 

α. ημ πανυκ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ενβαζίεξ λδνάξ δυιδζδξ (βορμζακίδεξ, ηζζιεκημζακίδεξ) ηαζ 

εθαθνχκ πςνζζιάηςκ. 

1.2. Οξηζκνί 

α. Χξ ημζπμπμζία μνίγεηαζ δ πθήνςζδ ηςκ ηαηαηυνοθςκ ζημζπείςκ ημο ελςηενζημφ πενζαθήιαημξ ηαεχξ 

ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ πςνζζιάηςκ ηςκ ηηζνίςκ ιε ηα οθζηά πμο ακαθένεδηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ 

πανάβναθμ. 

α. Χξ θζευζςια ηαηά ημκ EC 6 κμείηαζ ηάεε ζημζπείμ ηαηάθθδθμ βζα ηαηαζηεοέξ ημζπμπμζίαξ.  

β. Χξ δνμιζηή ημζπμπμζία μνίγεηαζ εηείκδ πμο έπεζ πθάημξ 9 cm (ιζζή πθίκεμξ), εκχ ςξ μνεμδνμιζηή 

ημζπμπμζία μνίγεηαζ αοηή πμο έπεζ πθάημξ 6 cm. 

δ. Χξ ιπαηζηή ημζπμπμζία μνίγεηαζ εηείκδ πμο έπεζ πθάημξ 19 cm (ιζα πθίκεμξ) ηαζ απμηεθείηαζ απυ δζπθή 

ζεζνά πθίκεςκ ημπμεεηδιέκςκ ηαηά ιήημξ, πςνίξ δζάηεκμ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ζοκδευιεκςκ ιε εβηάνζζεξ 

πθίκεμοξ. Ακάθμβα μνίγεηαζ ηαζ δ οπενιπαηζηή ημζπμπμζία ιε πθάημξ ιζάιζζδξ πθίκεμο. 

ε. Χξ ραεςηή ημζπμπμζία μνίγεηαζ εηείκδ πμο έπεζ πθάημξ 19 cm ηαζ απμηεθείηαζ απυ δφμ μνεμδνμιζηέξ 

πθζκεμδμιέξ ιε δζάηεκμ ιεηαλφ ημοξ, ζοκδευιεκςκ ιε εβηάνζζεξ πθίκεμοξ. 

ζη. Χξ δζπθή ημζπμπμζία μνίγεηαζ εηείκδ πμο απμηεθείηαζ απυ δφμ πθζκεμδμιέξ ιε ή πςνίξ δζάηεκμ ιεηαλφ 

ημοξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ δζάηεκμ, ιπμνεί κα πθδνμφηαζ ιε ιμκςηζηυ ηαζ θνάβια οδναηιχκ. 

Οζ δζαημζιδηζηέξ (ειθακείξ) πθζκεμδμιέξ υρεςκ είκαζ ζφκδεεξ είδμξ δζπθήξ ημζπμπμζίαξ.  

γ. Χξ ιζηηή ημζπμπμζία μνίγεηαζ εηείκδ πμο απμηεθείηαζ απυ δφμ ή πενζζζυηενα είδδ ημίπςκ, ηαζ οθζηχκ 

ηςκ μπμίςκ δ δυιδζδ βίκεηαζ ζοκήεςξ ηαοηυπνμκα. Τπάνπμοκ 3 είδδ ιζηηήξ ημζπμπμζίαξ: ηαηά ημ 

ιήημξ, ηαηά ημ πάπμξ ή / ηαζ ηαηά ημ φρμξ ηςκ ημίπςκ. 

δ. Χξ ανιυξ μνίγεηαζ μ πχνμξ ιεηαλφ ηςκ πθίκεςκ πμο πθδνχκεηαζ ιε ημκίαια, είηε ηαηά ηδκ μνζγυκηζα 

είηε ηαηά ηδκ ηαηαηυνοθδ δζεφεοκζδ. 

ε. Χξ ζηνχζδ μνίγεηαζ ηάεε μνζγυκηζα ζεζνά πθίκεςκ πμο ημπμεεημφκηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ 

δυιδζδξ ηδξ ημζπμπμζίαξ. 

 

2. Τιηθά 

2.1. Γεληθά 

α. θεξ μζ πμζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ πμο πνμζημιίγμκηαζ ζημ ενβμηάλζμ πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ 

πνμιδεεοηή εβηεηνζιέκμ απυ ηδκ Τπδνεζία. Ο πνμιδεεοηήξ αοηυξ παναιέκεζ μ ίδζμξ ηαε’ υθδ ηδ 

δζάνηεζα ηαηαζηεοήξ ημο ένβμο, εηηυξ ακ οπάνπεζ ακηίεεηδ μδδβία απυ ηδκ Τπδνεζία. Σα οθζηά 

ζοκμδεφμκηαζ απυ ηα ακηίζημζπα πζζημπμζδηζηά πμζυηδηαξ, ηα μπμία οπμαάθθμκηαζ πνμξ έβηνζζδ απυ 

ηδκ Τπδνεζία. 

α. Τπμαάθθμκηαζ επίζδξ πνμξ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία, δείβιαηα ηάεε ηφπμο πθίκεμο. Η ηαηαζηεοή ηδξ 

ημζπμπμζίαξ ιπμνεί κα λεηζκήζεζ ιυκμ ιεηά ηδκ έβηνζζδ αοηή. θεξ μζ πνμζημιζγυιεκεξ πμζυηδηεξ ηςκ 

οθζηχκ εα είκαζ ηδξ ίδζαξ πμζυηδηαξ ιε ηα εβηεηνζιέκα δείβιαηα. 

β. Η Τπδνεζία δζεκενβεί μπηζηυ έθεβπμ ηςκ ηειαπίςκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ή / ηαζ ηα 

πζζημπμζδηζηά πμζυηδηαξ ζημ ενβμηάλζμ. Δζδζηυηενα εθέβπμκηαζ ηα ελήξ: 
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 Σμ ζπήια υθςκ ηςκ ηειαπίςκ πνέπεζ κα είκαζ ηακμκζηυ. Γεκ επζηνέπμκηαζ απμηθίζεζξ εηηυξ ηςκ 

πνμδζαβεβναιιέκςκ ακμπχκ.  

 Η μιμζμιμνθία ημο πνςιαηζζιμφ. 

 Η αηεναζυηδηα ηδξ ιμνθήξ. Γεκ πνέπεζ κα οπάνπμοκ νςβιέξ, ναβίζιαηα, ζπαζίιαηα ηαζ 

παναιμνθςιέκα ηειάπζα. 

 Η ζηαεενυηδηα ημο ζπήιαημξ ηαζ ηςκ δζαζηάζεςκ ζε υθα ηα ηειάπζα. 

 Η οθή. 

 Οζ θμζπέξ ζδζυηδηεξ, π.π., εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα. 

δ. Γζα ιεβάθεξ πμζυηδηεξ πνέπεζ κα οπμαάθθμκηαζ απμηεθέζιαηα ηςκ αηυθμοεςκ ενβαζηδνζαηχκ 

εθέβπςκ (πμο έπμοκ δζελαπεεί απυ ενβαζηήνζμ εβηεηνζιέκμ απυ ηδκ Τπδνεζία): 

 δζαζηάζεςκ ηαζ ιμνθήξ 

 εζδζημφ αάνμοξ 

 μιμζμβέκεζαξ πνςιαηζζιμφ ηαζ επζθάκεζαξ εναφζδξ 

 ακημπήξ ζε εθίρδ  

 ακημπήξ ζε ηάιρδ  

 οδαημαπμννμθδηζηυηδηαξ  

 δμηζιή ελακεήιαημξ  

 ζηθδνυηδηαξ 

 ζοκηεθεζηή εενιμαβςβζιυηδηαξ. 

2.2. Οπηόπιηλζνη 

α. Καηδβμνίεξ ζοκδεέζηενςκ μπηυπθζκεςκ 

 Κμζκέξ  δζάηνδηεξ μπηυπθζκεμζ πςνίξ επζιεθδιέκδ επζθάκεζα απυ ημζκή άνβζθμ (πδθυξ, ανβζθζηέξ 

ιάνβεξ) ιε ιζηνέξ (πνζζιαηζηέξ ή ηοθζκδνζηέξ) ηνφπεξ ηαηά ημ ιήημξ ή ημ φρμξ ηδξ πθίκεμο ηαζ 

παπζά ημζπχιαηα ή ιεβάθεξ μνεμβςκζηέξ ηνφπεξ ηαηά ημ ιήημξ ιε θεπηά ημζπχιαηα. 

 Οπηυπθζκεμζ επζιεθδιέκδξ υρεςξ, μζ μπμίεξ παναιέκμοκ ακεπίπνζζηεξ. 

 Οπηυπθζκεμζ ακημπήξ, ζοκήεςξ πθήνεζξ, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ηαηαζηεοέξ ιε απαζηήζεζξ 

ζδζαίηενςκ ακημπχκ (π.π. ημίπμζ ακηζζηήνζλδξ, ηαπκμδυπμζ ηηθ). 

 Πονίιαπεξ πθίκεμζ (πονυημοαθα), πμο είκαζ πθήνεζξ, πονάκημπεξ μπηυπθζκεμζ, μζ μπμίμζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ηαηαζηεοέξ ιε απαζηήζεζξ ακημπήξ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ (π.π. ηγάηζα, 

ηαπκμδυπμζ ηηθ). 

 Θενιμιμκςηζηέξ μπηυπθζκεμζ, μζ μπμίεξ θένμοκ ηεκά ηαζ εζδζηά εενιμιμκςηζηά πανειαφζιαηα. 

 Γζαημζιδηζηέξ μπηυπθζκεμζ. 

 Ολφιαπεξ ανβζθζηέξ μπηυπθζκεμζ (ειθακή ημφαθα klinker). 

α. Κμζκέξ Γζάηνδηεξ Οπηυπθζκεμζ 

 Έπμοκ πνχια απυ οπυθεοημ ιέπνζ ηυηηζκμ, ακάθμβα ιε ηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηδξ ανβίθμο ηαζ ηα 

μλείδζα ημο ζζδήνμο πμο πενζέπεζ. 

 Οζ δζαζηάζεζξ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά δεκ είκαζ ηοπμπμζδιέκεξ. Μζα ημζκή ελάμπδ δζάηνδηδ πθίκεμξ 

είκαζ 190mm x 90mm x 60mm εκχ μζ θμζπέξ ζοκδεέζηενεξ δζαζηάζεζξ πθίκεςκ είκαζ ιήημξ 190 mm 

- 350 mm, πθάημξ  90 mm  - 250 mm, φρμξ 60 mm - 200 mm.  

 Οζ πθίκεμζ δεκ πνέπεζ κα απμννμθμφκ κενυ πενζζζυηενμ απυ 7% -15% ημο αάνμοξ ημοξ. 

 Ο ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ (θ) ηςκ δζάηνδηςκ μπημπθίκεςκ εβπχνζαξ παναβςβήξ 

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 0,14 kcal/m2/h/°C - 0,40 kcal/m2/h/°C. 

β. Έθεβπμξ Πμζυηδηαξ 
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 Η Τπδνεζία έπεζ ημ δζηαίςια κα θαιαάκεζ δείβιαηα πθίκεςκ, ζε μπμζαδήπμηε ζηζβιή ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ, ιε ζημπυ κα εθέβλεζ ηδκ πμζυηδηά ημοξ ηαεχξ ηαζ κα απαζηεί 

απυ ημκ Ακάδμπμ ηα ζπεηζηά πζζημπμζδηζηά πμζυηδηαξ. 

 Δηηυξ απυ ημοξ εθέβπμοξ πμο ακαθένεδηακ ζηδκ πανάβναθμ «Τθζηά –Γεκζηά», εθέβπεηαζ επίζδξ ηαζ 

μ ήπμξ ηςκ μπηυπθζκεςκ, πμο πνέπεζ κα είκαζ ιεηαθθζηυξ, υηακ αοηέξ πηοπζμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ή ιε 

ζθονί (δείβια ηαθήξ υπηδζδξ). 

 Μεηά ηδκ ηαηαζηεοή, δ ζοννίηκςζδ απυ ηδκ λήνακζδ ηςκ πθίκεςκ δεκ εα πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημ 

0,09 %. 

δ. Πίλαθαο 2.2 : Γνθηκέο, Έιεγρνη θαη Πξόηππα Οπηόπιηλζσλ 

# Γνθηκή / Έιεγρνο Πξόηππν 

1 2 3 

1 ακημπήξ ζε εθίρδ ΠΣΠ Γ 100, ΔΝ 772, ASTM 067, DIN 105 - 1 

2 ακημπήξ ζε ηάιρδ ASTM 067, DIN 105 

3 οδαημαπμννμθδηζηυηδηαξ  ΠΣΠ Γ 100, ASTM 067, DIN 51056 

4 δμηζιή ελακεήιαημξ ASTM 067 

5 ακημπή ζε παβεηυ DIN 105 - 1 

6 ζηθδνυηδηα ζε πάναλδ ηαηά MOHS DIN 105 - 4 

7 εζδζηυ αάνμξ DIN 105 - 1 

8 ακημπή ζε μλέα DIN 51091, 51102 

9 ακημπή ζε αθηάθζα DIN 51091 

10 πμζυηδηα επζθάκεζαξ DIN 105 - 4 

11 ακμπέξ δζαζηάζεςκ  ΔΝ 122, DIN 105  

12 ακημπή ζε πνχια ηαζ θςξ DIN 51094 

2.3. Λίζνη 

α. Οζ θίεμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ μιμζυιμνθα ηαζ οβζή πεηνχιαηα, κα 

δζαεέημοκ ηζξ απαναίηδηεξ ακημπέξ, κα είκαζ μιμζμβεκείξ, πςνίξ νςβιέξ, αοθαηχζεζξ ηαζ ηδθίδεξ ηαζ 

πςνίξ λέκεξ πνμζιίλεζξ. Λίεμζ πμο δεκ πανμοζζάγμοκ αοηέξ ηζξ ζδζυηδηεξ εα απμννίπημκηαζ απυ ηδκ 

Τπδνεζία. 

α. ηζξ θζεμδμιέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ θίεςκ: 

 Ανβμί θίεμζ, πμο δεκ οθίζηακηαζ ηαιία επελενβαζία ηαζ απυ ημοξ μπμίμοξ πνμηφπημοκ 

«ανβμθζεμδμιέξ». Οζ ανβμί θίεμζ πνέπεζ κα έπμοκ αάνμξ ημοθάπζζημκ 20 kg, βζαηί δ πνήζδ 

εθαθνφηενςκ θίεςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ ακημπήξ ηδξ θζεμδμιήξ. 

 Ηιζθαλεοημί θίεμζ, πμο οθίζηακηαζ ιενζηή επελενβαζία ηαζ απυ ημοξ μπμίμοξ πνμηφπημοκ 

«διζθαλεοηέξ» θζεμδμιέξ. Δπελενβαζία βίκεηαζ ζηδ ιία υρδ ηςκ θίεςκ ηαζ ζηζξ πανάπθεονεξ 

επζθάκεζεξ ζε αάεμξ πενίπμο 10 cm – 12 cm, βζα ηδκ επίηεολδ ηακμκζηήξ ιμνθήξ ανιχκ. 

 Λαλεοημί θίεμζ, πμο οθίζηακηαζ πθήνδ επελενβαζία ηαζ θαιαάκμοκ ηακμκζηά βεςιεηνζηά ζπήιαηα 

ηαζ απυ ημοξ μπμίμοξ πνμηφπημοκ «ηακμκζηέξ» ή «θαλεοηέξ» θζεμδμιέξ. 

β. Οζ ζοκήεεζξ δζαζηάζεζξ ηςκ διζθαλεοηχκ ή θαλεοηχκ θίεςκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 φρμξ 15 cm – 20 cm 

 πθάημξ 20 cm – 25 cm, αθθά υπζ ιζηνυηενμ απυ 1,5 θμνά ημ φρμξ 

 ιήημξ 30 cm – 40 cm, αθθά υπζ ιζηνυηενμ απυ 1,5 θμνά ημ πθάημξ 

δ. Η άιιμξ ηςκ ημκζαιάηςκ θζεμδμιχκ πνέπεζ κα είκαζ πμκδνυημηηδ. 
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2.4. Σζηκεληόιηζνη 

α. Οζ ηζζιεκηυθζεμζ είκαζ θζεμζχιαηα απυ ζηονυδεια ηαζ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ αάζεζ ημο EC 6. 

α. Οζ ζοκήεεζξ δζαζηάζεζξ ηςκ ηζζιεκηυθζεςκ είκαζ 39 cm x 19 cm ιε πάπδ 9 cm, 15 cm ηαζ 19 cm. 

Καηά ημ δεζβιαημθδπηζηυ έθεβπμ πμο δζελάβεηαζ ηαηά ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ ηειαπίςκ ζημ ενβμηάλζμ, 

εθέβπμκηαζ μζ δζαζηάζεζξ ημοξ (πάπμξ, ιήημξ ή πθάημξ), μζ μπμίεξ εα ανίζημκηαζ εκηυξ ηςκ ακμπχκ. 

Οπμζμδήπμηε ηειάπζμ ανίζηεηαζ εηηυξ ηςκ ακμπχκ απμιαηνφκεηαζ απυ ημ ενβμηάλζμ ηαζ ακηζηαείζηαηαζ 

ιε δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο. 

β. Οζ ηζζιεκηυθζεμζ πμο πνμζημιίγμκηαζ ζημ ενβμηάλζμ πνέπεζ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ ημ ακηίζημζπμ 

πζζημπμζδηζηυ πμζυηδηαξ ηαζ κα είκαζ εθεβιέκμζ ηαζ εβηεηνζιέκμζ ςξ πνμξ ηδ ζοζημθή λήνακζδξ ηαζ ηδκ 

ζηακμπμζδηζηή λήνακζδ ζε ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ. Η ακημπή ζε εθίρδ ηαζ δ οδαημαπμννμθδηζηυηδηα 

ηςκ ηζζιεκηυθζεςκ πνμζδζμνίγμκηαζ ιε δμηζιέξ αάζεζ ημο ΔΝ 772 ηαζ ημο ASTM C 140. Πνέπεζ επίζδξ κα 

έπμοκ ηδκ ίδζα ειθάκζζδ (ζδζαίηενα οθή) ηαζ κα έπμοκ ζοκηδνδεεί ιε ηζξ ίδζεξ δζαδζηαζίεξ. 

δ. ηονυδεια πθήνςζδξ ιζαξ μπθζζιέκδξ ημζπμπμζίαξ ιε ηζζιεκηυθζεμοξ, είκαζ ημ ζηονυδεια πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πθήνςζδ ηςκ ηαηαηυνοθςκ μπχκ ηαζ εα αημθμοεεί ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο EC 6. 

Ο πάθοααξ μπθζζιμφ ηδξ ημζπμπμζίαξ εα αημθμοεεί ημ πνυηοπμ ΔΝ 10080 ηαζ μ μπθζζιυξ ηςκ ανιχκ ημ 

πνυηοπμ ΔΝ 845 – 3 ή ημκ EC 6. 

2.5. Ππξίκαρεο Πιίλζνη 

α. Οζ πονίιαπεξ πθίκεμζ πνέπεζ κα είκαζ ζοιπαβείξ, μιμζμβεκείξ, πςνίξ νςβιέξ, αοθαηχζεζξ, ηεκά ηαζ 

απαθθαβιέκεξ απυ εθαηηχιαηα πμο ειπμδίγμοκ ηδκ άιεζδ ηαζ ζςζηή δυιδζδ ημοξ. Σα ηειάπζα πμο 

πνμζημιίγμκηαζ ζημ ενβμηάλζμ πνέπεζ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ πζζημπμζδηζηυ πμζυηδηαξ ηαζ κα 

ακαβνάθεηαζ δ ηαηάηαλδ ιε αάζδ ηδκ πονακημπή. Ακ δεκ ακαβνάθεηαζ δ πθδνμθμνία αοηή απαζηείηαζ 

ενβαζηδνζαηυξ έθεβπμξ, μ μπμίμξ δζελάβεηαζ ιε δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο ζε ενβαζηήνζμ εβηεηνζιέκμ απυ 

ηδκ Τπδνεζία. 

α. Οζ δζαζηάζεζξ ηαζ μζ ακμπέξ ηςκ ηειαπίςκ πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο 

πνμακαθένεδηακ. 

2.6. Θεξκνκνλσηηθέο Πιίλζνη 

α. Χξ πνμξ ηδκ ακημπή ζε εθίρδ ημκ έθεβπμ ηςκ δζαζηάζεςκ, ηδκ οδαημαπμννμθδηζηυηδηα ηαζ ηδκ 

ποηκυηδηα μζ πθίκεμζ πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ ΔΝ 772. Οζ εενιμιμκςηζηέξ πθίκεμζ είκαζ 

ζοκήεςξ ηορεθςηέξ μπηυπθζκεμζ πμο πνμηφπημοκ απυ ακάιζλδ ανβίθμο ηαζ ηυηηςκ δζμβηςιέκδξ 

πμθοζηενυθδξ.  

α. Οζ εενιμιμκςηζηέξ πθίκεμζ έπμοκ πθάημξ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 90 mm ιέπνζ 280 mm, ιήημξ 140 mm 

– 150 mm  ηαζ φρμξ 250 mm ηαζ 300 mm. 

2.7. Κνληάκαηα 

α. Οζ βεκζηέξ πνμδζαβναθέξ βζα ηα οθζηά ηαζ ηζξ ενβαζίεξ ημκζαιάηςκ ημζπμπμζίαξ ακαθένμκηαζ ζημ 

άνενμ «Κμκζάιαηα» ηαζ ζημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 998 ηαζ ζοιπθδνχκμκηαζ ιε ακαβναθυιεκα ζημ πανυκ 

άνενμ. Γζα ηζξ ιεευδμοξ δμηζιχκ ημκζαιάηςκ ημζπμπμζίαξ ζζπφεζ ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 1015 ηαζ βζα ημ 

ηζζιέκημ ημζπμπμζίαξ ημ ΔΛΟΣ 413. 

α. Οζ ακαθμβίεξ βζα ηα ημκζάιαηα ημζπμπμζίαξ είκαζ ημοθάπζζημκ 350 kg - 450 kg ηζζιέκημ ακά m3 

ημκζάιαημξ ηαζ 0,08 m3 αζαέζηδ.  

β. Σμ ημκίαια βζα ηζξ ειθακείξ ημζπμπμζίεξ εα πνέπεζ επζπνμζεέηςξ κα ζηακμπμζεί ηζξ αηυθμοεεξ 

απαζηήζεζξ: 

 κα έπεζ ηαθή ενβαζζιυηδηα 

 κα έπεζ ηδκ ηαηάθθδθδ πενζεηηζηυηδηα ζε κενυ, χζηε κα ιδ ζηεβκχκεζ βνήβμνα ηαζ πάκεζ ηδκ 

πθαζηζηυηδηα ημο 

 κα έπεζ ορδθή ακημπή ζηδκ επίδναζδ ηδξ ανμπήξ 

 κα έπεζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ ηαζ ηαθή ζοιπενζθμνά ζημκ παβεηυ. 
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δ. Γζα πενζπηχζεζξ ηαηαζηεοχκ πμο είκαζ επζεοιδηή δ πθήνδξ αδζαανμπμπμίδζδ ηαζ δ ζδζαίηενα 

ορδθή ακημπή, εκδείηκοηαζ δ πνήζδ ηζζιεκημημκζάιαημξ πςνίξ αζαέζηδ. 

 

3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.1. Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε Τιηθώλ 

α. Σμ ημκίαια ιεηαθένεηαζ ζε ζπεηζηχξ ροπνά δμπεία ηαζ δεκ εηηίεεηαζ άιεζα ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. 

Πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ υηζ ηα ιεηαθθζηά ηανμηζάηζα, δμπεία ηαζ ζακίδεξ βζα ηδ ιεηαθμνά ηαζ πνήζδ 

ημο ημκζάιαημξ είκαζ ζπεηζηχξ ροπνά. 

α. Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ ζςζηή δζελαβςβή ηςκ ενβαζζχκ εηθυνηςζδξ, απμεήηεοζδξ ηαζ 

πνμζηαζίαξ ηςκ πθίκεςκ ή / ηαζ ηςκ θίεςκ. θα ηα ηειάπζα, πνέπεζ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ 

πνμζημιίγμκηαζ απυ ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ζε “παθέηεξ”, κα λεθμνηχκμκηαζ ηαζ κα ζημζαάγμκηαζ ιε 

πνμζμπή. ε ηαιία πενίπηςζδ δεκ εα πνέπεζ κα λεθμνηχκμκηαζ πφδδκ ιε ακαηνμπή. Σα οθζηά 

πνμζηαηεφμκηαζ ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ ζημ ενβμηάλζμ έκακηζ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ, θεμνχκ ηαζ 

γδιζχκ πμο είκαζ δοκαηυκ κα πνμηφρμοκ, πςνίξ κα ένπμκηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ έδαθμξ. Γζα ημ 

ζημπυ αοηυ ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ αδζάανμπα ηαθφιιαηα  πνμζηαζίαξ. 

β. Σα οθζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε ηδ ζεζνά ιε ηδκ μπμία παναδίδμκηαζ. 

3.2. Αλέγεξζε Γείγκαηνο  

Μεηά ηδκ έβηνζζδ ηςκ δεζβιάηςκ ηςκ πνμζημιζγυιεκςκ οθζηχκ, μ Ακάδμπμξ ακεβείνεζ δείβιαηα 

ηεθεζςιέκςκ επζθακεζχκ δζαζηάζεςκ πενίπμο 1,0 m x 1,5 m ηάεε είδμοξ ημζπμπμζίαξ πμο πνμαθέπεηαζ 

κα ηαηαζηεοαζηεί. Σα δείβιαηα εα είκαζ επανηχξ εειεθζςιέκα ηαζ εα δείπκμοκ ηδ ζςζηή εθανιμβή ηςκ 

πνμδζαβναθχκ ηαζ ηςκ ηακυκςκ δυιδζδξ ηδξ ημζπμπμζίαξ. Μυκμ ιεηά ηδκ έβηνζζδ ημοξ απυ ηδκ 

Τπδνεζία εα λεηζκά δ ηαηαζηεοή ηδξ ημζπμπμζίαξ, δ μπμία εα είκαζ εθάιζθθδξ ή ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ 

απυ ηα παναπάκς δείβιαηα. ε πενίπηςζδ πμο μ Ακάδμπμξ έπεζ πνμηείκεζ ηδ πνήζδ πνμζιίηηςκ, ημ 

δείβια ημζπμπμζίαξ πνέπεζ κα ακεβενεεί 6 - 8 εαδμιάδεξ πνζκ απυ ηδκ πνήζδ ηςκ οθζηχκ. 

3.3. Αλνρέο 

Πίνακασ 1001.3.3 : Ανοχζσ Καταςκευήσ Τοιχοποιίασ 

# Απαίηεζε Αλνρή 

1 2 3 

1 μνζγμκηζυηδηα ςξ πνμξ ηδκ εοεεία πμο ηαεμνίγεηαζ 

απυ ηα εηαηένςεεκ οπμζηοθχιαηα ηαζ απυ ηδκ 

ηαηαηυνοθδ κήια ηδξ ζηάειδξ) 

≤ 1 cm 

2 μνεέξ βςκίεξ 1 cm ακά 3 m 

3 ηεθζηυ φρμξ ηδξ ημζπμπμζίαξ ≤ 3 mm/m ηαζ πάκηςξ ≤ 1 cm 

4 πνμελμπέξ ή εζμπέξ ≤ 1 cm 

3.4. Πξνζηαζία  

α. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ ηαηαζηεοήξ ημζπμπμζίαξ, μ Ακάδμπμξ πνέπεζ κα ιενζικά (ιε ηδ πνήζδ 

εβηεηνζιέκςκ ιεευδςκ) βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ ηαηαζηεοήξ απυ επζαθααείξ ηθζιαημθμβζηέξ επζπηχζεζξ. 

Οζ εηηζεέιεκεξ ζε δοζιεκείξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ημζπμπμζίεξ πνέπεζ κα ηαθφπημκηαζ ηαζ κα 

πνμθοθάζζμκηαζ ημοθάπζζημκ ηαηά ηζξ πνχηεξ 48 χνεξ ιεηά ηδκ ακέβενζδ ημοξ. 

α. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ελςηενζηή εενιμηναζία είκαζ ιεβαθφηενδ ηςκ 37°C ηαζ ημ πμζμζηυ ζπεηζηήξ 

οβναζίαξ ιζηνυηενμ απυ 50% θαιαάκμκηαζ ηα αηυθμοεα ηαηάθθδθα ιέηνα πνμζηαζίαξ ηδξ 

ηαηαζηεοαγυιεκδξ ημζπμπμζίαξ: 

 θα ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ πνμζηαηεφμκηαζ ηαζ ζηζάγμκηαζ απυ ηδκ απεοεείαξ έηεεζδ ζηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία. 
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 Σμ ημκίαια δζαζηνχκεηαζ ζε ζηνχζεζξ ιήημοξ ιέπνζ 1,2 m.  

 Οζ πθίκεμζ ημπμεεημφκηαζ εκηυξ εκυξ θεπημφ ιεηά ηδ δζάζηνςζδ ημο ημκζάιαημξ. 

 Μεηά ηδκ ακέβενζδ δ ημζπμπμζία εα πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδκ απεοεείαξ έηεεζδ ζηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία ηαζ ημκ άκειμ βζα ηζξ επυιεκεξ 48 h. 

β. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ελςηενζηή εενιμηναζία είκαζ ιζηνυηενδ απυ 4°C, μ Ακάδμπμξ οπμαάθθεζ 

πνμηάζεζξ ηαηαζηεοήξ οπυ ζοκεήηεξ παβεημφ πνμξ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία. Σα ιέηνα πνμζηαζίαξ πμο 

πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 Ο πάβμξ ή ημ πζυκζ πμο έπμοκ ζπδιαηζζηεί ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ημζπμπμζίαξ εα ηήημκηαζ ιε ηδκ 

πνμζεηηζηή εένιακζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ ημζπμπμζίαξ. 

 Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ οθζηχκ πμο έπμοκ πνμζαθδεεί απυ παβεηυ. Η ημζπμπμζία πμο πνμζαθήεδηε 

απυ παβεηυ ηαεαζνείηαζ ηαζ ακαηαηαζηεοάγεηαζ. 

 ε εενιμηναζίεξ ιζηνυηενεξ απυ 4°C δ άιιμξ ή ημ κενυ ημο ημκζάιαημξ εενιαίκμκηαζ, χζηε ημ 

παναβυιεκμ ημκίαια κα έπεζ εενιμηναζία 4°C - 40°C. Η εενιμηναζία ημο ημκζάιαημξ εα 

δζαηδνείηαζ πάκς απυ ημκ παβεηυ βζα ημοθάπζζημκ 48 χνεξ ιεηά ηδκ ακέβενζδ ηδξ ημζπμπμζίαξ. Η 

εένιακζδ ηδξ ηαηαζηεοαγυιεκδξ ημζπμπμζίαξ εα είκαζ μιμζυιμνθδ. Η εενιμηναζία ηςκ πθίκεςκ 

πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ πάκς απυ ημοξ 7°C. 

 ε πενίπηςζδ πμο μ Ακάδμπμξ δεκ οπμαάθθεζ απμδεηηέξ πνμηάζεζξ ηαηαζηεοήξ οπυ ζοκεήηεξ 

παβεημφ ή αιεθήζεζ ηδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ πμο μ ίδζμξ πνυηεζκε ηαζ εβηνίεδηακ 

απυ ηδκ Τπδνεζία δεκ εα επζηνέπεηαζ δ ακέβενζδ ημζπμπμζίαξ ζε εενιμηναζίεξ πενζαάθθμκημξ 

ιζηνυηενεξ απυ 4°C. Ο Ακάδμπμξ δεκ δζηαζμφηαζ πνυζεεηδ απμγδιίςζδ ή πανάηαζδ πνμεεζιίαξ 

ελαζηίαξ αοημφ ημο θυβμο. 

δ. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζηαηεφζεζ ημ ηιήια ηδξ ημζπμπμζίαξ πμο έπεζ μθμηθδνςεεί απυ ηδκ 

εζζνμή οδάηςκ, πάβμο ηαζ πζμκζμφ, ιέπνζ κα ημπμεεηδεεί ηαζ κα ζηαεενμπμζδεεί δ μνμθή ή κα 

μθμηθδνςεεί δ ζηέρδ ηδξ ημζπμπμζίαξ. Η πνμζηαζία επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ηάθορδ ιε ζηεβακςηζηά ή 

εενιμιμκςηζηά οθζηά ηαζ ζε αηναίεξ πενζπηχζεζξ ιε ηδ εένιακζδ ιε θάιπεξ ηαζ άθθεξ εβηεηνζιέκεξ 

ιεευδμοξ. 

ε. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα εκζζπφεζ πνμζςνζκά (ηαζ ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ημοξ) ηζξ ιδ 

μθμηθδνςιέκεξ ημζπμπμζίεξ, έκακηζ μνζγμκηίςκ ςεήζεςκ (ακειμπίεζδ ηηθ), ιε ηαηάθθδθεξ εβηεηνζιέκεξ 

ιεευδμοξ. ε πενίπηςζδ ηαπφηδηαξ ακέιμο 24 km/h ή ιεβαθφηενδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ακειμθνάηηεξ. 

3.5. Γηαβξνρή ησλ Πιίλζσλ 

α. Η απαίηδζδ δζαανμπήξ ηςκ πθίκεςκ, ιε ζημπυ ηδκ απμθοβή ηδξ βνήβμνδξ απμννυθδζδξ ημο κενμφ 

απυ ημ ημκίαια, ηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ δζάζηνςζδξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ ζοκανιμβήξ ηςκ πθίκεςκ πνέπεζ 

κα επζαεααζχκεηαζ απυ ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ηαζ μ Ακάδμπμξ κα αημθμοεεί ηζξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ. Γζα 

ηδ δζαανμπή πνδζζιμπμζείηαζ πυζζιμ κενυ.  

α. Οζ πθίκεμζ δζαανέπμκηαζ, εθυζμκ είκαζ πμνχδεζξ ηαζ ζηεβκέξ, αηνζαχξ πνζκ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ, ιε 

ηδκ ειαάπηζζδ ημοξ ζε κενυ ή ιε ρεηαζιυ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ. Γεκ 

πνέπεζ υιςξ κα αθήκμκηαζ αοεζζιέκεξ ζημ κενυ, μφηε κα δζαανέπμκηαζ ηυζμ, υζμ κα επένπεηαζ 

ημνεζιυξ ημοξ. Μεηά ηδ δζάζηνςζδ, πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ ηαζ κα δζαηδνμφκηαζ ζηεβκέξ. Δάκ 

οπάνπεζ πζεακυηδηα παβεημφ μζ πθίκεμζ δεκ εα δζαανέπμκηαζ. 

β. Οζ πθίκεμζ πθέκμκηαζ πνζκ, ηαζ ακ αοηυ είκαζ απαναίηδημ, ηαζ ιεηά ηδ δζάζηνςζδ, ηαηά ηζξ μδδβίεξ ημο 

ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημοξ ή / ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

3.6. Πξνεηνηκαζία 

α. Οζ ημζπμπμζίεξ δεκ εα ηαηαζηεοάγμκηαζ πνζκ πενάζμοκ ημοθάπζζημκ δφμ εαδμιάδεξ απυ ηδκ αθαίνεζδ 

ημο λοθμηφπμο ηδξ θένμοζαξ ηαηαζηεοήξ. 

α. Οζ επζθάκεζεξ επαθήξ ιεηαλφ ημζπμπμζίαξ ηαζ ηαηαζηεοχκ απυ άμπθμ ή μπθζζιέκμ ζηονυδεια εα 

πθδνμφκηαζ ιε ηζζιεκημημκίαια ακαθμβίαξ 1:3 ηαηά αάνμξ ηζζιέκημο ηαζ άιιμο. Οζ επζθάκεζεξ επαθήξ 
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πνέπεζ κα έπμοκ επζπνζζεεί ιε πεηαπηή ηζζιεκημημκία πενζεηηζηυηδηαξ 400 kg ηζζιέκημο ημοθάπζζημκ 24 

h πνζκ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ημζπμπμζίαξ. πμο πνμαθέπεηαζ, ημπμεεηείηαζ επίζδξ εζδζηή αβηφνςζδ. 

β. Πνζκ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ πνχηδξ ζηνχζδξ δ επζθάκεζα έδναζδξ ηαεανίγεηαζ απυ μπμζαδήπμηε 

λέκα οθζηά ηαζ ζημοπίγεηαζ βζα ηδκ αθαίνεζδ ζηυκδξ ηηθ. Ακ οπάνπμοκ ελμβηχιαηα ζηδκ επζθάκεζα 

έδναζδξ, αθαζνμφκηαζ βζα κα ιδκ πνμηαθέζμοκ ζηνέαθςζδ ηδξ ζηνχζδξ. Δθυζμκ είκαζ ηεηθζιέκδ ή 

ακχιαθδ, δ αάζδ ηδξ ημζπμπμζίαξ ελμιαθφκεηαζ ιε ηδ δζάζηνςζδ ελζζςηζηήξ ζηνχζδξ ζηονμδέιαημξ 

300 kg ηζζιέκημο, ιε ζημπυ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ μνζγμκηζυηδηαξ ηςκ ανιχκ. Η πνχηδ ζηνχζδ ηςκ 

πθίκεςκ πνέπεζ κα είκαζ απυθοηα μνζγυκηζα, βζαηί απμηεθεί πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζςζηή δζάζηνςζδ ηςκ 

παναπάκς ζεζνχκ. 

δ. Κάης απυ ηδκ ανπζηή μνζγυκηζα ζηνχζδ, ζηζξ πμδζέξ ηςκ παναεφνςκ ηαζ πάκς απυ ηα οπένεονα ηαζ 

ηα ζεκάγ πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ οδνμιμκςηζηυ οθζηυ. 

3.7. Γεληθέο Απαηηήζεηο Καηαζθεπήο 

α. Ο Ακάδμπμξ αημθμοεεί ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα βζα ηδκ ακέβενζδ ηδξ ημζπμπμζίαξ ή / ηαζ ηζξ 

μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ, ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα δεκ πανέπμοκ ηζξ απαναίηδηεξ 

πθδνμθμνίεξ. 

α. θεξ μζ ημζπμπμζίεξ πνέπεζ κα είκαζ αθθαδζαζιέκεξ, ηαηαηυνοθεξ, ηαζ μιαθέξ, ζε μνεέξ βςκίεξ ιε 

πθήνεζξ ζηνχζεζξ ημκζάιαημξ. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ ιεηαθθζημφ ζθονζμφ ηαζ επζαάθθεηαζ δ πνήζδ ημο 

ιοζηνζμφ ή ζθονζμφ απυ εθαζηζηυ βζα ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ μνζγμκηζυηδηαξ ηαζ ηαεεηυηδηαξ ηςκ πθίκεςκ. 

Η ποηκυηδηα ηςκ ναιιάηςκ ηαε΄ φρμξ ηαζ ηαηά ιήημξ πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα πμο κα δζαζθαθίγεζ ηδκ 

εοεοβνάιιζζδ ηδξ ημζπμπμζίαξ. Σα ηαηαηυνοθα νάιιαηα δζαηδνμφκηαζ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ακέβενζδξ, 

εκχ ηα μνζγυκηζα νάιιαηα ακεαάγμκηαζ ηυζμ ζοπκά, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ εοεοβναιιία υθςκ ηςκ 

ζηνχζεςκ ηαε΄ φρμξ.  

β. Οζ μνεέξ βςκίεξ πανάζζμκηαζ ζςζηά (βχκζαζια) ιε ηδκ εθανιμβή ημο ηακυκα 4-5-6 ή 6-8-10 βζα 

ιεβαθφηενα ιήηδ (Ποεαβυνεζμ εεχνδια), χζηε κα απμθεφβμκηαζ ηαημηεπκίεξ πμο βίκμκηαζ ειθακείξ 

ανβυηενα. 

δ. Γεκ επζηνέπεηαζ δ εκζςιάηςζδ ζπαζιέκςκ ή θεανιέκςκ ηειαπίςκ ζηδκ ημζπμπμζία. 

ε. Η ειπθμηή ηςκ πθίκεςκ πνέπεζ κα επζηοβπάκεηαζ ιε υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενεξ ηειαπζζιέκεξ 

πθίκεμοξ. Ο ηειαπζζιυξ ηςκ πθίκεςκ βίκεηαζ ιε ηδκ ημπή ημοξ ιε ημ λοθμονβζηυ ή άθθμ εζδζηυ πνζυκζ, 

πνζμκμημνδέθα ή δζζημπνίμκμ. Απαβμνεφεηαζ μπμζμζδήπμηε άθθμξ ηνυπμξ ημπήξ. 

ζη.Μζηνμπνμζανιμβέξ ζημ πθάημξ ή ημ πάπμξ ηςκ ανιχκ είκαζ δοκαηυκ κα δζμνεχζμοκ ηοπυκ 

αζοιααηυηδηεξ ηςκ δζαζηάζεςκ ηδξ ημζπμπμζίαξ ηαζ ημο οπάνπμκημξ πενζβνάιιαημξ ζηεθεημφ χζηε κα 

απμθεφβεηαζ μ άζημπμξ ηειαπζζιυξ πθίκεςκ, μζ αζοιιεηνίεξ εηαηένςεεκ ηςκ ακμζβιάηςκ ηηθ. 

γ. Σα ιεηαθθζηά ζημζπεία (ζηδνίβιαηα) ηαθφπημκηαζ ιε ηζζιεκημημκίαια βζα θυβμοξ πνμζηαζίαξ απυ ηδ 

ζημονζά. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ αζαέζηδ ή βφρμο. Οζ εζμπέξ ζηζξ μπμίεξ αβηονχκμκηαζ ηα αβηφνζα εα 

πθδνμφκηαζ επανηχξ ιε ημκίαια. 

δ. ε πενίπηςζδ πμο ηάπμζα ηειάπζα παναιέκμοκ παθανά ιεηά ηδκ ανπζηή πήλδ ημο ημκζάιαημξ, 

αθαζνμφκηαζ ηαζ ακηζηαείζηακηαζ ιε ηδκ εθανιμβή κέμο ημκζάιαημξ ιε δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο. 

ε. ημκ πυδα ηδξ ημζπμπμζίαξ, ζηα οπένεονα ηαζ ζηα ζεκάγ πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ, εθυζμκ οπάνπεζ 

ζπεηζηή απαίηδζδ ζηναββζζηήνζεξ μπέξ. 

ζ. Γζα ηζξ μπημπθζκεμδμιέξ πμο έπμοκ ιήημξ άκς ηςκ 12 m ηαζ πνυηεζηαζ κα επζπνζζημφκ πνέπεζ κα 

πνμαθέπεηαζ ανιυξ δζαζημθήξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ηζξ δζαημζιδηζηέξ πθζκεμδμιέξ υρεςκ ιε ιήημξ 

άκς ηςκ 8 m. 

ζα. εκάγ 

 Η δζαημιή ηαζ μ μπθζζιυξ ηςκ ζεκάγ μνίγεηαζ απυ ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα. ε ακηίεεηδ 

πενίπηςζδ μ Ακάδμπμξ αημθμοεεί ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. Πάκηςξ ημ φρμξ ηςκ ζεκάγ εα είκαζ 

ημοθάπζζημκ 10 cm ηαζ μ εθάπζζημξ μπθζζιυξ είκαζ 2Φ10 άκς ηαζ 2Φ10 ηάης (S400) ηαζ ζοκδεηήνεξ 

Φ8/25 (S220) ζηδκ πενίπηςζδ ημζπμπμζίαξ ιέπνζ πάπμξ ιζαξ πθίκεμο είηε ιε 3Φ10 άκς ηαζ 3Φ10 

ηάης (S400) ηαζ ζοκδεηήνεξ Φ 8/20 (S220) ζηδκ πενίπηςζδ ημζπμπμζίαξ ιεβαθφηενμο πάπμοξ.  
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 Ο Ακάδμπμξ ελεηάγεζ ηδκ απαίηδζδ αφλδζδξ ημο πθήεμοξ ηςκ ζεκάγ (ή / ηαζ ηδξ δζαημιήξ ηαζ ημο 

μπθζζιμφ ημοξ) ζηδκ πενίπηςζδ φπανλδξ ιεβάθςκ ακμζβιάηςκ ή ιεβάθμο φρμοξ ηαζ οπμαάθθεζ 

πνμξ έβηνζζδ ηζξ ακηίζημζπεξ πνμηάζεζξ ζηδκ Τπδνεζία. 

 ε ηάεε πενίπηςζδ δ Τπδνεζία έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα απαζηήζεζ, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ, ηδκ αφλδζδ 

ημο πθήεμοξ ή / ηαζ ηδξ δζαημιήξ ηαζ ημο μπθζζιμφ ηςκ ζεκάγ ηαζ πνεηζχκ. 

ζα. Οπθζζιμί 

 Ο Ακάδμπμξ ημπμεεηεί ημκ μπθζζιυ πμο οπμδεζηκφεηαζ απυ ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηαζ ηδ ιεθέηδ 

(είδμξ, απαίηδζδ ακηζδζαανςηζηήξ πνμζηαζίαξ, δζάιεηνμξ, ζπήια, απμζηάζεζξ, ιέβεεμξ ηαζ πθήεμξ 

νάαδςκ, ιαηίζεζξ). ε πενίπηςζδ πμο ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα δεκ πανέπμοκ ηζξ παναπάκς 

πθδνμθμνίεξ, μ Ακάδμπμξ αημθμοεεί ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ, ηδνχκηαξ πάκημηε ηζξ εθάπζζηεξ 

απαζηήζεζξ  πμο πνμδζαβνάθμκηαζ απυ ημοξ ζπεηζημφξ Κακμκζζιμφξ ηαζ ημ πανυκ Σεφπμξ (αθ. ηαζ 

πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ «εκάγ»). 

 Οζ νάαδμζ εα είκαζ απαθθαβιέκεξ απυ ζημονζά, έθαζα ή βνάζα. 

ζβ. Δθυζμκ πνμαθέπεηαζ ζηα ζπέδζα ή εκηαθεεί απυ ηδκ Τπδνεζία, είκαζ δοκαηή δ πνήζδ εκίζποζδξ απυ 

πθέβιαηα ηαζ ακμλείδςημοξ ζοκδεηήνεξ ακά 0,60 m φρμοξ ημζπμπμζίαξ ακηί βζα ζοιααηζηυ ζεκάγ, ηα 

μπμία εα αημθμοεμφκ ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 845. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ πθάημξ ημο πθέβιαημξ 

εκδείηκοηαζ κα είκαζ πενίπμο 5 cm ζηεκυηενμ απυ ημ πάπμξ ημο ημίπμο. Σα πθέβιαηα εα ηαθφπημκηαζ 

επανηχξ απυ ημκίαια. Η ζεζνά ηςκ ενβαζζχκ είκαζ δ αηυθμοεδ: 

 ακέβενζδ ημζπμπμζίαξ ιέπνζ 0,60 m απυ ηδ ζηάειδ ημο εδάθμοξ 

 δζάζηνςζδ ημκζάιαημξ 

 ημπμεέηδζδ πθεβιάηςκ ηαζ ζοκδεηήνςκ 

 δζάζηνςζδ ημκζάιαημξ πμο ηαθφπηεζ ημκ μπθζζιυ 

 ζφκδεζδ ημζπμπμζίαξ ηαζ θένμκηα μνβακζζιμφ ιε βςκζαημφξ ζοκδεηήνεξ ζε ζοκέπεζα ιε ημ πθέβια 

 ζοκέπζζδ ακέβενζδξ ηδξ ημζπμπμζίαξ ιέπνζ 1,20 m η.μ.η. 

ζδ. Γζα ηδ δυιδζδ ημζπμπμζζχκ απυ εενιμιμκςηζηέξ πθίκεμοξ ή άθθεξ εζδζηέξ πθίκεμοξ μ Ακάδμπμξ 

οπμπνεμφηαζ κα γδηά μδδβίεξ απυ ημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ ηςκ πθίκεςκ. 

3.8. Γηάζηξσζε - Γεληθά 

α. Η δζάζηνςζδ πνέπεζ κα βίκεηαζ μιμζυιμνθα, έηζζ χζηε δ ζηάειδ ηςκ μθμηθδνςιέκςκ ηιδιάηςκ κα 

είκαζ εκζαία ζε ηάεε επίπεδμ.  

α. Γεκ εα πνέπεζ κα δζαζηνχκμκηαζ πενζζζυηενεξ απυ 16 ζηνχζεζξ πθίκεςκ ακά διένα  (ή 1,5 m φρμξ 

ηαηαζηεοαζιέκδξ ημζπμπμζίαξ ακά διένα) πςνίξ ηδ ζπεηζηή έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ, έηζζ χζηε κα 

οπάνπεζ μ απαζημφιεκμξ πνυκμξ βζα ηδκ πήλδ ημο ημκζάιαημξ, πνμξ απμθοβή ακεπζεφιδηςκ 

ζοκζγήζεςκ. 

β. Οζ πθίκεμζ εα δζαζηνχκμκηαζ ιε ηδ πνήζδ άθεμκμο ημκζάιαημξ, ιε μθίζεδζδ ηαζ ζφβπνμκδ πίεζδ, 

πςνίξ οπεναμθζηά πηοπήιαηα ηαζ έηζζ χζηε ημ ημκίαια κα βειίγεζ ημοξ ανιμφξ ηαζ κα ελέπεζ απυ 

αοημφξ. Οζ πθίκεμζ ημπμεεημφκηαζ αθμφ πνμδβμφιεκα δζαζηνςεεί ημκίαια πάκς ζηδκ πνμδβμφιεκδ 

ζηνχζδ ηαζ επαθεζθεεί ημκίαια ζημκ ηαηαηυνοθμ ανιυ. ζμ απυ ημ πθεμκάγμκ ημκίαια δεκ 

εζζπςνήζεζ ζημκ ανιυ ιε ηδ ζοιπίεζδ ημο ιε ημ ιοζηνί, αθαζνείηαζ πνζκ ηδ ζηθήνοκζδ ημο. 

δ. Γζαζηαονμφιεκμζ ημίπμζ πνέπεζ κα δζαζηνχκμκηαζ ζοβπνυκςξ, χζηε κα ζοκδέμκηαζ ζε ηάεε ζηνχζδ 

ιε αιμζααίεξ εζζδμπέξ ημο εκυξ ιέζα ζημκ άθθμκ. Απαβμνεφεηαζ δ ιμκμιενήξ δζάζηνςζδ αηυια ηαζ ακ 

οπάνπεζ πνυαθερδ ακαιμκχκ ή οπμδμπχκ. ηζξ δζαζηαονχζεζξ ηςκ ημίπςκ πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ μ 

απαζημφιεκμξ μπθζζιυξ. 

ε. Λμλή ζηνχζδ ηδξ ζηέρδξ (εκζθήκςζδ) 

 Η ηεθεοηαία μνζγυκηζα ζηνχζδ ηςκ πθίκεςκ ημπμεεηείηαζ 15 cm ηάης απυ ηδκ μνμθή. Ο ημίπμξ 

μθμηθδνχκεηαζ ιε ιζα θμλή ζηνχζδ πθίκεςκ (εκζθήκςζδ) ιεηαλφ μνμθήξ ηαζ ηεθεοηαίαξ μνζγυκηζαξ 

ζηνχζδξ.  
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 Υνδζζιμπμζμφκηαζ είηε ιζηνά ηειάπζα πθίκεςκ, πμο ημπμεεημφκηαζ ημθοιαδηά ζε ημκίαια, είηε 

ηνζβςκζηά ηαηά ηδκ έκκμζα ηδξ υρδξ ηειάπζα, ηα μπμία πενζααθθυιεκα ιε ημκίαια ζθδκχκμκηαζ ιε 

μθίζεδζδ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο μνζγυκηζμο άλμκα ημο ημίπμο. διεζαηή επαθή ιεηαλφ πθίκεςκ ηαζ 

μνμθήξ ή οπμηείιεκδξ ζηνχζδξ δεκ επζηνέπεηαζ. Οζ άηνεξ ηδξ πθίκεμο πνέπεζ κα δζαιμνθχκμκηαζ 

ηαηάθθδθα, έηζζ χζηε κα δδιζμονβμφκηαζ επίπεδεξ επζθάκεζεξ βζα ηδκ εκζθήκςζδ. Η βςκία ηςκ 

πθίκεςκ ηδξ θμλήξ ζηνχζδξ είκαζ ιεηαλφ 45º-60º. 

 Θα ιεζμθααμφκ ημοθάπζζημκ 48 h απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ μνζγυκηζαξ ζηνχζδξ ιέπνζ 

ηδ δζάζηνςζδ ηδξ θμλήξ ζηνχζδξ, χζηε ημ ημκίαια κα έπεζ ζηθδνοκεεί ηαζ ζοννζηκςεεί ιε ζημπυ 

ηδκ απμθοβή ηδξ απμηυθθδζδξ ηδξ ημζπμπμζίαξ απυ ηδκ μνμθή ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ. 

 Ακ δεκ είκαζ εθζηηή δ δζάζηνςζδ θμλήξ ζηνχζδξ, ηυηε μ ανιυξ ιεηαλφ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηνχζδξ ηδξ 

ημζπμπμζίαξ ηαζ ηδξ μνμθήξ βειίγεζ ιε ηαηάθθδθμ ιδ ζοννζηκμφιεκμ ηζζιεκημημκίαια. 

 Ακ πνυηεζηαζ βζα ημζπμπμζία πθήνςζδξ ηαζ εθυζμκ πνμαθέπεηαζ ζηα ζπέδζα ηαζ ακαιέκμκηαζ αέθδ 

ηάιρδξ ηδξ οπενηείιεκδξ ηαηαζηεοήξ, μ ανιυξ ιεηαλφ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηνχζδξ ημο ημίπμο ηαζ ηδξ 

μνμθήξ βειίγεζ ιε ιαθαηυ ιμκςηζηυ οθζηυ.  Η εβηάνζζα ζηαεενυηδηα ημο ημίπμο ελαζθαθίγεηαζ ιε 

εζδζηά αβηφνζα. 

ζη. Σμ πάπμξ ηςκ ανιχκ πνέπεζ βεκζηά κα είκαζ ηέημζμ, χζηε 4 δζαδμπζηέξ ζηνχζεζξ πθίκεςκ κα έπμοκ 

ζοκμθζηυ φρμξ ημοθάπζζημκ ηαηά 30 mm ιεβαθφηενμ, απυ υηζ ακ μζ ζηνχζεζξ αοηέξ είπακ μθμηθδνςεεί 

πςνίξ ημκίαια. Πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ηδ ζοιπίεζδ ηςκ πθίκεςκ ηάεε ζηνχζδξ, δ ζηνχζδ 

ημκζάιαημξ εα έπεζ ανπζηυ πάπμξ απυ 15 mm ςξ 20 mm ηαζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ εα πενζμνίγεηαζ ζηα 10 

mm ημ πμθφ.  

γ. Οζ ηαηαηυνοθμζ ανιμί εα έπμοκ μιμζυιμνθμ πάπμξ 8 mm ηαηά ιέζμ υνμ ηαζ πάκηςξ υπζ ιεβαθφηενμ 

απυ 10 mm. Οζ πθίκεμζ ημπμεεημφκηαζ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα ιδκ οπάνπμοκ ζε δφμ δζαδμπζηέξ 

ζηνχζεζξ ανιμί ζηδκ ίδζα ηαηαηυνοθμ, αθθά μ ανιυξ ηάεε ζηνχζδξ κα ανίζηεηαζ ζημκ άλμκα πθίκεμο 

ηδξ οπμηείιεκδξ ζηνχζδξ. 

δ. Ανιμθυβδζδ πθζκεμδμιχκ 

 Δκδείηκοηαζ δ ανιμθυβδζδ κα βίκεηαζ ηαηά ηέημζμκ ηνυπμ, χζηε μ ανιυξ κα ζθναβίγεζ πθήνςξ ημ 

δζάηεκμ ιεηαλφ ηςκ πθίκεςκ. Πανυθμ πμο βζα θυβμοξ αζζεδηζηήξ ζε ειθακείξ ημζπμπμζίεξ, είκαζ 

δοκαηυκ μζ ανιμί κα δζαιμνθχκμκηαζ ζε εζμπέξ ςξ πνμξ ηδκ ηαηαηυνοθδ πεναζζά ηδξ ημζπμπμζίαξ, 

ηαθυ είκαζ αοημφ ημο είδμοξ δ ανιμθυβδζδ κα βίκεηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ, ιε 

ηδκ απυλεζδ ηςκ πθήνςκ ανιχκ ζε αάεμξ 2 cm ηαζ ιε ηδκ πθήνςζδ ημοξ ιε εδνασηυ ημκίαια ή 

αζαεζημηζζιεκημημκίαια (ημοθάπζζημκ 450 kg ηζζιέκημο ακά m3 ημκζάιαημξ). 

 Η αθαίνεζδ ημο πθεμκάγμκημξ ημκζάιαημξ ανιμθυβδζδξ απυ ημοξ ελςηενζημφξ ανιμφξ βίκεηαζ ιε 

πνήζδ ιζηνμφ πήπδ (ανιυλοθμ) ή οβνήξ θζκάηζαξ. Η πνήζδ ζηνμββοθήξ ζζδενυαενβαξ βζα ηδ 

ζοιπίεζδ ημο ημκζάιαημξ ηςκ ανιχκ δεκ εκδείηκοηαζ απυ άπμρδ ζηεβακυηδηαξ. 

 Δηηυξ απυ ηδκ πενίπηςζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ εζδζηυ έημζιμ ημκίαια, δ ανιμθυβδζδ βίκεηαζ ιεηά 

ηδκ πάνμδμ ηαηάθθδθμο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ ιεηά ηδ δζάζηνςζδ ηδξ ημζπμπμζίαξ ηαζ μπςζδήπμηε 

ιεηά ηδκ ανπζηή πήλδ ημο ζοκδεηζημφ ημκζάιαημξ, αθθά μπςζδήπμηε πνζκ ηδκ πθήνδ ζηθήνοκζδ 

ημο. 

3.9. Γηπιέο Σνηρνπνηίεο 

33..99..11..  ΓΓεεκκζζηηάά  

α. ηδκ πνχηδ ζηνχζδ ηδξ πθζκεμδμιήξ ημπμεεηείηαζ οδνμιμκςηζηυ οθζηυ ζημ δζάηεκμ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

υρεςκ ηδξ πθζκεμδμιήξ ιε ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ (ηθίζδ πνμξ ηα έλς), χζηε κα απμηθείεηαζ δ 

δζείζδοζδ οβναζίαξ. 

α. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ελςηενζηή πθζκεμδμιή πνμελέπεζ ηςκ οπμζηοθςιάηςκ, δ ζφκδεζδ ηςκ 

ημζπμπμζζχκ βίκεηαζ ιε ηαηαηυνοθα ζεκάγ απυ ζζπονυ βανιπζθμιπεηυκ 300 kg ηζζιέκημο, ηαηάθθδθα 

μπθζζιέκμο, δζαημιήξ ζπήιαημξ Γ.  
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β. ημ φρμξ ηςκ πμδζχκ ηαζ ηςκ πνεηζχκ οαθμζηαζίςκ ή ηςκ θεββζηχκ ή ζημ ιέζμ ημο φρμοξ ηςκ 

ηοθθχκ ημίπςκ ηαηαζηεοάγεηαζ ζεκάγ, απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια C12/15 ζε υθμ ημ ιήημξ ημοξ. Η 

δζάηαλδ ηαζ μζ ηαηαζηεοαζηζηέξ θεπημιένεζεξ εα ζοιθςκμφκ ιε ηα ακαθενυιεκα ζηδ ιεθέηδ ηαζ ζηα 

ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα. 

δ. ηδ εέζδ ηοπυκ παναιέκμκημξ δζαηέκμο βζα δζάζηνςζδ ζηονμδέιαημξ ημπμεεηείηαζ ζακίδα ή θςνίδα 

οαθμαάιααηα πμο παναιέκεζ ζημκ ημίπμ. Γζα ηδ ζοθθμβή ημο πθεμκάγμκημξ ημκζάιαημξ ηδξ υρδξ πνμξ 

ημ δζάηεκμ ηδξ εζςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ ημπμεεηείηαζ πνμζςνζκά ζημ δζάηεκμ λφθζκδ ζακίδα ή ιεηαθθζηυ 

έθαζια εβηάνζζα πνμξ ηδκ επζθάκεζα ηδξ ημζπμπμζίαξ. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακέβενζδξ ηδξ 

ημζπμπμζίαξ δ ζακίδα αθαζνείηαζ. 

ε. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ελςηενζηή ημζπμπμζία μνζμεεηεί πχνμ πμο ζοκμνεφεζ ιε ελχζηδ, πθαηφζηαθμ, 

δχια ηηθ, ηαηαζηεοάγεηαζ αάζδ απυ ζηονυδεια C12/15, πάπμοξ ίζμο πνμξ ημ πάπμξ ηδξ, ή ίζμο ιε ημ 

πάπμξ ημο ελςηενζημφ δνμιζημφ ημίπμο εθυζμκ οπάνπεζ ζονυιεκμ εονυθοθθμ ηαζ φρμοξ πμο 

οπενααίκεζ ηδκ ακηίζημζπδ ηεθζηή ζηάειδ ημο ελςηενζημφ δαπέδμο ηαηά 10 cm. ηo ζηονυδεια αοηυ 

πνμζηίεεηαζ ζηεβακμπμζδηζηυ ιάγαξ. 

ζη. Σμ δζάηεκμ λεηζκά ζηα 10 cm πάκς απυ ηδκ επζθάκεζα έδναζδξ ηαζ ζοκεπίγεζ πςνίξ δζαημπή ιέπνζ ημ 

ζεκάγ ή ηδ ζηέρδ ηαζ πνέπεζ κα παναιέκεζ ηαεανυ ηαζ απαθθαβιέκμ απυ απμννίιιαηα ηαζ ζοκδεηζηυ 

ημκίαια. 

γ. Σα αβηφνζα δζαιμνθχκμκηαζ ηαηά ηέημζμκ ηνυπμ, χζηε κα ιδκ επζηνέπμοκ ηδ δζμπέηεοζδ οβναζίαξ 

απυ ημκ ελςηενζηυ ζημκ εζςηενζηυ ημίπμ. Σμπμεεημφκηαζ πενίπμο ακά 30 cm ηαε΄ φρμξ ηδξ 

πθζκεμδμιήξ. Κμκηά ζηζξ ελςηενζηέξ βςκίεξ ηδξ δζαημζιδηζηήξ πθζκεμδμιήξ εα απμθεφβεηαζ δ 

ημπμεέηδζδ αβηονχζεςκ. ηακ ηάηζ ηέημζμ δεκ είκαζ εθζηηυ, εα πνμαθέπεηαζ ηαηαηυνοθμξ ανιυξ. 

δ. ημκ ελςηενζηυ ημίπμ ηαηαζηεοάγμκηαζ ανιμί δζαζημθήξ ζε απμζηάζεζξ ακάθμβεξ ιε ηζξ 

ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ (εενιμηναζία, οβναζία ηηθ), ηδκ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ ηαζ ημ πνχια, έηζζ 

χζηε κα επζηνέπμοκ ηδκ εθεφεενδ ηίκδζδ ημο ελςηενζημφ ημίπμο. Οζ ανιμί δζαζημθήξ δζαιμνθχκμκηαζ 

ιε ηαηάθθδθα πνμθίθ ηαζ ζθναβζζηζηυ οθζηυ, χζηε κα απμθεφβεηαζ δ δζέθεοζδ ηδξ οβναζίαξ. 

ε. ηα ζδιεία ζφκδεζδξ ηςκ δφμ ημίπςκ (ζεκάγ, οπένεονα ηηθ) πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ πάκηα 

αδζάανμπδ ιυκςζδ ιε ηθίζδ πνμξ ηα έλς. 

ζ. Ακ πνμαθέπεηαζ δ ηαηαζηεοή δζπθήξ ημζπμπμζίαξ πςνίξ δζάηεκμ, ημ βέιζζια ημο δζαπςνζζηζημφ ανιμφ 

πνέπεζ κα είκαζ πθήνεξ. Ο δζαπςνζζηζηυξ ανιυξ έπεζ πάπμξ 2 cm ηαζ πθδνμφηαζ επζιεθδιέκα ζε ηάεε 

ζηνχζδ, χζηε κα ιδκ δζαηυπηεηαζ ζε ηακέκα ζδιείμ. ηζξ βςκίεξ, ζηα ακμίβιαηα ηςκ εονχκ ηαζ 

παναεφνςκ ηαζ ηαηά ιήημξ ηςκ ανιχκ δζαζημθήξ δ πθήνςζδ ημο ανιμφ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ζδζαίηενδ 

πνμζμπή. 

ζα. Οζ δζπθέξ εζςηενζηέξ ημζπμπμζίεξ ηςκ ηηζνίςκ απμηεθμφκηαζ ζοκήεςξ απυ δφμ πθζκεμδμιέξ πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ιζα πθίκεμ ακά ι.ι. ηαζ 70 cm φρμοξ ημο δζαηέκμο (πμο πθδνμφηαζ ιε δπμιμκςηζηυ 

οθζηυ), υπςξ θαίκεηαζ ζηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ. εκάγ απυ ζηονυδεια C12/15 ηαηαζηεοάγμκηαζ πάκημηε 

ζημ φρμξ ηςκ πνεηζχκ ή ζημ ιέζμκ ημο φρμοξ ηςκ ηοθθχκ εζςηενζηχκ ημίπςκ ζε υθμ ημ ιήημξ ημοξ. 

Σμίπμζ πμο δεκ θεάκμοκ ιέπνζ ηδκ μνμθή ζηέθμκηαζ ιε ζεκάγ ζηονμδέιαημξ C12/15. Η ηεθεοηαία 

ζηνχζδ είκαζ θμλή (εκζθήκςζδ). 

33..99..22..  ΓΓυυιιδδζζδδ  ΓΓζζππθθήήξξ  ΣΣμμζζππμμππμμζζίίααξξ  ιιεε  ΜΜυυκκςςζζδδ  ηηααζζ  δδζζάάηηεεκκμμ  

α. Πνχηα ηαηαζηεοάγεηαζ δ εζςηενζηή πθζκεμδμιή ηαζ ηαεανίγεηαζ δ ελςηενζηή ηδξ επζθάκεζα απυ ηα 

πθεμκάγμκηα ημκζάιαηα. Καηά ηδκ ακέβενζδ ημπμεεημφκηαζ ακάιεζα ζηζξ πθίκεμοξ θμονηέηεξ απυ 

βαθαακζζιέκμ ζφνια βζα ηδ ζηενέςζδ ηδξ ιυκςζδξ, ζε ηαηάθθδθδ ποηκυηδηα ακά m2 πθζκεμδμιήξ ή 

ημοθάπζζημκ 5 θμονηέηεξ ακά πθάηα ιυκςζδξ. 

α. Δπί ηδξ ηαεανζζιέκδξ επζθάκεζαξ επαθείθεηαζ θνάβια οδναηιχκ ηαζ ημπμεεηείηαζ δ ιυκςζδ. Η 

ιυκςζδ ηαθφπηεζ υθδ ηδκ επζθάκεζα ηδξ πθζκεμδμιήξ πςνίξ κα αθήκεζ ηεκά ζημοξ ανιμφξ ηαζ ζηζξ 

άηνεξ ιε ηα βεζημκζηά μζημδμιζηά ζημζπεία (π.π. δμημί, οπμζηοθχιαηα). Σμ ιμκςηζηυ ηαεχξ 

ημπμεεηείηαζ ζημκ ημίπμ, ηανθχκεηαζ ζηα ζηέθδ ηςκ θμονηεηχκ ηαζ ζοβηναηείηαζ ιε ηζζβημπθαηίδζα 

πμο αβηονχκμκηαζ ζηδκ ημζπμπμζία ακμίβμκηαξ ηα ζηέθδ ηςκ θμονηεηχκ. 

β. Μεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ ιυκςζδξ ηαηαζηεοάγεηαζ δ ελςηενζηή πθζκεμδμιή.  
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33..99..33..  ΓΓζζππθθέέξξ  ΔΔιιθθαακκεείίξξ  ΣΣμμζζππμμππμμζζίίεεξξ  

α. Η πνμζηαζία έκακηζ ηδξ οβναζίαξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ δζάζηνςζδ ημκζάιαημξ ηζζιεκημημκίαξ ιε 

ζηεβακςηζηυ ιάγαξ, είηε ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ζηεβακςηζηήξ ιειανάκδξ ιεηαλφ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ 

ηαζ ηδξ πθζκεμδμιήξ. Θα επζθέβμκηαζ πθίκεμζ ηαζ ημκζάιαηα ιε ηαηάθθδθεξ ζδζυηδηεξ, χζηε κα ιδκ 

επζηνέπμοκ ηδ δζείζδοζδ ηδξ οβναζίαξ. 

α. Οζ πθίκεμζ ημπμεεημφκηαζ ιε ηδ πνήζδ αζαεζημηζζιεκημημκζάιαημξ ημοθάπζζημκ 350 kg ηζζιέκημο 

ηαζ 0,04 m3 αζαέζηδ, άιιμ εαθάζζδξ ηαζ πθαζηζημπμζδηζηυ ιάγαξ ιε ανιμφξ πάπμοξ ιέπνζ 6 mm.  

β. Αηυια ηαζ υηακ μζ δζαημζιδηζηέξ πθζκεμδμιέξ ανίζημκηαζ ζε επαθή ιε ηα δμιζηά ζημζπεία εα έπμοκ 

ημοθάπζζημκ 20 cm πθάημξ ηαζ εα ζηενεχκμκηαζ ιε εζδζηά ακμλείδςηα ηειάπζα αβηονχζεςξ. 

δ. Μεηαλφ ημο εενιμιμκςηζημφ οθζημφ ηαζ ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ πνέπεζ κα ιεζμθααεί δζάηεκμ 

αενζζιμφ πάπμοξ πενίπμο 5 cm, χζηε κα δζεοημθφκεηαζ δ εηηυκςζδ ηςκ οδναηιχκ ηαζ κα ιεζχκεηαζ δ 

πζεακυηδηα εζςηενζηήξ ζοιπφηκςζδξ. Σμ θνάβια οδναηιχκ ημπμεεηείηαζ απυ ηδ εενιή πθεονά ηδξ 

εενιμιμκςηζηήξ ζηνχζδξ ηαζ υπζ απυ ηδκ πθεονά ημο δζάηεκμο. Θα πνμαθέπμκηαζ ιζηνέξ εβηάνζζεξ 

μπέξ ελαενζζιμφ ημο ηεκμφ. 

ε. Η άκς πενίιεηνμξ ηςκ ζηδεαίςκ πνέπεζ κα είκαζ ζοκεπήξ ηαζ υπζ δζαημπηυιεκδ ή ακμιμζυιμνθδ. Οζ 

πνυαμθμζ ηαζ ηα πεναάγζα πνέπεζ κα δζαιμνθχκμκηαζ ζςζηά, χζηε κα ιδκ μδδβμφκ ημ κενυ πνμξ ηδκ 

ημζπμπμζία. 

ζη. Καηά ηδ ηαηαζηεοή ηδξ ζοκανιμβήξ ηςκ ημίπςκ ιε ημ ζηεθεηυ ημο ηηζνίμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ 

οπ΄ υρζκ μζ δζαθμνζηέξ εενιμηναζζαηέξ ηαζ οβνμζημπζηέξ ιεηααμθέξ ηδξ ημζπμπμζίαξ ηαζ ημο ζηεθεημφ 

ηαεχξ ηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ παναιμνθχζεζξ. 

γ. Η εέζδ ηςκ ακμζβιάηςκ πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα, χζηε ηα ζημζπεία εηαηένςεεκ ηςκ παναζηάδςκ 

(θαιπάδςκ) κα έπμοκ ηζξ ίδζεξ δζαζηάζεζξ. 

δ. Η ανιμθυβδζδ βίκεηαζ ιε ενβαθεία ίδζμο ιεβέεμοξ ηαζ ζπήιαημξ, έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ 

μιμζμιμνθία ηδξ ειθάκζζδξ ηςκ ανιχκ ηαζ ιε ηζζιεκημημκίαια 600 kg ηζζιέκημο ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ 

πνςζηζηέξ μοζίεξ. 

33..99..44..  ΔΔιιθθαακκεείίξξ  ΣΣμμζζππμμππμμζζίίεεξξ  ααππυυ  ΟΟλλφφιιααππεεξξ  ΠΠθθίίκκεεμμοοξξ  ((kklliinnkkeerr))  

α. Η οδαημαπμννμθδηζηυηδηα ημο ζοκδεηζημφ ημκζάιαημξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ δυιδζδ 

πθζκεμδμιχκ απυ μλφιαπεξ πθίκεμοξ εκδείηκοηαζ κα είκαζ παιδθή (πανειθενήξ ιε αοηή ηςκ πθίκεςκ), 

χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ζςζηή ζοκενβαζία ημκζάιαημξ – πθίκεςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ζοκζζηάηαζ δ πνήζδ 

νδηζκχκ ζημ ιίβια ιε αάζδ ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ. Η πενζεηηζηυηδηα ζε ηζζιέκημ εα 

θηάκεζ ηα 450 kg/m3 ημκζάιαημξ. 

α. Οζ μλφιαπεξ πθίκεμζ πνέπεζ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ κα είκαζ απμθφηςξ ζηεβκέξ. ε πενίπηςζδ 

ζηαδζαηήξ ηαηαζηεοήξ ηδξ ημζπμπμζίαξ, ηα έημζια ηιήιαηα εα πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ έκακηζ ηδξ 

ανμπήξ. 

β. Σμ ημκίαια ανιμθυβδζδξ εα πενζέπεζ ιυκμ θεπηυημηηα αδνακή ηαζ ηζζιέκημ ζε ακαθμβία 500 kg/m3 - 

600 kg/m3. Η ανιμθυβδζδ ιπμνεί κα βίκεζ είηε ιεηά ηδκ απμπενάηςζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηδξ ημζπμπμζίαξ 

είηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ, ιε ηνυπμ πανειθενή ιε ηδκ ανιμθυβδζδ ηςκ πθαηζδίςκ επζζηνχζεςκ 

δαπέδςκ. 

δ. Οζ πθίκεμζ ιεηά ηδκ ανιμθυβδζδ ηαζ υζμ παναιέκμοκ ζηεβκέξ, ηαεανίγμκηαζ ιε αμφνηζα (ακμλείδςηδ 

ή απυ θοζζηέξ ίκεξ). Αθμφ απμιαηνοκεμφκ ηα οπμθείιιαηα ημκζάιαημξ ηαζ άθθςκ νφπςκ, δ επζθάκεζα 

ηαεανίγεηαζ επζιεθχξ ιε ζθμοββάνζ ηαζ κενυ. 

3.10. Οπιηζκέλε Σνηρνπνηία από Σζηκεληόιηζνπο 

α. Ο μπθζζιυξ ηδξ μπθζζιέκδξ ημζπμπμζίαξ απυ ηζζιεκηυθζεμοξ ημπμεεηείηαζ ςξ ελήξ: 

 Ο ηαηαηυνοθμξ μπθζζιυξ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί πνζκ ή ιεηά ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ημζπμπμζίαξ. ηδκ 

πενίπηςζδ ημπμεέηδζδξ ιεηά ηδ δζάζηνςζδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηάθθδθμζ μδδβμί.  

 Οζ μνζγυκηζμζ μπθζζιμί ημπμεεημφκηαζ ηαηά ηδκ ακέβενζδ ημο ημίπμο. 

 Οζ εθάπζζηεξ επζηαθφρεζξ ημο μπθζζιμφ ακαθένμκηαζ ζημκ EC 6. 
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α. ηονμδέηδζδ 

 Η ζηονμδέηδζδ βίκεηαζ ιε 2 ηνυπμοξ: παιδθή (ηαηά ζηνχζεζξ) ηαζ ορδθή (μθυζςιδ). 

 ηδ ζηονμδέηδζδ ηαηά ζηνχζεζξ, μ ημίπμξ ηαηαζηεοάγεηαζ ζε ζηνχζεζξ υπζ ιεβαθφηενεξ ημο 1,5 m 

ιέπνζ ημ επζεοιδηυ φρμξ. Οζ μπθζζιμί πνέπεζ κα ελέπμοκ ηυζμ ηαηά ζηνχζδ, υζμ είκαζ δ ακαβηαία 

ιάηζζδ ιε ηδκ επυιεκδ (EC 6), ή εα ημπμεεημφκηαζ ζε υθμ ημοξ ημ ιήημξ μζ ηαηαηυνοθμζ μπθζζιμί. 

 Η μθυζςιδ ζηονμδέηδζδ βίκεηαζ αθμφ έπεζ ηαηαζηεοαζηεί υθμξ μ ημίπμξ. ε ηάεε εέζδ 

ηαηαηυνοθμο μπθζζιμφ δζακμίβεηαζ, ζημ ηαηχηενμ ιένμξ ημο ημίπμο, μπή επζεεχνδζδξ (ιε 

εθάπζζηεξ δζαζηάζεζξ 7,5 cm x 10 cm), βζα κα εθέβπεηαζ δ ηαεανυηδηα ημο ακμίβιαημξ, χζηε κα 

δζεοημθφκεηαζ δ αζθαθήξ νμή ημο ζηονμδέιαημξ πθήνςζδξ. Οζ μπέξ επζεεχνδζδξ θνάζζμκηαζ πνζκ 

ηδ ζηονμδέηδζδ. 

3.11. Ληζνδνκέο 

33..1111..11..  ΓΓεεκκζζηηάά  

α. Γζα ηδκ ηακμκζηή δζαιυνθςζδ ιζαξ θζεμδμιήξ απαζηείηαζ ακά ζηνχζδ έκαξ δνμιζηυξ θίεμξ (δδθαδή ιε 

ηδκ επζιήηδ πθεονά ημο πανάθθδθδ ιε ημ ιήημξ ημο ημίπμο) ζε ζοκέπεζα ιε έκακ ιπαηζηυ θίεμ (δδθαδή 

ιε ηδκ επζιήηδ πθεονά ημο ηάεεηδ πνμξ ημ ιήημξ ημο ημίπμο). ηδκ επυιεκδ ζηνχζδ δ δζάηαλδ εα 

είκαζ ακηίεεηδ, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ πθήνδξ ειπθμηή ηςκ θίεςκ. 

α. Σμ πάπμξ ιζαξ μιμζμβεκχξ ηαηαζηεοαζιέκδξ ημζπμπμζίαξ δεκ είκαζ ιζηνυηενμ απυ 45 cm, εηηυξ ηδξ 

πενίπηςζδξ δζαημζιδηζηήξ θζεμδμιήξ (επέκδοζδξ). 

β. Γεκ εα οπάνπμοκ ηεκά ιεηαλφ ηςκ θίεςκ. Οζ ζηνχζεζξ ημο ημκζάιαημξ εα είκαζ πθήνεζξ. 

δ. Καηά ηδ δυιδζδ ηδξ θζεμδμιήξ εα δζαιμνθχκμκηαζ ανιμί δζαζημθήξ πάπμοξ 2 cm – 3 cm ακά 

πενίπμο 30 m ιήημοξ ημζπμπμζίαξ. Ο ανιυξ δζαιμνθχκεηαζ ιε ηδκ πανειαμθή λφθζκδξ ζακίδαξ ή 

εθαζηζημφ οθζημφ ηαζ ηαθφπηεηαζ απυ ηδκ εζςηενζηή πθεονά ιε λφθζκμ ή ζζδδνυ πενζεχνζμ (πεναάγζ), 

εκχ απυ ηδκ ελςηενζηή ιε οδνμννμή. Καζ ζηζξ δομ πενζπηχζεζξ δ ζηήνζλδ βίκεηαζ ιυκμ απυ ηδ ιζα 

πθεονά ηδξ θζεμδμιήξ, χζηε κα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ιεηαηίκδζδξ. 

ε. ηδ ζηέρδ ηςκ θζεμδμιχκ πμο έπμοκ θεζημονβία ημίπμο ακηζζηήνζλδξ ή πενίθναλδξ δζαιμνθχκεηαζ 

ζεκάγ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, ιε μπθζζιυ πμο ζοιθςκεί ιε ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα. εκάγ επίζδξ 

ημπμεεηείηαζ ηαζ ζε εκδζάιεζα φρδ ηδξ θζεμδμιήξ. Γεκζηά βζα ηα ζεκάγ ζζπφμοκ μζ δζαηάλεζξ ημο 

πανυκημξ (αθ. παν. «Γεκζηέξ Απαζηήζεζξ Καηαζηεοήξ»). 

33..1111..22..  ΑΑννββμμθθζζεεμμδδμμιιέέξξ  

α. Οζ ανβμθζεμδμιέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ζε δεοηενεφμκηεξ ημίπμοξ ακηζζηήνζλδξ ηαζ ημίπμοξ 

πενίθναλδξ. 

α. Η δυιδζδ βίκεηαζ ςξ ελήξ: 

 Γζαζηνχκεηαζ ημκίαια ζηδκ επζθάκεζα έδναζδξ ηςκ θίεςκ. Χξ επζθάκεζεξ έδναζδξ πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ιεβαθφηενεξ ηαζ πζμ επίπεδεξ έδνεξ ηςκ θίεςκ. 

 Σμπμεεημφκηαζ μζ θίεμζ εθεφεενα, ιε εθαθνυ ηηφπδια ηαζ πςνίξ εκζθήκςζδ ηαηά ζηνχζεζξ ηαζ ιε 

ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα ζπδιαηίγμκηαζ απυ 2 ή 3 ζηνχζεζξ μνζγυκηζα ηιήιαηα, φρμοξ ιζηνυηενμο 

ηςκ 70 cm («ζααάηζα»). Μζηνά ηεκά ιεηαλφ ηςκ θίεςκ ζοιπθδνχκμκηαζ ιε ιζηνυηενα θίεζκα 

ηειάπζα (ιυθζα, ηζζαίηζα). 

 Σμ πθεμκάγμκ ημκίαια θεφβεζ απυ ημοξ ανιμφξ ιε ηδκ χεδζδ ηςκ θίεςκ ηαζ ιε ημ ηηφπδια ημοξ ιε 

ζθονί. Σμ ιέζμ πάπμξ ηςκ ανιχκ είκαζ 2 cm – 3 cm. 

β. νεζμζ θίεμζ πθαημεζδμφξ ιμνθήξ δεκ πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ιε ηδ ιεβάθδ επζθάκεζα πανάθθδθδ 

ιε ηδκ υρδ ημο ημίπμο, δζυηζ δεκ επζηοβπάκεηαζ ζφκδεζδ ιε ημοξ παναηείιεκμοξ θίεμοξ. 

δ. ςζηυηενδ δυιδζδ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ηαε’ φρμξ 1,5 m μνζγυκηζςκ ζηνχζεςκ. 

ε. Μυθζξ ημ ημκίαια δυιδζδξ ζηεβκχζεζ ηάπςξ βίκεηαζ ανιμθυβδζδ, μζ μναημί ανιμί ηαεανίγμκηαζ απυ 

παθανά ημκζάιαηα ηαζ ζοιπθδνχκμκηαζ ιε ημ ίδζμ ημκίαια πμο έπεζ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ δυιδζδ.  Σμ 

ημκίαια ζοιπζέγεηαζ ιέζα ζημοξ ανιμφξ χζηε κα ιδκ ιείκμοκ ηεκά ηαζ δ επζθάκεζά ημο δζαζηνχκεηαζ 
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ιε ημ ιοζηνί. Καηυπζκ πανάζζεηαζ ιε ημ ιοζηνί παναβή ζημ ιέζμ πενίπμο ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ 

ημο ανιμφ. 

ζη. οκήεδξ ηαημηεπκία ηςκ θζεμδμιχκ είκαζ δ ηαηαζηεοή επζιεθδιέκςκ υρεςκ απυ ηαηάθθδθα ιεβέεδ 

θίεςκ ηαζ δ πθήνςζδ ημο εκδζάιεζμο ηιήιαημξ ηδξ θζεμδμιήξ απυ πμθφ ιζηνά ηειάπζα ηαζ πμθφ 

ημκίαια. Λζεμδμιή ηέημζμο είδμοξ ηνίκεηαζ απμννζπηέα. 

33..1111..33..  ΛΛααλλεεοοηηέέξξ  ΛΛζζεεμμδδμμιιέέξξ  

α. Οζ θζεμδμιέξ πμο πνμηφπημοκ απυ θαλεοημφξ θίεμοξ ιπμνεί κα είκαζ  

 ζζυδμιεξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ θίεμζ είκαζ ζζμιεβέεεζξ ηαζ μζ ζηνχζεζξ έπμοκ ημ ίδζμ φρμξ 

 ακζζυδμιεξ, ζηδκ πενίπηςζδ ιδ ζοκεπχκ ζηνχζεςκ θίεςκ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ θζεμδμιήξ ηαζ 

θίεςκ πμο δεκ έπμοκ υθμζ μνεμβχκζμ ζπήια 

 ρεοδζζυδμιεξ υηακ ημ φρμξ ηςκ ζηνχζεςκ δεκ είκαζ ζηαεενυ. 

α. Η ζφκδεζδ ηςκ θίεςκ βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ζζδδνχκ ή πάθηζκςκ ζοκδέζιςκ πμο ημπμεεημφκηαζ ζε 

ακάθμβεξ μπέξ ηςκ θίεςκ.  

β. Σμ πάπμξ ηςκ ανιχκ είκαζ 2 mm – 3 mm ηαζ μζ ιδ μνζγυκηζμζ ανιμί πνέπεζ κα δζαιμνθχκμκηαζ έηζζ, 

χζηε ηάεε θίεμξ κα εδνάγεηαζ ημοθάπζζημκ ζε 2 άθθμοξ ηδξ ηαηχηενδξ ζηνχζδξ. 

δ. Οζ θαλεοηέξ θζεμδμιέξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα, ηα μπμία μ Ακάδμπμξ 

οπμπνεμφηαζ κα εηπμκεί ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ήδδ ζηδ ιεθέηδ. 

33..1111..44..  ΗΗιιζζθθααλλεεοοηηέέξξ  ΛΛζζεεμμδδμμιιέέξξ  

α. ηζξ διζθαλεοηέξ θζεμδμιέξ εθανιυγμκηαζ ηα ζοζηήιαηα δυιδζδξ ηςκ θαλεοηχκ θζεμδμιχκ 

(ζζυδμιμ, ακζζυδμιμ, ρεοδζζυδμιμ). Η ζοκδεέζηενδ πενίπηςζδ είκαζ αοηή ημο ακζζυδμιμο 

ζοζηήιαημξ ηαζ ημο ιςζασημφ ζοζηήιαημξ.  

α. ημ ιςζασηυ ζφζηδια πνδζζιμπμζμφκηαζ ελάβςκμζ θίεμζ είηε ηακμκζημί είηε ιε 2 ελάβςκα ζοιιεηνίαξ, 

ίζα ιεηαλφ ημοξ. ε ηάεε ημνοθή πμθοβχκμο πνέπεζ κα ζοκακημφκηαζ ιυκμ 3 ανιμί ηαζ ιεηαλφ 2 

βεζημκζηχκ ζημζπείςκ ζοκάκηδζδξ, μζ ανιμί πνέπεζ κα είκαζ ηαηά ημ δοκαηυκ εοεφβναιιμζ. 

33..1111..55..  ΓΓζζααηημμζζιιδδηηζζηηέέξξ  ΛΛζζεεμμδδμμιιέέξξ  

α. Οζ δζαημζιδηζηέξ θζεμδμιέξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε ημοξ αηυθμοεμοξ ηνυπμοξ: 

 Δίηε δζαζηνχκμκηαζ ςξ πνυζεεηδ ημζπμπμζία ζε επαθή ιε ηδκ ελςηενζηή ημζπμπμζία ημο ηηζνίμο. Οζ 

δφμ ημζπμπμζίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ζζπονυ ηζζιεκημημκίαια. Η θζεμδμιή εθάπηεηαζ ζε υθδ ηδκ επζθάκεζα 

ηδξ ηονίςξ ημζπμπμζίαξ ηαθφπημκηαξ ηαζ ηα ειθακή ιέηςπα ηςκ πθαηχκ ζηονμδέιαημξ. 

 Δίηε επζημθθμφκηαζ ιε ζοκδεηζηυ ηζζιεκημημκίαια ζηδκ ημζπμπμζία ηαζ ανιμθμβμφκηαζ, έηζζ χζηε δ 

πνμηφπημοζα επζθάκεζα κα ζηακμπμζεί ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ιεθέηδξ (θεία ή ακάβθοθδ επζθάκεζα ηηθ). 

Η ζηαεενυηδηα ηδξ επέκδοζδξ αεθηζχκεηαζ ιε ηδκ πανειαμθή ζημζπεζχδμοξ πθέβιαημξ ζημ ιέζμ 

ηδξ ζηνχζδξ ημο ημκζάιαημξ. Ακά δζαζηήιαηα ημπμεεημφκηαζ παθφαδζκα αβηφνζα ζηενέςζδξ ιε ηδκ 

ημζπμπμζία. 

 Δίηε ζηενεχκμκηαζ ιε ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ ζε ιζηνή απυζηαζδ απυ ηδκ ημζπμπμζία. Σμ δζάηεκμ ιεηαλφ 

ημο ημίπμο ηαζ ηδξ επέκδοζδξ ιπμνεί κα αθεεεί εθεφεενμ βζα αενζζιυ ή κα πθδνςεεί ιενζηά ιε 

εενιμιμκςηζηέξ πθάηεξ, πμο ζηενεχκμκηαζ ζηδκ υρδ ιε επζηυθθδζδ ή ιδπακζημφξ ζοκδέζιμοξ. Με 

αοηυκ ημκ ηνυπμ ελαζθαθίγεηαζ πχνμξ αενζζιμφ πθάημοξ πενίπμο 2 cm ηαζ εενιμιμκςηζηή 

πνμζηαζία ηδξ υρδξ. 

α. Οζ ελςηενζηέξ βςκίεξ ηςκ δζαημζιδηζηχκ θζεμδμιχκ δζαιμνθχκμκηαζ ζοκήεςξ αθήκμκηαξ 

εκαθθαζζυιεκα ειθακείξ ηζξ δζαημιέξ ηςκ θίεςκ ηδξ επέκδοζδξ ηδξ ιζαξ ή ηςκ δφμ πθεονχκ. 

3.12. Μηθηέο Σνηρνπνηίεο 

Γζα ηδκ απμθοβή ημο ιεζμκεηηήιαημξ ηδξ ακμιμζυιμνθδξ ακημπήξ ηςκ ιζηηχκ ημζπμπμζζχκ απαζηείηαζ μζ 

ζοκδέζεζξ ηαζ μζ εκχζεζξ ημοξ κα είκαζ επανηείξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ημοξ αηυθμοεμοξ ηνυπμοξ: 

 ιε ηδ πνήζδ εζδζηχκ ζζδδνχκ ζοκδέζιςκ ή ιε ηδκ ηαηαζηεοή ζοκδεηζηχκ γςκχκ ζε ηαηάθθδθεξ 

απμζηάζεζξ ηαηά ημ φρμξ ημο ημίπμο 
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 ιε ηδ δυιδζδ ηάεε είδμοξ ημίπμο ζε επανηέξ ηαηαζηεοαζηζηά πάπμξ ηαζ ιε ηδ πνήζδ ημκζαιάηςκ 

ηαηάθθδθδξ ζφκεεζδξ, χζηε κα δδιζμονβμφκηαζ μιμζυιμνθεξ ζηαηζηέξ ζδζυηδηεξ 

 ιε ηδ δδιζμονβία ανιχκ δζαζημθήξ ζηζξ ζςζηέξ απμζηάζεζξ. 

3.13. Δλζσκάησζε Κνπθσκάησλ 

α. Οζ πθζκεμδμιέξ οπμδμπήξ ζονμιέκςκ εονυθοθθςκ απμηεθμφκηαζ απυ δφμ δνμιζηέξ πθζκεμδμιέξ ιε 

δζάηεκμ. Με ηδκ έκανλδ  ηδξ δυιδζδξ ηςκ πθζκεμδμιχκ ημπμεεηείηαζ επί ημο ζηονμδέιαημξ ημο 

δαπέδμο θςνίδα ιανιάνμο πάπμοξ 2 cm, πθάημοξ υζμ ημ δζάηεκμ ιεηαλφ ηςκ πθζκεμδμιχκ ηαζ ιήημοξ 

υζμ ημ ιήημξ ηδξ θςθζάξ ημο εονυθοθθμο. Η ημπμεέηδζδ ηδξ θςνίδαξ βίκεηαζ ιε ηζζιεκημημκίαια 450 

kg ηζζιέκημο ηαζ αθθαδζάγεηαζ ζηδκ ηεθζηή ζηάειδ ημο δαπέδμο ηςκ εηαηένςεεκ πχνςκ. Δπάκς ζηδ 

θςνίδα ημπμεεηείηαζ ζακίδα ίζμο πθάημοξ πμο δέπεηαζ ηα πθεμκάγμκηα ημκζάιαηα ηαζ αθαζνείηαζ ιεηά 

ηδ δυιδζδ. 

α. Οζ ηάζζεξ ηςκ εονχκ ηαζ άθθςκ πανυιμζςκ ηαηαζηεοχκ ζηενεχκμκηαζ ιε βενμφξ βαθαακζζιέκμοξ 

ζζδενέκζμοξ ζοκδεηήνεξ πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηδκ ημζπμπμζία ζφιθςκα ιε ηζξ ακηίζημζπεξ 

πνμδζαβναθέξ ηαηά ηδ δζάζηνςζδ. Σμ δζάηεκμ ιεηαλφ ηάζαξ ηαζ ημζπμπμζίαξ πθδνμφηαζ ιε 

ηζζιεκημημκία. Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ αηνζαή εοεοβνάιιζζδ υθςκ ηςκ 

πανμιμίςκ ηαηαζηεοχκ. 

β. Σα ιδ βαθαακζζιέκα εκζςιαημφιεκα ιεηαθθζηά ακηζηείιεκα πνέπεζ πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ κα αάθμκηαζ 

ιε δφμ ζηνχζεζξ επμλεζδζηήξ ακηζζηςνζαηήξ ααθήξ. 

3.14. Δλζσκάησζε Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ 

α. Ο Ακάδμπμξ εκδιενχκεζ ηδκ Τπδνεζία έβηαζνα βζα πζεακέξ αζοιθςκίεξ ιεηαλφ ηςκ εέζεςκ ηςκ 

ακμζβιάηςκ ηαζ ηςκ δζαπςνζζηζηχκ ή ηςκ εβηαηαζηάζεςκ (δθεηηνζηχκ, ιδπακμθμβζηχκ, ζςθδκχζεςκ 

ηηθ) πμο πνμηφπημοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ. Πνμηείκεζ θφζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο 

πνμαθήιαημξ, μζ μπμίεξ πνζκ εθανιμζημφκ πνέπεζ κα εβηνζεμφκ απυ ηδκ Τπδνεζία. 

α. Γζα ηδ δζάκμζλδ ηακαθζχκ ηαζ μπχκ πνδζζιμπμζείηαζ εζδζηυ ιδπάκδια (ηυπηδξ – ζαμφνα). Γεκ 

επζηνέπεηαζ δ πνήζδ ζθονζμφ ηαζ ηαθειζμφ βζα ηδ δζάκμζλδ ηάεε ηφπμο εζμπχκ βζα ημκ εκημζπζζιυ 

ζςθδκχζεςκ. Οζ εζμπέξ ακμίβμκηαζ ιε πνήζδ πεζνμηίκδημο λέζηνμο ή εζδζημφ ελανηήιαημξ πμο 

πνμζανιυγεηαζ ζε δθεηηνμηίκδημ δνάπακμ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εζμπχκ βζα ηδκ 

ημπμεέηδζδ ημοηζχκ δζαημπηχκ ηαζ νεοιαημδμηχκ. Η απμηαηάζηαζδ ηςκ αοθαηχζεςκ ιεηά ηδκ 

ημπμεέηδζδ ηςκ ζςθδκχζεςκ βίκεηαζ ιε ηζζιεκημημκίαια ακαθμβίαξ 1: 3 ηζζιέκημ πνμξ  θεπηυημηηδ 

άιιμ. Οζ εζμπέξ / εβημπέξ πμο δζαιμνθχκμκηαζ ιε ημπζηή ιείςζδ ημο πάπμοξ ημο ημίπμο, πνέπεζ κα 

αθήκμοκ απμιέκμκηα ημίπμ πάπμοξ ημοθάπζζημκ 6 cm (πςνίξ ημ επίπνζζια).  

β. Ο Ακάδμπμξ ιενζικά χζηε μζ ακαιμκέξ βζα ηζξ δζεθεφζεζξ ηαθςδζχζεςκ, ζςθδκχζεςκ ηηθ κα 

πνμαθέπμκηαζ εβηαίνςξ ή κα εκζςιαηχκμκηαζ ζηδκ ημζπμπμζία (ζςθήκεξ – ιακζυκ) ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ ηαηαζηεοήξ ηδξ, χζηε κα απμθεφβεηαζ δ δζάκμζλδ ιεβάθςκ μπχκ ζηδκ ηεθεζςιέκδ ημζπμπμζία. 

δ. Οπμζαδήπμηε θεμνά ζε πθζκεμδμιέξ πανμοζζαζηεί ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ Η/Μ εβηαηαζηάζεςκ, 

επζζηεοάγεηαζ ιε δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ 

Τπδνεζίαξ. 

4. Έιεγρνη  

α. Μεηά ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ πθζκεμδμιχκ ηάεε μθμηθδνςιέκμο ηιήιαημξ ημο ένβμο (π.π. ελςηενζηέξ, 

εζςηενζηέξ πθζκεμδμιέξ ηηθ), δ Τπδνεζία εθέβπεζ ηδκ εηηεθεζεείζα ενβαζία ζφιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ, ημ 

πανυκ ηαζ ηα οπυθμζπα οιααηζηά Σεφπδ ηαζ ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηαεχξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ. 

α. Ο έθεβπμξ ηδξ ηαηαημνοθυηδηαξ ηςκ θζεμδμιχκ ηαζ ηςκ πθζκεμδμιχκ βίκεηαζ μπηζηά ιε ημ κήια ηδξ 

ζηάειδξ. 

β. θάθιαηα, υπςξ εζθαθιέκδ πάναλδ, δζάηαλδ, ακαηνίαεζα ζηδκ εοεοβνάιιζζδ, απμηθίζεζξ ηδξ 

ηαηαηυνοθμο ζηζξ επζθάκεζεξ ηςκ ημζπμπμζζχκ, ζηζξ βςκίεξ ηαζ ημοξ θαιπάδεξ, αηαηάθθδθα 

ηειαπζζιέκεξ πθίκεμζ ή πμθφ παπείξ μνζγυκηζμζ ή εβηάνζζμζ ανιμί ηηθ ηαεζζημφκ ηδκ ηαηαζηεοή 

απμννζπηέα.  
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δ. Οπμζαδήπμηε ηαηαζηεοή πμο απμννίπηεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία, ηαεαζνείηαζ ηαζ ηαηαζηεοάγεηαζ εη 

κέμο ιε δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο. Σα πνμσυκηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηαεαίνεζδ δεκ εα 

επακαπνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ εα απμιαηνφκμκηαζ ιε εοεφκδ ηαζ δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο. 

ε. Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ δ ιδ άζηδζδ εθέβπμο ή δ ηοπυκ δζάβκςζδ εθαηηςιάηςκ απυ έθεβπμ πμο έπεζ βίκεζ 

ή ηαζ δ πνμζςνζκή απμδμπή οθζηχκ πμο πνμζημιίζηδηακ ηαζ πνδζζιμπμζήεδηακ, δεκ απαθθάζζεζ ημκ 

Ακάδμπμ απυ ηδκ οπμπνέςζδ ημο κα απμηαθφρεζ ηα ηνοιιέκα ιένδ ηςκ δζαθυνςκ ηιδιάηςκ ηςκ 

έημζιςκ ενβαζζχκ ηαζ κα ηαεαζνέζεζ ή κα ακαηαηαζηεοάζεζ ηιήιαηα ημο ένβμο, βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ 

μπμίςκ δζαπζζηςεεί, υηζ έβζκε πνήζδ αδυηζιςκ οθζηχκ. Δπίζδξ δεκ ημκ απαθθάζζεζ απυ ηδκ εοεφκδ βζα 

ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημ δυηζιμ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ ενβαζζχκ. 

 

5. Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

ηδκ ηζιή ιμκάδαξ ηςκ ενβαζζχκ υθςκ ηςκ ημζπμπμζζχκ πενζθαιαάκμκηαζ μζ αηυθμοεεξ δαπάκεξ: 

 Η πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά απυ μπμζαδήπμηε απυζηαζδ ηαζ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ζημκ ηυπμ ημο 

ένβμο (ηαζ ζε μπμζαδήπμηε ζηάειδ) υθςκ ηςκ εζδχκ πθίκεςκ (ή θίεςκ), ηςκ οθζηχκ ημκζχκ ηαζ 

ημκζαιάηςκ, ημο απαζημφιεκμο μπθζζιμφ ηαεχξ ηαζ μπμζαζδήπμηε άθθδξ θφζδξ οθζημφ πμο 

απαζηείηαζ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

 Η επελενβαζία ηςκ οθζηχκ ηαζ δ ενβαζία ακάιζλδξ βζα ηδκ παναβςβή ημκζαιάηςκ ζημ ενβμηάλζμ. 

 Η δζαθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ πθίκεςκ ή θίεςκ ηαζ δ δζαανμπή ηςκ πθίκεςκ. 

 Η θεμνά ηςκ οθζηχκ. 

 Η δυιδζδ ηδξ ημζπμπμζίαξ υπςξ αοηή πενζβνάθεηαζ ζημ πανυκ ηαζ ζηα θμζπά οιααηζηά Σεφπδ ηαζ 

ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηαζ ηαηά ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

 θεξ μζ δαπάκεξ ενβαζίαξ ηαζ οθζηχκ πμο οπεζζένπμκηαζ θυβς ηδξ ηαηαζηεοήξ ζεκάγ, πνεηζχκ, 

θαιπάδςκ ηηθ. ηαζ εζδζηυηενα: 

 δαπάκεξ ηαηαζηεοήξ ηαζ δζάζηνςζδξ ζηονμδέιαημξ  

 ηαηαζηεοή ηαζ ημπμεέηδζδ ημο απαζημφιεκμο λοθμηφπμο 

 ημπμεέηδζδ ημο απαζημφιεκμο ζζδδνμφ μπθζζιμφ 

 Η πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά ημο απαναίηδημο ελμπθζζιμφ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ έβηαζνδ ηαζ έκηεπκδ 

μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζχκ. 

 Η πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά ηςκ ζηνζςιάηςκ ηαζ ηςκ ακηίζημζπςκ ιζηνμτθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ, 

ηαεχξ ηαζ δ ηαηαζηεοή ηαζ απμλήθςζδ ημοξ ιεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ. 

 Η πνμιήεεζα, ιεηαθμνά ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ, ζηεβακςηζηχκ ηαζ δπμιμκςηζηχκ 

οθζηχκ, υπμο απαζημφκηαζ, εθυζμκ αοηή δεκ πενζθαιαάκεηαζ ζε εζδζηυ άνενμ. 

 Η αζθάθζζδ, απμεήηεοζδ ηαζ πνμζηαζία ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ ηαηαζηεοαγυιεκςκ ζημζπείςκ. 

 Ο επζιεθδιέκμξ ηαεανζζιυξ ηαζ ημ πθφζζιμ ηδξ ηεθεζςιέκδξ επζθάκεζαξ. 

 Κάεε άθθδ ενβαζία πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ, έκηεπκδ ηαζ ειπνυεεζιδ απμπενάηςζδ ηςκ 

ενβαζζχκ, έζης ηαζ πνυζεεηδ ηαζ ιδ νδηά ακαθενυιεκδ ζημ πανυκ ηαζ ζηα οπυθμζπα οιααηζηά 

Σεφπδ ηαζ ζπέδζα. 

 

6 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

α. Οζ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ πθζκεμδμιχκ εα επζιεηνχκηαζ ζε ηεηναβςκζηά ιέηνα (m²) πθήνςξ 

πεναζςιέκςκ, ακά ηαηδβμνία ημζπμπμζίαξ (δζαημζιδηζηή ή απθή, πάπμξ ηηθ.) πμο ειθακίγεηαζ ζημ 

Σζιμθυβζμ. Η επζιέηνδζδ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ ηαζ εα 

ζοιπενζθαιαάκεζ ηα ζεκάγ, ηα πνέηζα, ημοξ θαιπάδεξ, ηζξ αβηονχζεζξ ηηθ., ηα μπμία δεκ επζιεηνχκηαζ 

λεπςνζζηά.  ε ηαιπφθεξ επζθάκεζεξ δ επζιέηνδζδ βίκεηαζ ιε αάζδ ηδκ ελςηενζηή ηαιπφθδ. Καηά ηδκ 

επζιέηνδζδ ηςκ πθζκεμδμιχκ αθαζνείηαζ ηάεε είδμοξ ηεκυ ή άκμζβια. 
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α. Οζ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ θζεμδμιχκ εα επζιεηνχκηαζ ζε ηοαζηά ιέηνα (m3) πθήνςξ πεναζςιέκςκ, 

ακά ηαηδβμνία θζεμδμιήξ (ανβμθζεμδμιέξ, θζεμδμιέξ απυ θαλεοημφξ ή διζθαλεοημφξ θίεμοξ) πμο 

ειθακίγεηαζ ζημ Σζιμθυβζμ. Η επζιέηνδζδ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ 

ΓΣΤ ηαζ εα ζοιπενζθαιαάκεζ ηα ζεκάγ, ηα πνέηζα ηαζ ημοξ θαιπάδεξ απυ ζηονυδεια ή δμιζηή λοθεία, 

ηα μπμία δεκ επζιεηνχκηαζ λεπςνζζηά. ε ηαιπφθεξ επζθάκεζεξ δ επζιέηνδζδ βίκεηαζ ιε αάζδ ηδκ 

ελςηενζηή ηαιπφθδ.  Καηά ηδκ επζιέηνδζδ ηςκ θζεμδμιχκ αθαζνείηαζ ηάεε είδμοξ ηεκυ ή άκμζβια.   

Η ςξ άκς επζιέηνδζδ εζδζηά ηςκ ανβμθζεμδμιχκ ζζπφεζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ βζα επζθάκεζα δμιδιέκδ 

ελ μθμηθήνμο απυ ανβμθζεμδμιή. Οζ δζαιμνθχζεζξ βςκζχκ, θαιπάδςκ, οπένεονςκ, ηαηςθθίςκ ηηθ 

απυ θαλεοημφξ ή διζθαλεοημφξ θίεμοξ ηαζ ιυκμ, εα επζιεηνχκηαζ λεπςνζζηά. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ, ακ 

δδθ. δεκ πνμαθέπμκηαζ πμζυηδηεξ θαλεοηχκ ή διζθαλεοηχκ θζεμδμιχκ βζα ηζξ δζαιμνθχζεζξ αοηέξ, εα 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ επζιέηνδζδ ηςκ ανβμθζεμδμιχκ ηαζ ηα ηάεε θφζδξ ακμίβιαηα, ηαηά ημ 

ηιήια ημοξ πμο δεκ οπενααίκεζ ηα 2,5 m2 ακά άκμζβια. 

β. Οζ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ ηαπκμδυπςκ απυ ημζπμπμζία εα επζιεηνχκηαζ ζε αλμκζηά ιέηνα ιήημοξ (m) 

μπήξ, πθήνςξ πεναζςιέκςκ. Η επζιέηνδζδ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ 

ΓΣΤ ηαζ εα ζοιπενζθαιαάκεζ ηζξ εκζζπφζεζξ, αβηονχζεζξ ηηθ., μζ μπμίεξ δεκ επζιεηνχκηαζ λεπςνζζηά.   

δ. Καηά ηδκ επζιέηνδζδ ιζηηχκ ημζπμπμζζχκ εα επζιεηνάηαζ ηάεε ηιήια ηδξ ημζπμπμζίαξ λεπςνζζηά, ηαηά 

ηα ακςηένς.  

ε. Οζ πμζυηδηεξ ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθέζηδηακ ηαζ αθμνμφκ ζε Ανιμφξ Γζαζημθήξ, εα επζιεηνχκηαζ 

ηαζ εα πθδνχκμκηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ «Ανιμί Γζαζημθήξ» ηδξ πανμφζαξ ηαζ ιε ηδκ ακηίζημζπδ 

ηζιή ιμκάδαξ πμο μνίγεηαζ ζημ Σζιμθυβζμ. 

ζη. Η (μζ) πμζυηδηα (εξ) ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθέζηδηακ ζηακμπμζδηζηά, υπςξ αοηή (εξ) επζιεηνήεδηε 

(ακ) ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαζ εβηνίεδηε (ακ) απυ ηδκ Τπδνεζία, εα πθδνχκεηαζ (μκηαζ) ζφιθςκα 

ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ βζα ηζξ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ πθζκεμδμιχκ ηαζ θζεμδμιχκ. 

Η (μζ) ηζιή (έξ) ιμκάδαξ εα απμηεθεί (μφκ) πθήνδ απμγδιίςζδ βζα ηα υζα μνίγμκηαζ ζηδκ ακςηένς 

πανάβναθμ «Πενζθαιαακυιεκεξ Γαπάκεξ» ημο πανυκημξ άνενμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε άθθδ δαπάκδ πμο 

είκαζ ακαβηαία ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 100 «Γεκζημί νμζ».  Γζεοηνζκίγμκηαζ ηα αηυθμοεα: 

 ηδκ πενίπηςζδ πμο μ Ακάδμπμξ, ιεηά απυ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ, πνδζζιμπμζήζεζ πθίκεμοξ 

ιζηνυηενςκ δζαζηάζεςκ απυ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ, μπυηε εα αολδεμφκ ηα απαζημφιεκα ηειάπζα βζα 

ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πθζκεμδμιήξ, ή πνμηφρεζ ιζηνυηενμ πάπμξ πθζκεμδμιήξ, αοηυ δεκ 

ζοκεπάβεηαζ αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ιμκάδαξ θυβς ηδξ αφλδζδξ ημο ανζειμφ ηςκ πθίκεςκ ηαζ ηδξ 

πμζυηδηαξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο ημκζάιαημξ. Ακηίεεηα δ ηζιή ιμκάδμξ ιεζχκεηαζ ηαηά ηδκ 

ακαθμβία ιείςζδξ ημο πάπμοξ ηδξ πθζκεμδμιήξ. 

 ηδκ πενίπηςζδ πμο μ Ακάδμπμξ, ιεηά απυ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ, πνδζζιμπμζήζεζ μπηυπθζκεμοξ 

πμο δίκμοκ ιεβαθφηενα πάπδ ημζπμπμζίαξ, δεκ εα απαζηεί ηαιία αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ιμκάδαξ. 
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Σ . Π.  9 .  ΔΠΙΣΡΩΔΙ  -  ΔΠΔΝΓΤ ΔΙ  

1. Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

1.1 Πεδίν Δθαξκνγήο 

α. Σμ πεδίμ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ ηαθφπηεζ ημοξ βεκζημφξ υνμοξ ηαζ απαζηήζεζξ βζα ηζξ ενβαζίεξ 
επεκδφζεςκ ημζπμπμζζχκ ηαζ εζςηενζηχκ επζζηνχζεςκ δαπέδςκ. 

α. Οζ εζδζηέξ απαζηήζεζξ ηάεε είδμοξ ενβαζίαξ επεκδφζεςκ ηαζ επζζηνχζεςκ ακαθένμκηαζ ζηα 
ακηίζημζπα άνενα ημο πανυκημξ Σεφπμοξ. 

β. Σα είδδ επζζηνχζεςκ ηαζ επεκδφζεςκ ηαεχξ ηαζ μζ πχνμζ ζημοξ μπμίμοξ ημπμεεημφκηαζ, 
ηαεμνίγμκηαζ ζηδκ Σεπκζηή Πενζβναθή ηαζ ζηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηάεε ένβμο. 

1.2. Οξηζκνί 

α. Χξ επίζηνςζδ μνίγεηαζ δ ιυκζιδ επζηάθορδ πμο επζζηνχκεηαζ ζε ηάεε ηφπμ δαπέδμο ή ζε 
ελςηενζηή επζθάκεζα. 

α. Χξ επέκδοζδ μνίγεηαζ δ επζηάθορδ μπμζαζδήπμηε ηαηαηυνοθδξ επζθάκεζαξ ηδξ ηαηαζηεοήξ 
(ημζπμπμζίαξ, ζηφθμο, υρδξ ηηθ). 

β. Χξ ιάνιανμ μνίγεηαζ ηάεε αζαεζημθζεζηυ πέηνςια ιε ηνοζηαθθζηή δμιή ηαζ ηαημπηνίγμοζα 
επζθάκεζα. Σα παναηηδνζζηζηά ηςκ ιανιάνςκ είκαζ υηζ ηυαμκηαζ ηαζ ζηζθαχκμκηαζ εφημθα, έπμοκ 
θάιρδ ηαζ δ επζθάκεζά ημοξ είκαζ δζαημζιδηζηή. 

δ. Οζ βνακίηεξ είκαζ πθμοηχκζα πεηνχιαηα. θα ηα ζημζπεία πμο απμηεθμφκ ημ βνακίηδ είκαζ πάνα 
πμθφ ζηθδνά, ακεεηηζηά ηαζ αδζαπέναηα ζηδκ οβναζία. 

 

2. Τιηθά 

α. Ο Ακάδμπμξ οπμαάθθεζ ζηδκ Τπδνεζία δείβιαηα ηάεε είδμοξ οθζημφ πνμξ έβηνζζδ, ηα μπμία 
ζοκμδεφμκηαζ απυ ηα απαναίηδηα πζζημπμζδηζηά εθέβπμο ηαζ υθεξ ηζξ δζαεέζζιεξ ηεπκζηέξ 
πθδνμθμνίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ. Η Τπδνεζία δζηαζμφηαζ κα γδηήζεζ ηδ δζελαβςβή εθέβπςκ 
ηαζ δμηζιχκ ζηα πνμηεζκυιεκα οθζηά, μπυηε μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζημιίζεζ ηα 
απαναίηδηα δμηίιζα. Ο Ακάδμπμξ δεκ δζηαζμφηαζ επζπθέμκ απμγδιίςζδ βζα ηδκ πνμζηυιζζδ 
δεζβιάηςκ ηαζ δμηζιίςκ. 

α. Ο Ακάδμπμξ μθείθεζ κα πνμιδεεφζεζ ζημκ Κφνζμ ημο Ένβμο επζπθέμκ 5% ή ημοθάπζζημκ 5 m2 απυ 
ηάεε εβηεηνζιέκμ ηφπμ επέκδοζδξ ζε ζθναβζζιέκα ηζαχηζα ή παθέηεξ βζα ηζξ ακάβηεξ ιεθθμκηζηήξ 
ζοκηήνδζδξ ημο ένβμο ηαζ ηδκ επζδζυνεςζδ ηςκ θεμνχκ. Η δαπάκδ βζα αοηήκ ηδκ πμζυηδηα δεκ 
πθδνχκεηαζ ζδζαίηενα αθθά πενζθαιαάκεηαζ ακδβιέκδ ζηζξ ηζιέξ ηδξ πνμζθμνάξ ημο Ακαδυπμο. 

β. Σα ενβμζηάζζα παναβςβήξ ηςκ οθζηχκ οπμαάθθμοκ ζηδκ Τπδνεζία αεααίςζδ, υηζ ηάεε οθζηυ εα 
δζαηίεεηαζ ζηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα ηαζ πμζυηδηα βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζχκ, ιέζα 
ζηζξ πνμεεζιίεξ απμπενάηςζδξ ημο ένβμο. Γεκ βίκεηαζ δεηηή ζε ηαιία πενίπηςζδ δζηαζμθμβία ημο 
Ακαδυπμο υηζ ηα πνμαθεπυιεκα οθζηά ελακηθήεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο ένβμο. 

δ. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα οπμαάθθεζ ζηδκ Τπδνεζία πθήνδ, ακαθοηζηυ ηαηάθμβμ ιε υθα ηα 
απαζημφιεκα οθζηά ηαζ ιζηνμτθζηά ακά πχνμ. Ο ηαηάθμβμξ εα πενζθαιαάκεζ ηα αηυθμοεα ζημζπεία 
βζα ηάεε οθζηυ: 

- είδμξ, ηφπμ 

- πνμηεζκυιεκδ απυπνςζδ 

- μκμιαζία ενβμζηαζίμο παναβςβήξ 

- διενμιδκία θήλδξ (ακ οπάνπεζ) 

- ηνυπμ πνήζδξ 

- ακημπέξ ηαζ άθθεξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ 
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ε. Απυ ηα οθζηά πμο δζαηίεεκηαζ ζε δζάθμνεξ πμζυηδηεξ, εα επζθέβμκηαζ αοηά πμο είκαζ ηαηάθθδθα, 
ζοιααηά ιε ημ είδμξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ εβηεηνζιέκα απυ ηδκ Τπδνεζία, ηδξ ηαθφηενδξ 
πμζυηδηαξ, εηηυξ ακ οπάνπεζ δζαθμνεηζηή απαίηδζδ απυ ηα οιααηζηά ηεφπδ ηαζ ηδκ Τπδνεζία. 

 

3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.1. Γεληθέο Απαηηήζεηο 

α. Η ηαηαζηεοή ηςκ επζζηνχζεςκ / επεκδφζεςκ ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ πνμεημζιαζίαξ ηςκ 
επζθακεζχκ, εηηεθείηαζ απυ εζδζηεοιέκα ζοκενβεία. θα ηα ζηάδζα ηδξ ηαηαζηεοήξ επζαθέπμκηαζ 
ηαζ εθέβπμκηαζ απυ εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ ημο Ακαδυπμο ζε ζοκδοαζιυ ιε εηπνμζχπμοξ ηδξ 
Τπδνεζίαξ. 

α. Ο Ακάδμπμξ πνμβναιιαηίγεζ ηζξ ενβαζίεξ ημο, θαιαάκμκηαξ οπυρδ θμζπέξ ενβαζίεξ πμο 
εκδεπμιέκςξ έπμοκ επζπηχζεζξ επί ηςκ δαπεδμζηνχζεςκ ηαζ ηςκ επεκδφζεςκ, έηζζ χζηε ημ ένβμ 
κα μθμηθδνςεεί ειπνυεεζια. 

β. Σα ζηνζχιαηα εα είκαζ αοημθενυιεκα, εα πθδνμφκ ημοξ ηακυκεξ αζθαθείαξ ηαζ δεκ εα 
ζηδνίγμκηαζ ζε παναηείιεκεξ ηαηαζηεοέξ. 

δ. Μεηά ημ πέναξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ επζζηνχζεςκ ηαζ επεκδφζεςκ ηαζ ιέπνζ ηδκ μνζζηζηή 
παναθααή ημο ένβμο, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ζοκηδνεί, κα επζζηεοάγεζ ηαζ κα 
ακαηαηαζηεοάγεζ εκδεπυιεκεξ θεμνέξ ημοξ, είηε αοηέξ είκαζ ιζηνήξ έηηαζδξ, είηε είκαζ μθζηέξ. 
Μζηνήξ έηηαζδξ ακαηαηαζηεοή επζηνέπεηαζ ζε επζζηνχζεζξ ή επεκδφζεζξ ιε πθάηεξ μπμζςκδήπμηε 
δζαζηάζεςκ ηαζ οθζημφ (ηζζιεκηυπθαηεξ, πθάηεξ δζαημζιδηζηέξ, πθάηεξ ιανιάνμο, ηεναιζηά 
πθαηίδζα ηηθ). Οθζηή ακαηαηαζηεοή επζαάθθεηαζ ζε ποηά δάπεδα (αζμιδπακζηά, ιςζασηά ηηθ). 

ε. Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ μδδβζχκ εθανιμβήξ ηςκ οθζηχκ απυ ηα 
ενβμζηάζζα παναβςβήξ ημοξ (π.π. ςξ πνμξ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 
εθανιμβήξ, ημοξ επζηνεπημφξ πνυκμοξ απμεήηεοζδξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ εζδζηχκ 
ενβαθείςκ βζα ηάεε πενίπηςζδ). 

3.2. Μεηαθνξά, Παξαιαβή θαη Απνζήθεπζε Τιηθώλ 

α. Σα οθζηά εα πνμζηαηεφμκηαζ έκακηζ ηδξ εενιυηδηαξ, ηδξ ανμπήξ ηαζ ηδξ ιυθοκζδξ απυ λέκα 
ζχιαηα ηαζ μοζίεξ.  

α. Η απμεήηεοζδ ηαζ δζαηίκδζδ ηςκ οθζηχκ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ, 
χζηε κα παναιέκμοκ ακαθθμίςηα ιέπνζ ηδκ εκζςιάηςζδ ημοξ ζημ ένβμ. 

β. Γζα ηδκ ηάθορδ ηοπυκ απςθεζχκ μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμιδεεφεηαζ πενίπμο 2% 
παναπάκς απυ ηδκ αηνζαή πμζυηδηα οθζημφ επέκδοζδξ πμο απαζηείηαζ. Η δαπάκδ πενζθαιαάκεηαζ 
ζηδ ζοκμθζηή δαπάκδ βζα ηδκ ενβαζία επέκδοζδξ / επίζηνςζδξ. 

δ. Η πνμιήεεζα ηςκ πθαηζδίςκ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ οθζηχκ βίκεηαζ ιυκμ απυ έκα ενβμζηάζζμ 
παναβςβήξ, ημο μπμίμο ηζξ μδδβίεξ αημθμοεμφκ πζζηά ηα ζοκενβεία ημπμεέηδζδξ. 

3.3. Πξνεηνηκαζία 

α. Πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ πνέπεζ κα έπμοκ εβηνζεεί απυ ηδκ Τπδνεζία υθα ηα βεκζηά 
ζπέδζα δαπεδμζηνχζεςκ, επεκδφζεςκ (1:100 ή 1:50) ηαζ θεπημιενεζχκ (1:20, 1:10, 1:1). ηδκ 
εηπυκδζδ ηςκ ζπεδίςκ θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ κέεξ ηεθζηέξ ζηάειεξ ζπεδζαζιμφ, μζ απαζηήζεζξ 
ζπεδζαζιμφ ακάθμβα ιε ηδκ θεζημονβζηυηδηα ηςκ πχνςκ, δ θένμοζα ζηακυηδηα ημο Φ.Ο., ηα 
εβηεηνζιέκα οθζηά ηαζ μζ μδδβίεξ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ημοξ, ημ πανυκ ηαζ ηα οπυθμζπα οιααηζηά 
Σεφπδ ηαζ ηάεε άθθδ πανάιεηνμξ βζα ηδκ επζηοπή θεζημονβία ημο ένβμο. 

α. Πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ επζζηνχζεςκ / επεκδφζεςκ, εα ελαηνζαχκεηαζ απυ ημκ Ακάδμπμ 
ηαζ ηδκ Τπδνεζία δ ακάβηδ θήρδξ εζδζηχκ ιέηνςκ ή πνμθοθάλεςκ υζμκ αθμνά ζηδ δζάηαλδ ηςκ 
ανιχκ, ζηδ ζοιιεηνία ηαζ ζηδ θεζημονβζηυηδηα ηαεχξ ηαζ μζ απαζηήζεζξ βζα ηα εκζςιαηςιέκα 
ζημζπεία. 
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β. Πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ επεκδφζεςκ / επζζηνχζεςκ βίκεηαζ πθήνδξ πάναλδ ηςκ ανιχκ, 
χζηε κα απμθεοπεμφκ αζοιιεηνίεξ, απμηθίζεζξ απυ ηδκ εοεοβναιιία ηαζ ακζζμιεβέεδ ηιήιαηα 
(ππ πθαηίδζα, ή πθάηεξ) ζηζξ άηνεξ ηδξ επέκδοζδξ ή επίζηνςζδξ. Οζ ανιμί εα είκαζ πανάθθδθμζ 
πνμξ ηζξ ηφνζεξ δζαζηάζεζξ ηδξ επζθάκεζαξ πμο εα επεκδοεεί / επζζηνςεεί ηαζ πάκημηε 
ηαηαηυνοθμζ ηαζ μνζγυκηζμζ, εηηυξ ακ ζηδ ιεθέηδ πνμαθέπεηαζ δζαθμνεηζηά. Καηά ηδ πάναλδ ηςκ 
ανιχκ εα θαιαάκμκηαζ οπυρδ υθα ηα εκζςιαημφιεκα ζημζπεία, χζηε ημ πνμηφπημκ απμηέθεζια 
κα είκαζ αζζεδηζηά ηαζ ηεπκζηά άνηζμ. 

δ. Καηά ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ πνμξ επέκδοζδ / επίζηνςζδ επζθάκεζαξ μ Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ 
βζα ηδκ ηήνδζδ ηςκ ζπεηζηχκ απαζηήζεςκ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ, ημ είδμξ ημο οθζημφ 
επέκδοζδξ, ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή, ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο πανυκημξ ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ 
οιααηζηχκ Σεοπχκ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. Δλαηνζαχκεζ υηζ δ επζθάκεζα είκαζ ηαεανή ηαζ 
απαθθαβιέκδ απυ λέκεξ ηαζ επζαθααείξ, βζα ηδκ επίζηνςζδ / επέκδοζδ ηαζ ηδκ πνυζθοζή ηδξ ζημ 
οπυζηνςια, μοζίεξ ηαζ υηζ έπμοκ βίκεζ υθεξ μζ απαναίηδηεξ πνμηαηανηηζηέξ ενβαζίεξ. 

 

4. Έιεγρνη 

α. Καηά ηδκ πνμζηυιζζδ ηαζ παναθααή ηςκ οθζηχκ εθέβπεηαζ δ πνμζηυιζζδ ηςκ απαναίηδηςκ 
πζζημπμζδηζηχκ πμζυηδηαξ ηαζ δ ακαβναθή επί ημο δεθηίμο απμζημθήξ υθςκ ηςκ απαναίηδηςκ 
ζημζπείςκ. Σα πζζημπμζδηζηά πμζυηδηαξ εα οπμαάθθμκηαζ ζηδκ Τπδνεζία. 

α. Πνζκ απυ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ επέκδοζδξ / επίζηνςζδξ εθέβπμκηαζ μζ επζθάκεζεξ πμο πνυηεζηαζ κα 
επεκδοεμφκ ηαζ πνμεημζιάγμκηαζ ηαηάθθδθα ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ, έηζζ χζηε κα είκαζ 
επίπεδεξ, μιαθέξ, ηαεανέξ ηαζ ζηαεενέξ. Δθυζμκ πνδζζιμπμζδεμφκ εζδζηά ζοβημθθδηζηά οθζηά 
φζηενα απυ εζδζηή έβηνζζδ, δ πνμενβαζία ηςκ επζθακεζχκ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο 
ηαηαζηεοαζηή ηςκ οθζηχκ. 

β. Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ ζςζηχκ πενζααθθμκηζηχκ ζοκεδηχκ βζα ηδ 
δζελαβςβή ηςκ ενβαζζχκ. Γεκ εα εηηεθμφκηαζ ενβαζίεξ οπυ δοζιεκείξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ, 
εηηυξ ακ μ Ακάδμπμξ πνμηείκεζ ηαζ δ Τπδνεζία εβηνίκεζ ηδ θήρδ πνμζηαηεοηζηχκ ιέηνςκ. 

δ. Κάεε επίζηνςζδ / επέκδοζδ εεςνείηαζ εθαηηςιαηζηή ηαζ απανάδεηηδ ηαζ απμννίπηεηαζ απυ ηδκ 
Τπδνεζία ζηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ: 

- υηακ δ πνυζθοζδ ηδξ ιε ημ οπυζηνςια δεκ είκαζ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ζζπονή 

- υηακ οπάνπμοκ εκδείλεζξ ακάπηολδξ μπμζςκδήπμηε θεμνχκ (ειθάκζζδ νςβιχκ ζημ 
ηζζιεκημημκίαια, ζημοξ ανιμφξ, απμηυθθδζδ ρδθίδςκ ηηθ) 

- υηακ δ επζθάκεζά ηδξ πανμοζζάγεζ ηοιαηχζεζξ ή ακμιμζμιμνθίεξ 

- υηακ μζ ανιμί δεκ είκαζ ζζμπαπείξ ή δεκ έπμοκ ημ πάπμξ πμο μνίγεηαζ ζημ πανυκ Σεφπμξ ηαζ 
ζηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα (αθ. ηαζ άνενμ «Ανιμί Γζαζημθήξ») 

- υηακ δ πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ δεκ είκαζ ζφιθςκδ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο πανυκημξ ηαζ ηςκ 
οπυθμζπςκ οιααηζηχκ Σεοπχκ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηχκ ζπεδίςκ. 

ε. Σμ ημκίαια πθήνςζδξ ηςκ ανιχκ πνέπεζ κα είκαζ ζοκεπίπεδμ ιε ηα πθαηίδζα εηηυξ ακ μνίγεηαζ 
δζαθμνεηζηά ζηα ζπέδζα ή εκηαθεεί απυ ηδκ Τπδνεζία ηαζ κα ιδκ πανμοζζάγεζ εζμπέξ, πνμελμπέξ 
ηαζ πυνμοξ. 

ζη. Κεκά, πμο ηοπυκ έπμοκ δδιζμονβδεεί ηάης απυ ηζξ ηζζιεκημημκίεξ, ηα δάπεδα ή ηζξ επζηαθφρεζξ, 
δεκ εα βίκμκηαζ απμδεηηά απυ ηδκ Τπδνεζία. 

γ. Γάπεδα βεκζηά πμο δεκ έπμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ ηθίζδ βζα ηδκ απνυζημπηδ απμννμή ηςκ οδάηςκ 
πνμξ εζπάνεξ ζζθςκζχκ, θνεαηίςκ, ηακαθζχκ ηηθ απμννίπημκηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία, ηαεαζνμφκηαζ 
ηαζ ακαηαηαζηεοάγμκηαζ πςνίξ απαίηδζδ επζπθέμκ απμγδιίςζδξ απυ ημκ Ακάδμπμ.   

δ. Καιία επέκδοζδ / επίζηνςζδ δεκ εεςνείηαζ μθμηθδνςιέκδ ακ δεκ εθεβπεμφκ ηαζ δμηζιαζεμφκ μζ 
Η/Μ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ δ υθδ ηαηαζηεοή. Η ενβαζία εηηεθείηαζ ιε ηδκ ιέβζζηδ δοκαηή επζιέθεζα 
ηαζ αηνίαεζα ζφιθςκα ιε ημ πανυκ, ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο, 
ηζξ μπμίεξ μ Ακάδμπμξ πνέπεζ κα αημθμοεεί ζπμθαζηζηά.  
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5. Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ βζα ηάεε ενβαζία επέκδοζδξ / επίζηνςζδξ πενζθαιαάκμκηαζ ηα αηυθμοεα: 

α. Η πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά επί ηυπμο ημο ένβμο απυ μπμζαδήπμηε απυζηαζδ ηαζ ιέζς 
μπμζαζδήπμηε μδμφ, δ πνμζέββζζδ ηαζ δ ημπμεέηδζδ ζε ηάεε ζηάειδ ενβαζίαξ υθςκ ηςκ 
απαζημφιεκςκ οθζηχκ, ιζηνμτθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ (ακαιζηηήνςκ, ζηνζςιάηςκ, ζηδνζβιάηςκ, 
ημπθζχκ, ενβαθείςκ ηηθ) βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ ηαζ έκηεπκδ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ. 
Πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ηαζ μζ επζπθέμκ πμζυηδηεξ οθζηχκ πμο πνμζημιίγεζ μ Ακάδμπμξ είηε βζα 
ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ επζθακεζχκ απυ ημκ Κφνζμ ημο ένβμο είηε βζα θυβμοξ απςθεζχκ ηαηά ηδκ 
ηαηαζηεοή. ηδ δαπάκδ ηςκ οθζηχκ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ δ θεμνά ημοξ. 

α. Η πνμεημζιαζία ηςκ πνμξ επίζηνςζδ / επέκδοζδ επζθακεζχκ, μ ηαεανζζιυξ ημοξ, δ επζδζυνεςζδ 
ηςκ αηεθεζχκ, μζ έθεβπμζ ηαζ μζ δεζβιαημθδρίεξ ηςκ οθζηχκ, δ ηαηαζηεοή ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ μζ 
επζδζμνεχζεζξ εθαηηςιαηζηήξ ηεθεζςιέκδξ ενβαζίαξ θυβς οπαζηζυηδηαξ ημο Ακαδυπμο (ιενζηήξ ή 
μθζηήξ ακαηαηαζηεοήξ). Καεανίγμκηαζ επζιεθχξ ηαζ μζ ημζπμπμζίεξ ζηζξ μπμίεξ πμο πνυηεζηαζ κα 
ημπμεεηδεεί πενζεχνζμ (ζμααηεπί). 

β. Η πθήνδξ ενβαζία επέκδοζδξ / επίζηνςζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εζδζηχκ δζαιμνθχζεςκ 
ηαζ ηςκ εκζζπφζεςκ. οιπενζθαιαάκεηαζ επίζδξ δ δζαιυνθςζδ ηςκ ζημηζχκ ηαζ ηςκ άθθςκ 
δζαημζιδηζηχκ ζημζπείςκ υπμο αοηή απαζηείηαζ. 

δ. Η πνμενβαζία βζα ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ Η/Μ εβηαηαζηάζεςκ ηηθ. υπςξ ηαζ δ ηάθορδ μπχκ, 
ακμζβιάηςκ ηαζ οπμδμπχκ ιε ηα ηαηάθθδθα οθζηά. 

ε. Ο ηαεανζζιυξ ηςκ παναηείιεκςκ επζθακεζχκ, ηαεχξ ηαζ δ επζδζυνεςζδ ημοξ απυ ηζξ θεμνέξ 
θυβς ηςκ ενβαζζχκ επεκδφζεςκ ηαζ επζζηνχζεςκ ηαζ μ ηαεανζζιυξ ημο ενβμηαλίμο ιεηά ημ 
πέναξ ηςκ ενβαζζχκ. 

ζη. Η αζθάθζζδ, απμεήηεοζδ ηαζ πνμζηαζία ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ ηαηαζηεοαγυιεκςκ ζημζπείςκ. 

γ. Κάεε άθθδ ενβαζία πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ, έκηεπκδ ηαζ ειπνυεεζιδ απμπενάηςζδ ηςκ 
ενβαζζχκ, έζης ηαζ πνυζεεηδ ηαζ ιδ νδηά ακαθενυιεκδ ζημ πανυκ ηαζ ζηα οπυθμζπα οιααηζηά 
Σεφπδ ηαζ ζπέδζα. 

 

6. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

α. Οζ ενβαζίεξ επεκδφζεςκ ημίπςκ ηαζ επζζηνχζεςκ δαπέδςκ εα επζιεηνχκηαζ ζε ηεηναβςκζηά 
ιέηνα (m2), ακά είδμξ επέκδοζδξ / επίζηνςζδξ. Σα πενζεχνζα εα επζιεηνχκηαζ ζε ιέηνα ιήημοξ 
(m), ακά είδμξ πενζεςνίμο (ιάνιανα, πθάηεξ, πθαηίδζα, θμφηζα ηζζιεκημημκίαξ ηηθ).  Οζ 
επζζηνχζεζξ ηςκ ααειίδςκ ηθζιαημζηαζίςκ εα επζιεηνχκηαζ ζε ιέηνα ιήημοξ (m) ελέπμοζαξ 
αηιήξ ααειίδαξ, εκχ ηα ζηαθμιένζα εα επζιεηνχκηαζ ζε ιέηνα ιήημοξ (m) «μνζαηήξ βναιιήξ». 
Χξ μνζαηή βναιιή μνίγεηαζ δ ηθζιαηςηή βναιιή πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ηα επί ημο ημίπμο ίπκδ ηςκ 
παηδιάηςκ ηαζ ηςκ νζπηζχκ ηςκ ααειίδςκ ζε απυζηαζδ 10 cm απυ αοηά.  Οζ επζζηέρεζξ 
ζηδεαίςκ ηαζ μζ επεκδφζεζξ πμδζχκ ηαζ ηαηςηαζζχκ εονχκ εα επζιεηνχκηαζ ζε ιέηνα ιήημοξ 
(m).  Η επζιέηνδζδ εα αθμνά ζε πθήνςξ πεναζςιέκεξ ενβαζίεξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημ Σζιμθυβζμ 
ηαζ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ.  Απυ ηζξ επζιεηνμφιεκεξ 
επζθάκεζεξ αθαζνμφκηαζ ηα ακμίβιαηα ηαζ μζ μπέξ, ηεκά ηηθ ιε επζθάκεζα ιεβαθφηενδ ηςκ 0,2 m2. 

α. Οζ πμζυηδηεξ ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθέζηδηακ ηαζ αθμνμφκ ζε ανιμφξ δζαζημθήξ, εα 
επζιεηνχκηαζ ηαζ εα πθδνχκμκηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ «Ανιμί Γζαζημθήξ» ηδξ πανμφζαξ ηαζ 
ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ιμκάδαξ πμο μνίγεηαζ ζημ Σζιμθυβζμ. 

β. Η (μζ) πμζυηδηα (εξ) ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθέζηδηακ ζηακμπμζδηζηά, υπςξ αοηή (εξ) 
επζιεηνήεδηε (ακ) ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαζ εβηνίεδηε (ακ) απυ ηδκ Τπδνεζία, εα πθδνχκεηαζ 
(μκηαζ) ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ βζα ηα δζάθμνα είδδ ημκδοθίςκ. Η 
(μζ) ηζιή (έξ) ιμκάδαξ εα απμηεθεί (μφκ) πθήνδ απμγδιίςζδ βζα ηα υζα μνίγμκηαζ ζηδκ ακςηένς 
πανάβναθμ «Πενζθαιαακυιεκεξ Γαπάκεξ» ημο πανυκημξ άνενμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε άθθδ 
δαπάκδ πμο είκαζ ακαβηαία ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 100 «Γεκζημί νμζ». 
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Σ . Π. 10 .  ΔΠΙΣΡΩΔΙ  ΓΑΠΔΓΩΝ  

1. Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

α. Σμ πεδίμ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ ηαθφπηεζ ηζξ απαζηήζεζξ βζα ηα αηυθμοεα είδδ 
δαπεδμζηνχζεςκ: 

- αζμιδπακζηά δάπεδα ιε ζηθδνοκηζηυ  

- ιςζασηά 

- ηζζιεκημημκίεξ 

- πθάηεξ ηζζιέκημο 

- θφθθα θζκεθαίμο (θζκμηάπδηεξ) 

- πθαηίδζα 

- ιάνιανα ή βνακίηεξ 

- παηχιαηα λοθείαξ 

α. Σα ακαθενυιεκα ζημ πανυκ άπθπο ζ ςμπληπώνονηαι από ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος «Επιζ ηπώζειρ - 
Επενδύζει ρ, Γενικά». 

 

2. Τιηθά 

2.1. Γεληθά 

α. Χξ πνμξ ηζξ βεκζηέξ απαζηήζεζξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ οπμπνεχζεςκ ημο Ακαδυπμο 
(πνμζηυιζζδ πζζημπμζδηζηχκ πμζυηδηαξ ηηθ) ζζπφμοκ ηα ακαβναθυιεκα ζηδκ πανάβναθμ «Τθζηά» 
ημο άνενμο «Δπζζηνχζεζξ – Δπεκδφζεζξ, Γεκζηά». Γζα ημοξ μνζζιμφξ ηςκ οθζηχκ επζζηνχζεςξ 
δαπέδμο ζζπφεζ ημ Πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 13318. 

α. Η επζθμβή δαπέδμο ααζίγεηαζ ζηα αηυθμοεα ηνζηήνζα: 

- επζεοιδηή ακημπή ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ 

- δζάνηεζα γςήξ 

- εοημθία ζοκηήνδζδξ ηαζ επζζηεοήξ 

- δπμαπμννμθδηζηυηδηα, δπμιυκςζδ 

- εζδζηέξ απαζηήζεζξ (ακηζμθζζεδνυηδηα, ακαπήδδζδ, οδνμπεναηυηδηα ηηθ) 

- είδμξ ημο οπμζηνχιαημξ 

- πνυαθερδ Η/Μ εβηαηαζηάζεςκ 

2.2. Κνληάκαηα 

α. Οζ βεκζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηα ημκζάιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ενβαζίεξ επζζηνχζεςκ 
ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ «Κμκζάιαηα» ηαζ ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ηα αηυθμοεα εδάθζα ηαζ ηα εζδζηά 
άνενα βζα ηάεε είδμξ επίζηνςζδξ. 

α. θα ηα αδνακή, μζ πνμζιίλεζξ ηαζ μζ ζοβημθθδηζηέξ μοζίεξ εα είκαζ εβηεηνζιέκδξ πμζυηδηαξ ηαζ εα 
ζοκμδεφμκηαζ απυ επίζδια πζζημπμζδηζηά. Οζ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηάεε οθζημφ εα 
ηδνμφκηαζ αοζηδνά. ε ηάεε πενίπηςζδ μ Ακάδμπμξ είκαζ μ ιυκμξ οπεφεοκμξ βζα ηζξ μοζίεξ ηαζ ηα 
αδνακή πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ. Η πνήζδ πνμζιίλεςκ δεκ πνέπεζ κα πνμηαθεί μζιέξ ή 
μπμζεζδήπμηε άθθεξ εκμπθήζεζξ ζημ ηεθεζςιέκμ ηηίνζμ. 

β. Σα αδνακή οθζηά πνέπεζ κα είκαζ ηαεανά, κα ιδκ πενζέπμοκ επζαθααείξ μοζίεξ, κα είκαζ 
ημηημιεηνδιέκα ηαζ ζςζηά δζαααειζζιέκα ακάθμβα ιε ηδκ πνήζδ ημοξ. Αδνακή οθζηά πμο δεκ 
ζηακμπμζμφκ ηδκ απαίηδζδ αοηή δεκ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ. 

δ. Σμ κενυ εα είκαζ πυζζιμ ηαζ απαθθαβιέκμ απυ αθααενέξ μοζίεξ. 

ε. ηδκ πενίπηςζδ πνήζδξ έημζιςκ ημκζαιάηςκ μ Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα αημθμοεήζεζ ηζξ 
μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ηςκ οθζηχκ, εζδζηά ακ πνεζάγεηαζ πνμεημζιαζία ημο 
ημκζάιαημξ ζημ ενβμηάλζμ πνζκ αοηυ δζαζηνςεεί (π.π. έημζια ημκζάιαηα ζε λδνή ιμνθή πμο 
πνεζάγμκηαζ ακάιζλδ ιε κενυ πνζκ δζαζηνςεμφκ). 
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2.3. θιεξπληηθό Τιηθό 

α. Σα δάπεδα ηςκ Η/Μ εβηαηαζηάζεςκ ζοκήεςξ επζζηνχκμκηαζ ιε ζηθδνοκηζηυ οθζηυ, πμο πνέπεζ 
κα πθδνεί ηζξ παναηάης απαζηήζεζξ : 

- αδνακή θοζζηχκ παθαγζαηχκ πεηνςιάηςκ, 

- ημηημιεηνζηή δζααάειζζδ ηαηά Fuller 

α. Οζ απαζημφιεκεξ ζδζυηδηεξ ημο ζηθδνοκηζημφ οθζημφ επίζηνςζδξ είκαζ : 

- ακημπή ζε εθίρδ ιεβαθφηενδ ηςκ 800 kg/cm2  

- ακημπή ζε ηάιρδ ιεβαθφηενδ ή ίζδ ηςκ 70 kg/cm2 

- ιεβάθδ ακημπή ζε θεμνά (πάπμξ θεμνάξ 0,05 cm ζε δζαδνμιή 660 m ιε ηαπφηδηα 0,5 
m/sec ηαζ θυνηζζδ 0,5 kg/cm2 (5000 kg/m2) 

- ακημπή ζε ηνμφζδ (ιεηά 2000 ηφηθμοξ) 30% απχθεζα αάνμοξ 

- ιέηνμ εθαζηζηυηδηαξ 28000 Ν/m2 (28 διενχκ) 

β. Σμ ζηθδνοκηζηυ οθζηυ ιπμνεί, εηηυξ ηςκ πνςζηζηχκ οθχκ, κα δεπεεί ηαζ πδιζηά πνυζεεηα χζηε 
κα ιεζςεεί δ πμζυηδηα ημο κενμφ, ιε απμηέθεζια κα αολδεεί δ επζθακεζαηή ζηεβακμπμίδζδ ηαζ δ 
ακημπή ημο οθζημφ ζε θεμνά. 

δ. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα οπμαάθθεζ ζηδκ Τπδνεζία έββναθα πμο πενζέπμοκ πθδνμθμνίεξ βζα 
ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά, ηδκ εθανιμβή, ηδ δμζμθμβία ηαζ θμζπά ζημζπεία ημο πνμηεζκυιεκμο 
ζηθδνοκηζημφ. 

2.4. Πιάθεο Σζηκέληνπ 

α. Οζ πθάηεξ ηζζιέκημο παναζηεοάγμκηαζ απυ ζηονυδεια εζδζηήξ πμζυηδηαξ ιε ηδκ πνμζεήηδ 
πνςζηζηχκ οθχκ, ζε ηοπμπμζδιέκα ιεβέεδ ηαζ ζπέδζα, ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο 
ενβμζηαζίμο παναβςβήξ. Θα είκαζ Α' δζαθμβήξ, ανίζηδξ πμζυηδηαξ, εοεφβναιιεξ, δίπςξ νςβιέξ, 
ιε μιμζυιμνθεξ δζαζηάζεζξ ηαζ εα έπμοκ πάπμξ ημοθάπζζημκ ίζμ ιε 10% ηδξ ιεβαθφηενδξ 
πθεονάξ ημοξ. 

α. Οζ πθάηεξ ηζζιέκημο πνέπεζ κα πανμοζζάγμοκ ηζξ αηυθμοεεξ ακημπέξ, μζ μπμίεξ ελαηνζαχκμκηαζ ιε 
ενβαζηδνζαημφξ εθέβπμοξ πμο δζεκενβμφκηαζ απυ ακαβκςνζζιέκα ηαζ εβηεηνζιέκα απυ ηδκ 
Τπδνεζία ενβαζηήνζα: 

- ηάζδ εναφζδξ ιεβαθφηενδ απυ 50 kg/cm2 (ΠΣΠ ΓΣ 62588/59) 

- θεμνά ζε ηνζαή ιζηνυηενδ απυ 30% (ΠΣΠ ΓΣ 62588/59) 

- οδαημαπμννμθδηζηυηδηα ιζηνυηενδ ημο 4,5% (ΠΣΠ ΓΣ 62588/59) 

2.5. Ληλνηάπεηεο 

α. Γεκζηά ζζπφμοκ μζ πνμδζαβναθέξ ΔΝ 548 ηαζ ΔΝ 687. 

α. Δζδζηυηενα μζ εθάπζζηεξ απαζημφιεκεξ ζδζυηδηεξ ηςκ δαπέδςκ απυ θζκμηάπδηεξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

- πάπμξ 2,5 mm 

- ηαηάηαλδ ιε αάζδ ηδκ ακηίζηαζδ ηαηά ηδξ θςηζάξ (ηαηά DIN 4102-1) Β1 

- ακηίζηαζδ έκακηζ ηνζαήξ μθίζεδζδξ: ιεηά απυ 30 000 ηοθίζεζξ δεκ εα ειθακίγεζ μναηή θεμνά 

- ακηζζηαηζηά παναηηδνζζηζηά ηαηά ISO TR 6356 

β. Σα οθζηά ζοβημθθήζεςξ, ηα οθζηά ελμιάθοκζδξ ημο οπμζηνχιαημξ, ηα οθζηά βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ 
ανιχκ (ημνδυκζα), μζ μδδβμί δζαιυνθςζδξ ηςκ πενζεςνίςκ ηηθ πνέπεζ κα αημθμοεμφκ ηζξ 
πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο οθζημφ ηδξ επίζηνςζδξ. ηα πζζημπμζδηζηά πμζυηδηαξ ηςκ 
οθζηχκ πνέπεζ κα ακαβνάθμκηαζ υθα ηα ζημζπεία ηαζ μζ ακημπέξ ημοξ (πονακημπή, ζηθδνυηδηα, 
ακημπή ζηδ δζάηνδζδ, οδαημαπμννμθδηζηυηδηα ηηθ). 

2.6. Πιαθίδηα 

α. Γείβιαηα ηςκ πνμαθεπυιεκςκ πθαηζδίςκ ηαζ ηςκ ελανηδιάηςκ, οπμαάθθμκηαζ πνμξ έβηνζζδ ζηδκ 
Τπδνεζία. Η Τπδνεζία εα επζθέλεζ ηα πθαηίδζα. Σα επζθεβιέκα πθαηίδζα απμηεθμφκ δέζιεοζδ βζα 
ημκ Ακάδμπμ ηαζ ηα ακηίζημζπα δείβιαηα παναιέκμοκ ζηδκ Τπδνεζία. 
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α. Σα πθαηίδζα εα πθδνμφκ ηζξ ζζπφμοζεξ πνμδζαβναθέξ ημο ΔΛΟΣ ηαζ ΔΝ (αθ. αηυθμοεμ εδάθζμ) ηαζ 
εα έπμοκ βεκζηχξ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά: 

- ηαθέξ ζδζυηδηεξ πνυζθοζδξ 

- ηαεανέξ, εοεφβναιιεξ, πανάθθδθεξ, άεζηηεξ αηιέξ 

- εα είκαζ απαθθαβιέκα απυ δζαθοηζηά άθαηα ηαζ άθθεξ επζαθααείξ μοζίεξ 

- εα είκαζ απαθθαβιέκα απυ νςβιέξ ηαζ θοζαθίδεξ 

- δεκ εα πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ ημοξ πνςιαηζηέξ δζαθμνέξ 

- δεκ εα πανμοζζάγμοκ ακμιμζυιμνθδ επζθάκεζα, πνμελμπέξ ηηθ 

β. ημκ παναηάης πίκαηα ακαθένμκηαζ ζοκμπηζηά μζ ηονζυηενεξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηα ζζπφμκηα 
πνυηοπα βζα ηεναιζηά πθαηίδζα υθςκ ηςκ εζδχκ: 

 

Πίλαθαο 1063.2.6.1 : Πξνδηαγξαθέο  Κεξακηθώλ Πιαθηδίσλ 

# Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Πξόηππν ΔΝ ή ΔΛΟΣ 

1 2 4 

1 Γζαζηάζεζξ πθεονχκ 98 

2 Πάπμξ 98 

3 Ονεμβςκζζιυξ 98 

4 Δοεφηδηα πθεονχκ 98 

5 Δπζπεδυηδηα 98 

6 Τδαημαπμννμθδηζηυηδηα 99 

7 Ακημπή ζε ηάιρδ 100 

8 Ακημπή ζε παβεηυ 202 

9 Ακημπή ζε εενιζηυ ζμη  104 

10 Υδιζηή ακημπή 106 

11 Ακημπή ζηδκ απυλεζδ (ηνζαή) ακοάθςηςκ πθαηζδίςκ 102 

12 Ακημπή ζηδκ απυλεζδ (ηνζαή) εθοαθςιέκςκ 

πθαηζδίςκ 154 

13 Δπζηνεπυιεκδ ιήηοκζδ θυβς εενιζηήξ δζαζημθήξ  103 

14 ηθδνυηδηα επζθακείαξ ηαηά MOHS 101 

15 Ακημπή ζε ζηαζίιαηα 105 

16 Ακημπή ηςκ πνςιάηςκ ζημ θςξ DIN 51094 

17 ηαεενυηδηα πνχιαημξ 1194 

18 Ακημπή ζε μθίζεδζδ DIN 51130 

19 Πνυηοπδ ιέεμδμξ δμηζιήξ ακημπήξ ζε δδιζμονβία 

ηνζπμεζδχκ νςβιχκ (ηναηεθάνζζια) 945 

20 Γεζβιαηζζιυξ  
ΔΝ  ISO 10545 - 1 

Πδβή: «Γμιζηή Σεπκμθμβία, Τθζηά & Δθανιμβέξ», .Κ. Κμφηδξ 

δ. Η ηαηάηαλδ, μζ μνζζιμί, ηα παναηηδνζζηζηά ηαζ δ ζήιακζδ ηςκ πθαηζδίςκ αημθμοεμφκ ημ 
Πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 87. Ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημοξ, ηα πθαηίδζα βεκζηά ηαηαηάζζμκηαζ ζηζξ 
αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ: 

 

Πίλαθαο 1063.2.6.2 : Καηεγνξίεο Πιαθηδίσλ αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο 
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# 

Καηεγνξί

α (Group) Υξήζε 

1 2 3 

1 I 

Δζςηενζημί πχνμζ πμθφ εθαθνάξ ή πενζμνζζιέκδξ ηοηθμθμνίαξ (π.π. θμοηνά 

ηαημζηζχκ) 

2 II 

Δζςηενζημί πχνμζ ήπζαξ ηοηθμθμνίαξ (π.π. εζςηενζηά ηαημζηζχκ εηηυξ απυ 

ημογίκεξ, ηθίιαηεξ ηαζ πθαηφζηαθα ηαζ πενζμπέξ ημκηά ζε ελυδμοξ) 

3 III 

Γάπεδα ηαημζηζχκ, βναθείςκ, ενβαζηδνίςκ ηαζ άθθςκ πχνςκ ζοκήεμοξ 

ηοηθμθμνίαξ 

4 IV 

Γάπεδα ηαηαζηδιάηςκ, ηναπεγχκ, πχνςκ εηεέζεςκ, αενμδνμιίςκ ηαζ 

άθθςκ επαββεθιαηζηχκ πχνςκ ιε έκημκδ ηοηθμθμνία ηαζ βζα ελςηενζημφξ 

πχνμοξ 

ε. Γζα ηδκ επίζηνςζδ ηςκ δαπέδςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηεναιζηά εθοαθςιέκα πθαηίδζα πάπμοξ 
ημοθάπζζημκ 8 mm (οπάνπμοκ ηαζ πθαηίδζα επζζηνχζεςξ δαπέδμο ιε πάπμξ 1 cm ή αηυια ηαζ 2 
cm), πνχηδξ δζαθμβήξ, ηεθείςξ επίπεδα, πςνίξ νςβιέξ, παιδθήξ οδαημαπμννμθδηζηυηδηαξ, ή 
ιμκυπνςια, ιμκυπονα εθοαθςιέκα πθαηίδζα ακαθυβςκ δζαζηάζεςκ, χζηε μζ ανιμί κα είκαζ 

ζοκεπείξ, ιε παιδθή οδαημαπμννμθδηζηυηδηα (ε 3%) ηαζ εθάπζζηδ ζηθδνυηδηα επζθακείαξ 6 ηδξ 
ηθίιαηαξ MOHS. Σα πθαηίδζα δαπέδμο εα έπμοκ ιεβάθδ ακημπή ζηα ζηαζίιαηα ηαζ ζηδκ 
πνμζαμθή απυ πδιζηέξ μοζίεξ ηαζ εα είκαζ ακηζμθζζεδνά. 

ζη. Σα πθαηίδζα επίζηνςζδξ δαπέδςκ ηαζ επέκδοζδξ ημίπςκ δζαηνίκμκηαζ ζε πθαηίδζα ιε εζδζηά 
παναηηδνζζηζηά (π.π. ακηζμθζζεδηζηά), ιε ακημπή ζηζξ πδιζηέξ εκχζεζξ ηαζ ιε ακημπή ζημκ παβεηυ. 

γ. Σα πθαηίδζα ακάθμβα ιε ηδκ οδαημαπμννμθδηζηυηδηα ημοξ ηαηαηάζζμκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ 
ηαηδβμνίεξ: 

 

Πίλαθαο 1063.2.6.3 : Καηεγνξίεο Πιαθηδίσλ αλάινγα κε πδαηναπνξξνθεηηθόηεηα 

# Καηεγνξία Πξόηππν ΔΛΟΣ 

1 2 3 

1 ιε οδαημαπμννμθδηζηυηδηα Δ ≤ 3%  121, 176 

2 ιε οδαημαπμννμθδηζηυηδηα 3% < Δ ≤ 6% 177, 186 

3 ιε οδαημαπμννμθδηζηυηδηα 6% < Δ ≤ 10% 178, 187 

4 ιε οδαημαπμννμθδηζηυηδηα Δ ≥ 10% 159, 188 

δ. Η απμννμθδηζηυηδηα ηςκ ηειαπίςκ πνέπεζ κα εθαηηχκεηαζ ιε δζαανμπή ή ειαάπηζζδ ζε βθοηυ 
πυζζιμ κενυ, ηυζμ υζμ πνεζάγεηαζ βζα ηδ ζςζηή ζοβηυθθδζδ. 

2.7. Κόιιεο 

α. Οζ ηυθθεξ επζηυθθδζδξ πθαηχκ ηαζ πθαηζδίςκ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ 
1322. Σα απαζημφιεκα παναηηδνζζηζηά ηςκ ημθθχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επζηυθθδζδ ηςκ 
πθαηζδίςκ ηαζ ηςκ πθαηχκ απυ ιάνιανμ ή βνακίηδ δίκμκηαζ επίζδξ απυ ηα αηυθμοεα πνυηοπα: 

 

Πίλαθαο 1063.2.7 : Ιδηόηεηεο Κνιιώλ Δπηθόιιεζεο Πιαθηδίσλ θαη Πιαθώλ 

# Ιδηόηεηεο Πξόηππν  

1 2 3 

1 ακημπή ζε εθίρδ ASTM C-349 

2 ακημπή ζε ηάιρδ DIN 1164, ASTM C-348 

3 ακημπή ζε απυζπαζδ  DIN 18156, ΔΝ 12808 

2 πνυζθοζδ ΔΝ 12003 

3 ακημπή ζε μθίζεδζδ DIN 18156, ΔΝ 1308 
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α.  Η ηυθθα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ πνζκ ημ πέναξ ηδξ διενμιδκίαξ θήλδξ ηδξ ηαζ κα είκαζ 
ζοιααηή ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ηςκ πθαηζδίςκ / πθαηχκ. Η εενιμηναζία 
εθανιμβήξ είκαζ πενίπμο 5°C - 35°C, εκχ δ εθάπζζηδ απαζημφιεκδ εενιμηναζζαηή ακημπή είκαζ 
πενίπμο -30°C ςξ +70°C. 

2.8. Ρεπζηνθνλίακα Αξκνιόγεζεο (Αξκόζηνθνο) 

Σα απαζημφιεκα παναηηδνζζηζηά ημο ανιυζημημο ανιμθυβδζδξ επζζηνχζεςκ / επεκδφζεςκ πθαηζδίςκ 

ηαζ πθαηχκ απυ ιάνιανμ ή βνακίηδ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 εενιμηναζία εθανιμβήξ απυ +5°C ςξ +35°C 
 εενιμηναζζαηή ακημπή απυ -30°C ςξ +80°C 
 εθζπηζηή ακημπή 100 kg/cm2 ζηζξ 2 διένεξ ηαζ 280 kg/cm2 ζηζξ 28 διένεξ 
 ακημπή ζε ηάιρδ ηαηά ημ DIN 1164 

2.9. Μάξκαξα - Γξαλίηεο 

22..99..11..  ΓΓεεκκζζηηάά  

α. Ο ηφπμξ ηςκ ιανιάνςκ ηαζ ηςκ βνακζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαεμνίγεηαζ απυ ηα 
ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηαζ ηδκ Σεπκζηή Πενζβναθή. Σα ιάνιανα ηαζ μζ βνακίηεξ πνμζημιίγμκηαζ 
ζε ιμνθή πθαηχκ, μζ μπμίεξ εα είκαζ Α’ δζαθμβήξ, θεζμηνζιέκεξ, αοζηδνά ζζμιεβέεεζξ, 
μιμζυπνςιεξ, μιμζμβεκείξ, ζοιπαβείξ, πςνίξ λέκεξ επζαθααείξ πνμζιίλεζξ ηαζ εθαηηχιαηα.  

α. Κάεε είδμξ ιανιάνμο ηαζ βνακίηδ έπεζ ζοβηεηνζιέκδ ζφζηαζδ ηαζ ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά 
ηαηαβεβναιιέκα ζημοξ ακηίζημζπμοξ πίκαηεξ ημο ΙΓΜΔ ηαζ ζηα DIN 52100 – 52113 (ζφιθςκα ιε 
ενβαζηδνζαημφξ εθέβπμοξ). Η επζθμβή ημο είδμοξ ημο ιανιάνμο ή βνακίηδ βίκεηαζ ιε αάζεζξ ηζξ 
απαζηήζεζξ ηδξ επίζηνςζδξ (π.π. πνήζδ ημο πχνμο, απαζημφιεκεξ ιδπακζηέξ ακημπέξ, ακημπέξ 
ζηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ζηα μλέα, ζηδ θςηζά, ζηθδνυηδηα). 

β.  Πνέπεζ κα δζελάβμκηαζ μζ απαζημφιεκμζ ενβαζηδνζαημί έθεβπμζ ακημπήξ ζηζξ ηαζνζηέξ επζδνάζεζξ ηαζ 
μζ δμηζιέξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ιδπακζηχκ ακημπχκ ηςκ θοζζηχκ θίεςκ πνζκ ηδκ 
εκζςιάηςζδ ηςκ οθζηχκ ζηδκ ηαηαζηεοή. Οζ δμηζιέξ πμο δζελάβμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα 
ημο ΔΛΟΣ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

 

Πίλαθαο 1063.2.9 : Γνθηκέο Αληνρώλ Φπζηθώλ Λίζσλ 

# Γνθηκέο Πξόηππν  

1 2 3 

1 ακημπή ζε εθίρδ ΔΛΟΣ ΔΝ 1926 

2 ακημπή ζε εθεθηοζιυ απυ ηάιρδ ΔΛΟΣ ΔΝ 749 

3 ακημπή ζε ηάιρδ απυ ηεκηνζηή θυνηζζδ ΔΝ 12372 

4 ακημπή ζε ηάιρδ οπυ ζηαεενή νμπή ΔΝ 13161 

4 οδαημαπμννμθδηζηυηδηα  ΔΛΟΣ ΔΝ 13755 

5 ποηκυηδηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1936 

6 ακημπή ζε ηνζαή (ΒΟΔΗΜΔ) DIN 52108 

7 ακημπή ζημκ παβεηυ ΔΝ 12371 

8 πεηνμβναθζηή ελέηαζδ ΔΝ 12407 

22..99..22..  ΜΜάάννιιαανναα  

α. Σα ιάνιανα πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ ηαεανμφξ αζαεζηυθζεμοξ ηαζ κα είκαζ ζοιπαβή, πςνίξ 
ημιιμφξ, ηδθίδεξ ηαζ οαθχδεζξ ζηνχζεζξ ηαζ απυθοηα ηακμκζημφ ζπήιαημξ. Θα έπμοκ αηνζαείξ 
δζαζηάζεζξ, ιε αηέναζεξ αηιέξ, επίπεδδ ηαζ θεία επζθάκεζα. 

α. Γζα ηζξ επζζηνχζεζξ ηςκ εζςηενζηχκ δαπέδςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ πθάηεξ πάπμοξ 2 cm ηαζ βζα 
αοηέξ ηςκ ελςηενζηχκ δαπέδςκ 3 cm, εθυζμκ δεκ ακαβνάθεηαζ δζαθμνεηζηά ζηα ηαηαζηεοαζηζηά 
ζπέδζα ηαζ ζηα οιααηζηά ηεφπδ ηαζ δεκ απαζηείηαζ αθθζχξ απυ ηδκ Τπδνεζία. 
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β. Οζ επζηνεπυιεκεξ απμηθίζεζξ ημο πάπμοξ ηςκ ιανιάνζκςκ πθαηχκ ακαθένμκηαζ ζημκ παναηάης 
πίκαηα: 

Πίνακασ 1063.2.9.2 : Αποκλίςεισ Πάχουσ Πλακών Μαρμάρου 

# 

Ολνκαζηηθό Πάρνο  

[mm] 

Μέγηζηε Απόθιηζε 

[mm] 

1 2 3 

1 1,5 - 3 ±10% 

2 3 - 8 ±3 

3 Μεβαθφηενμ απυ 8 ±5 
Πδβή: «Γμιζηή Σεπκμθμβία, Τθζηά & Δθανιμβέξ», .Κ. Κμφηδξ 

δ. Οζ ακμπέξ επζπεδυηδηαξ ηάεε πθάηαξ δεκ εα οπενααίκμοκ ημ 0,2% ηδξ ιεβαθφηενδξ δζάζηαζδξ 
ηδξ. 

22..99..33..  ΓΓνναακκίίηηεεξξ  

α. Οζ βνακίηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επίζηνςζδ ηςκ δαπέδςκ πνέπεζ κα έπμοκ εθάπζζημ 
πάπμξ 2 cm. Οζ οπυθμζπεξ δζαζηάζεζξ ηςκ πθαηχκ απυ βνακίηδ αημθμοεμφκ ηα ηαηαζηεοαζηζηά 
ζπέδζα ηαζ ηδκ ηεπκζηή πενζβναθή.  

α. Οζ βνακίηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επέκδοζδ ή επίζηνςζδ ελςηενζηχκ πχνςκ πνέπεζ  κα 
εθέβπμκηαζ ςξ πνμξ ηδκ οδαημαπμννμθδηζηυηδηα ημοξ. Πναηηζηά υζμζ βνακίηεξ, ηαηά ηδ δμηζιή 
πνμζδζμνζζιμφ οδαημαπμννμθδηζηυηδηαξ, πανμοζζάγμοκ αφλδζδ αάνμοξ πμο δεκ οπενααίκεζ ημ 
1% είκαζ ηαηάθθδθμζ βζα ελςηενζηή πνήζδ. 

β. Γζα ηδκ πθήνςζδ ηςκ ανιχκ δζαζημθήξ επζζηνχζεςκ δαπέδςκ απυ βνακίηδ, πνδζζιμπμζμφκηαζ 
ιπνμφηγζκεξ θάιεξ εζδζηήξ δζαημιήξ, πάπμοξ 1 cm, άνζζηδξ πμζυηδηαξ.  

δ. Χξ πνμξ ηζξ ακμπέξ ημο πάπμοξ ηαζ ηδξ επζπεδυηδηαξ ηςκ πθαηχκ ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ 
πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ. 

2.10. Παηώκαηα Ξπιείαο 

22..1100..11..  ΓΓεεκκζζηηάά  

α. Οζ ηφπμζ ηςκ παηςιάηςκ λοθείαξ πμο ακηζιεηςπίγμκηαζ ζημ πανυκ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

- ακορςιέκα  

- θςνίδςκ λοθείαξ 

- πανηέ 

- ιςζασημφ πανηέ (ρεοημπανηέ) 

- ακηζημθθδηήξ λοθείαξ 

- ακηζημθθδηά πθαζηζηά δάπεδα ιε λφθζκμ οπυζηνςια 

α. Καηά ηδκ επζθμβή δαπέδμο λοθείαξ ελεηάγμκηαζ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά ημο λφθμο: 

- απαζημφιεκδ ακημπή ηαζ ζηθδνυηδηα 

- ιέβζζηδ οβναζία 8% 

- μιμζμπνςιία ηςκ ηειαπίςκ ηαεχξ ηαζ υηζ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα πανηίδα ηαζ υηζ δεκ 
πανμοζζάγμοκ νυγμοξ, ζπζζιέξ ηηθ 

- υηζ έπεζ δζαπμηζζεεί ιε ηα ηαηάθθδθα πνμζηαηεοηζηά, ιοηδημηηυκα αενκίηζα 

- υηζ έπεζ ηδκ απαζημφιεκδ ζπέζδ εθαπημιεκζηήξ πνμξ αηηζκζηή ζοννίηκςζδ πμο ελαζθαθίγεζ 
απυ ημκ ηίκδοκμ ζηνέαθςζδξ (πεηζζηάνζζια) 

- υηζ έπεζ ηδκ απαζημφιεκδ ακηζμθζζεδνυηδηα ηαζ απμννμθδηζηυηδηα ηναδαζιχκ. 

22..1100..22..  ΓΓάάππεεδδαα  ΛΛςςννίίδδςςκκ  ΞΞοοθθεείίααξξ  

α. Οζ ζοκήεεζξ θςνίδεξ λοθείαξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ έπμοκ πάπμξ 21 mm - 33 mm ηαζ πθάημξ απυ 
45 mm - 70 mm απθά ή ιε εκημνιίεξ (ναιπμηέ) ηαζ ζε ιήηδ απυ 60 cm –150 cm. 
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α. Η λοθεία ηςκ θςνίδςκ πνέπεζ κα είκαζ μιμζυιμνθδ, ηαεανή, πνχηδξ δζαθμβήξ, πςνίξ νυγμοξ ηαζ 
άθθεξ αηέθεζεξ. 

22..1100..33..  ΓΓάάππεεδδαα  ΠΠααννηηέέ  ηηααζζ  ΜΜςςζζαασσηημμφφ  ΠΠααννηηέέ  

α.  Γζα ηα δάπεδα πανηέ ηαζ ιςζασημφ πανηέ ζζπφεζ ημ DIN 280. 

α. Οζ ζοκήεεζξ δζαζηάζεζξ ημο πανηέ είκαζ πθάημξ 40 mm - 70 mm ηαζ ιήημξ 25 cm - 30 cm. 

β. Σμ ιςζασηυ πανηέ απμηεθείηαζ απυ ιζηνέξ θςνίδεξ λοθείαξ πάπμοξ 10 mm – 11 mm πμο 
επζημθθμφκηαζ ιε εζδζηέξ ηυθθεξ ζε πνμζοκανιμθμβδιέκεξ ηεηνάβςκεξ πθάηεξ ζοκήεςκ 
δζαζηάζεςκ 35 cm x 35 cm ή 48 cm x 48 cm ημπμεεηδιέκεξ ζε αάζδ εζδζημφ πανηζμφ. Η 
επζθάκεζα ημο ιςζασημφ πανηέ είκαζ ηνζιιέκδ ηαζ θμοζηνανζζιέκδ ζε 3 ημοθάπζζημκ ζηνχζεζξ ιε 
αενκίηζα δαπέδςκ δζανηείαξ. 

δ. Η λοθεία πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηα δάπεδα πανηέ είκαζ μιμζυιμνθδ, ηαεανή, πνχηδξ δζαθμβήξ, 
πςνίξ αηέθεζεξ ηαζ πνμένπεηαζ απυ δζάθμνα είδδ ζηθδνμφ λφθμο. 

22..1100..44..  ΑΑκκηηζζηημμθθθθδδηηήή  ΞΞοοθθεείίαα  

α. Σα ακηζημθθδηά δάπεδα δζαηίεεκηαζ ζε θςνίδεξ ναιπμηέ (ιε εκημνιίεξ) ζε πάπδ 16 mm – 23 mm. 

α. Οζ θςνίδεξ ηςκ 16 mm απμηεθμφκηαζ απυ 3 ζηνχζεζξ: 

- ηαηχηενδ ζηνχζδ απυ εοβεκή λοθεία Β΄ πμζυηδηαξ 

- ιεζαία ζηνχζδ απυ MDF ορδθήξ ποηκυηδηαξ 6 mm 

- ηεθζηή επζθακεζαηή ζηνχζδ απυ εοβεκή λοθεία Α’ δζαθμβήξ, πάπμοξ 5 mm. 

β. Σα δάπεδα αοηά παναδίδμκηαζ αθμφ έπμοκ ηνζθηεί ηαζ θμοζηνανζζηεί ιε 3 ημοθάπζζημκ ζηνχζεζξ 
αενκζηζμφ δαπέδμο δζανηείαξ. 

δ. Γζα πνήζδ ηςκ δαπέδςκ αοηχκ ζε οβνμφξ πχνμοξ είκαζ απαναίηδηδ δ πνμζηαζία ηδξ ηαηχηενδξ 
ζηνχζδξ ιε ακεοβνή ιειανάκδ. 

ε. Σα ακηζημθθδηά πθαζηζηά δάπεδα είκαζ δάπεδα ναιπμηέ πθαζηζηά ιε πάπμξ 7 mm – 9 mm. 
Καηαζηεοάγμκηαζ απυ εκδζάιεζμ θφθθμ MDF ή ακεοβνήξ ιμνζμζακίδαξ ορδθήξ ποηκυηδηαξ 
πάπμοξ 6 mm, πμο θένεζ ζημ ηάης ηιήια ηδξ εζδζηυ ακεοβνυ θφθθμ πμθοαζεοθεκίμο πάπμοξ 
ημοθάπζζημκ 1 mm. Η άκς επζθάκεζα θένεζ δζαημζιδηζηά πθαζηζηά θφθθα, πνςιαηζζιέκα ιε 
μνβακζηέξ φθεξ ζε απμιίιδζδ δζαθυνςκ εζδχκ εοβεκμφξ λοθείαξ. 

22..1100..55..  ΑΑκκοορρςςιιέέκκαα  ΓΓάάππεεδδαα  

α. Σμ ακορςιέκμ δάπεδμ απμηεθείηαζ απυ ηεηνάβςκεξ πθάηεξ ζοκήεςκ δζαζηάζεςκ 600 mm x 600 
mm πμο εδνάγμκηαζ ζε ηαηαηυνοθα ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα, ηα μπμία επζημθθμφκηαζ ή αζδχκμκηαζ 
ζημ δμιζηυ δάπεδμ. Οζ πθάηεξ ημο ακορςιέκμο δαπέδμο εα ιπμνμφκ κα αθαζνεεμφκ ιε ηδ 
αμήεεζα εζδζημφ ακορςηζημφ ενβαθείμο (δζπθήξ αεκημφγαξ). Η εθανιμβή ηςκ ηαηαηυνοθςκ 
ιεηαθθζηχκ ζηδνζβιάηςκ ηαεχξ ηαζ δ ημπμεέηδζδ ηςκ ηεηνάβςκςκ πθαηχκ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε 
ηα ακαβναθυιεκα ζημ πανυκ, ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 
Σμ ζφζηδια ημο δαπέδμο εα πνέπεζ κα είκαζ ζζπονυ, άηαοζημ, ζηαεενυ, ζηεβακυ ηαζ ακηζζηαηζηυ. 

α. Ο πονήκαξ ηςκ πθαηχκ απμηεθείηαζ απυ ορδθήξ ποηκυηδηαξ πμθοζοιπζεζιέκδ ιμνζμζακίδα. Η 
ηάης πθεονά ηδξ πθάηαξ ηαζ ημ ιζζυ πάπμξ ηςκ πενζιεηνζηχκ πθεονχκ είκαζ επεκδεδοιέκα ιε 
ζζπονά ημθθδιέκδ βαθαακζζιέκδ παθφαδζκδ ζηάθδ πάπμοξ 0,5 mm (πάπμξ βαθαάκζζδξ > 5 ι). Οζ 
πενζιεηνζηέξ πθεονέξ είκαζ θμλμημιδιέκεξ ηαζ ηαθφπημκηαζ απυ δθεηηνζηά αβχβζιδ (104 Χ) ηαζκία 
ΡVC, ζζπονά ημθθδιέκδ ζημκ πονήκα ηαζ ζηδ θαιανίκα. Δζδζηυηενα μζ ακμπή ηςκ δζαζηάζεςκ ηδξ 
πθάηαξ είκαζ ± 0,2 mm ηαζ δ ακμπή ημο πάπμοξ (πςνίξ επέκδοζδ) ± 0,3 mm. Η άκς πθεονά ηςκ 
πθαηχκ είκαζ θεία ηαζ εα θένεζ επίζηνςζδ Laquer βζα πνμζηαζία απυ ηδκ αηιμζθαζνζηή οβναζία 
ηαζ βζα ηδκ ακφρςζδ ιε ακορςηζηυ ενβαθείμ (αεκημφγαξ). 

β. Σα ζηδνίβιαηα είκαζ παθφαδζκα βαθαακζζιέκα (πάπμξ βαθαάκζζδξ >8 ι) πνμζανιυζζια βζα ημ 
επζεοιδηυ φρμξ δαπέδμο ιε δοκαηυηδηα δζμνεςηζηήξ νφειζζδξ φρμοξ ηαηά ± 30 mm. ημ ηάης 
άηνμ θένμοκ πέθια ζηήνζλδξ ιέζς ημο μπμίμο ζοβημθθμφκηαζ ιε εζδζηή ηυθθα, ζημ δμιζηυ 
δάπεδμ. ημ άκς άηνμ θένμοκ ηεθαθή ζηήνζλδξ ηςκ πθαηχκ. Μεηαλφ ηεθαθήξ ηαζ πθαηχκ 
θένμοκ εζδζηυ πανέιαοζια απυ αβχβζιμ (104Χ) PVC. 

δ. Σα πνυηοπα πμο ζζπφμοκ βζα ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημο δαπέδμο είκαζ ηα αηυθμοεα: 
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- δπμιυκςζδ ηαηά DIΝ 52210 (ιεηάδμζδ αενμιεηαθενυιεκμο ήπμο ιεηαλφ παναηείιεκςκ 
πχνςκ) 

- ακηίζηαζδ δζαννμήξ ςξ πνμξ ηδ βδ: Rε <108Χ (δθεηηνζηή ακηίζηαζδ ιεηαλφ ηδξ ηεθζηήξ 
επζθάκεζαξ ηαζ εκυξ ζηδνίβιαημξ) 

- ακημπή ζε ηαηακειδιέκμ θμνηίμ: 30 000 Ν/m2 (αέθμξ ηάιρεςξ 2 mm) 

- ακημπή ζε ζδιεζαηυ θμνηίμ: 5 000 Ν (πέθια θυνηζζδξ δζαημιήξ 25,4 mm x 25,4 mm ζημ 
ιέζμ ηδξ αηιήξ ηδξ πθάηαξ, αέθμξ ηάιρεςξ 2 mm) 

- πονακηίζηαζδ  ηαηά DΙΝ 4102 

- εενιζηή αβςβζιυηδηα οθζημφ ηαηά DΙΝ 4102. 
 

3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.1. Γεληθέο Απαηηήζεηο 

α. Η επελενβαζία ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ δαπέδςκ εα δζελάβεηαζ ιε ηδ πνήζδ ζφβπνμκςκ ιδπακδιάηςκ. 
Δπζθάκεζεξ πμο έπμοκ οπμαθδεεί ζε επελενβαζία ελμιάθοκζδξ ή πμο έπμοκ οπμζηεί θείακζδ 
ακαθυβςξ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ επίζηνςζδξ, δεκ εα πανμοζζάγμοκ ακμιμζμιμνθίεξ ηαζ ηναπφηδηα, 
εα είκαζ επίπεδεξ ηαζ εα θένμοκ ηδκ πνμηαεμνζζιέκδ ή απαζημφιεκδ ηθίζδ. 

α. Οζ επζζηνχζεζξ πμο πενζέπμοκ ηζζιέκημ (ηζζιεκημημκζάιαηα, βανιπζθμιςζασηά, πθαημζηνχζεζξ 
ηηθ), ιεηά ηδκ απμπενάηςζδ ηαζ ιυθζξ πήλεζ ημ ημκίαια ημοξ, πνέπεζ κα δζαηδνμφκηαζ οβνέξ 
ημοθάπζζημκ βζα 3 διένεξ. Η ζοπκή δζαανμπή ηδξ επζθάκεζαξ ή δ επζηάθορδ ηδξ ιε άιιμ, ράεα, 
ζακίδεξ, θζκάηζα, αδζάανμπμ πανηί, πθαζηζηά θφθθα ηηθ, είκαζ μζ ζοκδεέζηενμζ ηνυπμζ δζαηήνδζδξ 
ηδξ οβναζίαξ ζηδκ επίζηνςζδ. Αηυιδ, δ δζαηήνδζδ ηδξ οβναζίαξ ιπμνεί κα ελαζθαθζζεεί ιε ημκ 
ρεηαζιυ ηδξ επζθάκεζαξ, ιε πνμζηαηεοηζηή μοζία. Σα δάπεδα ηζζιεκημημκίαξ ηαηαζηεοάγμκηαζ 
ηαηά ηνυπμ, χζηε κα ηαζνζάγμοκ ιε ηα παναηηδνζζηζηά ζοβηυθθδζδξ ηαζ απμννμθδηζηυηδηαξ ημο 
οπμζηνχιαημξ. 

β. Οζ επζζηνχζεζξ ζε δάπεδα ιε απαίηδζδ απμννμήξ οδάηςκ (δχιαηα, θμοηνά, ελχζηεξ, ααειίδεξ, 
πεγμδνυιζα ηηθ), πνέπεζ κα έπμοκ μιμζυιμνθδ ηθίζδ πνμξ ημ ζδιείμ απμννμήξ ηςκ οδάηςκ, ηαηά 
ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. ε πενίπηςζδ πμο δεκ ακαβνάθεηαζ 
δζαθμνεηζηά ζηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα, μζ ηθίζεζξ ηςκ επζζηνχζεςκ μνίγμκηαζ ςξ αημθμφεςξ: 

- δάπεδα εζςηενζηχκ πχνςκ:     0,5% 

- δάπεδα ελςζηχκ, ηθζιάηςκ ηηθ:     0,5% 

- δάπεδα δςιάηςκ, αίενζςκ:     2% 

- επζζηέβαζδ πςνμδζηηοςιάηςκ ηαζ αοθάηζα απμννμήξ μιανίςκ: 6%. 

δ. ηζξ πενζπηχζεζξ οβνχκ πχνςκ βζα ηδκ απμθοβή  δζείζδοζδξ ηδξ οβναζίαξ ηάης απυ ηδκ 
επίζηνςζδ ημο δαπέδμο ιέζς ηςκ ανιχκ εα πανειαάθθεηαζ ζηεβακςηζηυ οθζηυ ιεηαλφ ηδξ 
ζηνχζδξ ελμιάθοκζδξ ηαζ ηδξ ηεθζηήξ επίζηνςζδξ. 

ε. Γζα ηδκ απμθοβή δζείζδοζδξ ηδξ οβναζίαξ ημο εδάθμοξ ζηδ ιυκςζδ ηαζ ζηδκ επίζηνςζδ 
ημπμεεηείηαζ ζηεβακςηζηή ιειανάκδ ιεηαλφ ημο δμιζημφ δαπέδμο ηαζ ημο ιμκςηζημφ οθζημφ. 

3.2. Αλνρέο 

α. Σα ηεθεζςιέκα δάπεδα δεκ εα πνέπεζ κα απμηθίκμοκ πενζζζυηενμ απυ ηδκ επζηνεπυιεκδ 
απυηθζζδ. Ο πνυκμξ ηαηά ημκ μπμίμ δζελάβεηαζ δ επίζηνςζδ, δ πήλδ ηαζ δ πνμζηαζία είκαζ πμθφ 
ηνίζζιμξ.  

α. Οζ επζηνεπηέξ απμηθίζεζξ είκαζ μζ ελήξ: 

- απυ ηδ ζηάειδ ζπεδζαζιμφ ζε μπμζαδήπμηε ζδιείμ ηδξ επζθάκεζαξ ημο δαπέδμο: ±5 mm 

- δ ζηάειδ ιεηαλφ μπμζςκδήπμηε δφμ ζδιείςκ απυζηαζδξ 3 m ιεηαλφ ημοξ: ±3 mm 

- ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ ηάης απυ έκα πήπδ ιήημοξ 3 m αθθαδζαζιέκμ ζε υθεξ ηζξ 
ηαηεοεφκζεζξ: 3 mm  

- ζε δάπεδα ιε απαίηδζδ ηθίζδξ, μ πήπδξ εα ημπμεεηείηαζ ιε ηδκ απαζημφιεκδ ηθίζδ. 
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β. Οζ ηεθζηέξ επζθάκεζεξ πθαηζδίςκ ηαζ πθαηχκ ιανιάνμο ή βνακίηδ δεκ εα πανμοζζάγμοκ απμηθίζεζξ 
πενζζζυηενμ απυ 2 mm ηάης απυ έκα πήπδ ιήημοξ 2 m, ημπμεεηδιέκμ ζε μπμζαδήπμηε 
ηαηεφεοκζδ ή 0,5 cm ζημ ζφκμθμ ημο πχνμο, εκχ δ ιέβζζηδ απυηθζζδ ηςκ ανιχκ απυ ηδκ 
εοεοβναιιία είκαζ 2 mm / 2 m. 

3.3. Γείγκαηα Καηαζθεπήο 

α. Πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ηαηαζηεοχκ μ Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηαηαζηεοάζεζ 
ακηζπνμζςπεοηζηά δείβιαηα βζα ηάεε είδμξ επίζηνςζδξ ημο ένβμο πνμξ έβηνζζδ απυ ηδκ 
Τπδνεζία. Σα ζοζηήιαηα αοηά εα ζοιθςκμφκ ιε ηα ακηίζημζπα πνυηοπα ηαζ ηακμκζζιμφξ ηαζ εα 
πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ πανυκ Σεφπμξ. 

 α. Οζ δζαζηάζεζξ ηάεε δείβιαημξ ηαζ μ πχνμξ ηαηαζηεοήξ ημο εα ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία. 
Σδνμφκηαζ πάκηςξ μζ αηυθμοεεξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ: 

- Η επζθάκεζα ηςκ δεζβιάηςκ επζζηνχζεςκ δεκ εα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 5 m2.  

- Σα δείβιαηα εα πενζθαιαάκμοκ ηαζ ανιμφξ δζαζημθήξ. 

β. Απυ ηα πνμηεζκυιεκα έημζια αζμιδπακζηά δάπεδα οπμαάθθμκηαζ δείβιαηα επανηχκ δζαζηάζεςκ 
πνμξ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία, πνζκ απυ ηδκ ηαηαζηεοή δεζβιάηςκ. 

δ. Οζ επζζηνχζεζξ πμο εα ηαηαζηεοαζημφκ εα είκαζ εθάιζθθεξ ή ηαζ ηαθφηενεξ ηςκ εβηεηνζιέκςκ 
δεζβιάηςκ. Ο Ακάδμπμξ δεκ εα πνμπςνά ζηδκ ηαηαζηεοή πνζκ κα ελαζθαθίζεζ ηδκ έβηνζζδ ηδξ 
Τπδνεζίαξ βζα ηα ηαηαζηεοαζεέκηα δείβιαηα. 

3.4. Πξνζηαζία  

α. Οζ ζςθήκεξ γεζημφ κενμφ ηοθίβμκηαζ ημοθάπζζημκ ιε πανηί μζημδμιήξ ή αθνχδεξ ιμκςηζηυ 
ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα θεπημιενεζχκ πνζκ απυ ηδκ επίζηνςζδ ηζζιεκημημκίαξ. ηζξ πενζπηχζεζξ 
πμο δ επζηάθορδ ηςκ πανμπχκ είκαζ ιζηνυηενδ απυ 50 mm, εα ημπμεεηείηαζ έκα ηάθοιια 
εκίζποζδξ απυ βαθαακζζιέκμ πθέβια ιαθαημφ πάθοαα. 

α. Οζ επζθάκεζεξ εα πνμζηαηεφμκηαζ έκακηζ εκδεπυιεκςκ θεμνχκ, ιέπνζ ηδκ παναθααή ημοξ απυ ηδκ 
Τπδνεζία. Γεκ επζηνέπεηαζ δ ηοηθμθμνία επί ηςκ ηεθεζςιέκςκ δαπέδςκ βζα ημοθάπζζημκ 3 - 4 
διένεξ. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ εα ημπμεεηείηαζ έκα πνμζςνζκυ πνμζηαηεοηζηυ πέναζια. Οζ 
επζθάκεζεξ δεκ εα παναδίδμκηαζ πνμξ πνήζδ πνζκ κα μθμηθδνςεεί δ ζηθήνοκζδ ηδξ επίζηνςζδξ. 
Αηυια ηαζ ιεηά ηδ ζηθήνοκζδ ηδξ επίζηνςζδξ μζ επζθάκεζεξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ηαζ εα 
ζοκηδνμφκηαζ επανηχξ, χζηε κα απμθεφβμκηαζ εκδεπυιεκεξ θεμνέξ. 

3.5. Πξνεηνηκαζία 

α. Η Τπδνεζία πνζκ απυ μπμζαδήπμηε ενβαζία επζζηνχζεςκ εθέβπεζ ηδκ απαζημφιεκδ ζοιπφηκςζδ 
ηαζ οβνμιυκςζδ ημο οπμζηνχιαημξ ημο δαπέδμο ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ πμο ακαβνάθμκηαζ 
ζημ πανυκ ηαζ ζηα οπυθμζπα οιααηζηά Σεφπδ. 

α. Η πνμεημζιαζία ηδξ πνμξ επίζηνςζδ επζθάκεζαξ πενζθαιαάκεζ ηδκ αθαίνεζδ εθαίςκ ηαθμοπζχκ, 
παναζηεοαζιάηςκ ζηθήνοκζδξ ηαζ άθθςκ επζαθααχκ μοζζχκ. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ εζδζηά πνμσυκηα ζοβηυθθδζδξ, μζ επζθάκεζεξ εα πνέπεζ κα ηαεανίγμκηαζ ηαζ κα 
πνμεημζιάγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ πνμσυκηςκ αοηχκ. 

β. Πνζκ ηζξ ενβαζίεξ δαπεδυζηνςζδξ μ Ακάδμπμξ εθέβπεζ ημ πνμξ επίζηνςζδ δάπεδμ ηαζ πνμααίκεζ 
ζηζξ απαναίηδηεξ επζδζμνεχζεζξ. Γεκ εα εηηεθμφκηαζ ενβαζίεξ ζε επζθάκεζεξ πμο πανμοζζάγμοκ 
αηέθεζεξ, πςνίξ πνμδβμφιεκδ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ. Δλεηάγμκηαζ ηα αηυθμοεα: 

- λεθθμφδζζια 

- νςβιέξ, ημφθζα, ζαενά, θοζαθίδεξ 

- οπεναμθζηή λδνυηδηα ή οβναζία 

- παναηηδνζζηζηά απμννμθήζεςξ οβναζίαξ 

- πζεακή αζηάεεζα ηδξ επζθάκεζαξ 

- επζθάκεζεξ πμο δεκ έπμοκ ημπμεεηδεεί μζ πνμαθεπυιεκεξ Η/Μ εβηαηαζηάζεζξ, εζζέπμκηα ή 
ελέπμκηα εκημζπζζιέκα Η/Μ 
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- ακμιμζμιμνθίεξ 

- θακεαζιέκεξ ή ιδ οπάνπμοζεξ ηθίζεζξ 

- εθαζχδεζξ θεηέδεξ (απυ θάδζα ηαθμοπζχκ) 

δ. ηδκ πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ ηίκδοκμξ δζείζδοζδξ ηδξ οβναζίαξ ζημ οπυζηνςια (ηζζιεκημημκία) 
ηδξ επίζηνςζδξ, απαζηείηαζ ζηεβάκςζδ ή μπμία, ακ δεκ έπεζ ημπμεεηδεεί ήδδ ζηδκ ηάης 
επζθάκεζα ημο δμιζημφ δαπέδμο, ημπμεεηείηαζ ιεηαλφ ημο δμιζημφ δαπέδμο ηαζ ημο 
οπμζηνχιαημξ. Ιδζαίηενδ πνμζμπή απαζηείηαζ βζα ηδκ πνμθφθαλδ ηδξ ζηεβάκςζδξ απυ θεμνέξ ηαζ 
ηαηχζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ. 

ε. Δθυζμκ απαζηείηαζ ζηνχζδ ελμιάθοκζδξ ιεηαλφ ηδξ επίζηνςζδξ ηαζ ημο δμιζημφ δαπέδμο, αοηή 
ιπμνεί κα είκαζ είηε απυ ηζζιεκημημκία, είηε απυ ποηυ αοημεπζπεδμφιεκμ δάπεδμ. 

- Γζα ηζξ ηζζιεκημημκίεξ ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πανάβνανμ «Σζζιεκημημκίεξ» πμο 
αημθμοεεί. 

- Σμ ποηυ αοημεπζπεδμφιεκμ δάπεδμ ημπμεεηείηαζ ζε οπυααενμ ηαεανυ απυ ζηυκεξ, θίπδ, 
θάδζα, ααθέξ ηηθ. Σα απμννμθδηζηά οπμζηνχιαηα πνέπεζ κα δζαανέπμκηαζ πνζκ ηδκ 
εθανιμβή. ζμκ αθμνά ζηδκ ημπμεέηδζδ, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα αημθμοεήζεζ ηζξ 
μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο δαπέδμο (ιέεμδμξ εθανιμβήξ, πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ, 
πάπμξ ηηθ). 

3.6. Αξκνί 

α. Γεκζηά βζα ημοξ ανιμφξ δζαζημθήξ ζζπφεζ ημ ζπεηζηυ άνενμ «Ανιμί Γζαζημθήξ». 

α. Ακ δεκ μνίγεηαζ δζαθμνεηζηά ζηδ ιεθέηδ πνέπεζ κα δζαιμνθχκμκηαζ εβηάνζζμζ ανιμί ζηα 
ιμκμθζεζηά δάπεδα ηαζ ζηα δάπεδα ιε ζοκανιμβή ιε ημ οπυζηνςια, ιε ηδ ιέεμδμ ημπήξ ανιμφ, 
εκηυξ 7 διενχκ απυ ηδκ επίζηνςζδ ημο δαπέδμο, δζαηδνχκηαξ εοεείεξ βναιιέξ ηαζ ζε αάεμξ 1/4 
ημο ζοκμθζημφ πάπμοξ ηδξ επίζηνςζδξ. 

β. ηζξ αάζεζξ ημίπςκ, οπμζηδνζβιάηςκ ηηθ, μζ ηζζιεκημημκίεξ δζαζηνχκμκηαζ ιε αοθαηςηυ 
αζθαθηζηυ θφθθμ. Σοπυκ πνμελμπέξ εα αθαζνμφκηαζ απυ ημκ Ακάδμπμ πνζκ απυ ηδκ πανάδμζδ 
ημο ηηζνίμο. 

δ. ημοξ ανιμφξ δζαζημθήξ ημο ηηζνίμο ημπμεεημφκηαζ ανιμηάθοπηνα ηαηάθθδθςκ δζαζηάζεςκ, 
ζηενεςιέκα ζημ οπυζηνςια, ηα μπμία απμηεθμφκ ηαζ ημοξ μδδβμφξ ηδξ επίζηνςζδξ. 

3.7. Σζηκεληνθνλίεο  

α. Οζ ηζζιεκημημκίεξ εα είκαζ είηε έημζιεξ είηε εα παναζηεοάγμκηαζ ζημ ενβμηάλζμ.  

- Η έημζιδ ηζζιεκημημκία ζοκήεςξ είκαζ ζε λδνή ιμνθή ηαζ πνεζάγεηαζ ακάιζλδ ιε κενυ πνζκ 
δζαζηνςεεί. Οζ απαζημφιεκεξ ακαθμβίεξ δίδμκηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο οθζημφ ηαζ μ 
Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηζξ αημθμοεήζεζ. Η ίδζα ηζζιεκημημκία ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί 
ςξ δάπεδμ ζε δεοηενεφμκηεξ πχνμοξ (οπυβεζα, απμεήηεξ ηηθ). 

- Γζα ηζξ ηζζιεκημημκίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιίβιαηα 1:3 ηαζ 1:41/2 ηζζιέκημο / λδνή άιιμ 
(ακαθμβία αάνμοξ) ιε ηδκ εθάπζζηδ πμζυηδηα κενμφ, πμο δίκεζ επανηή πθαζηζηυηδηα ιε 
πνυζεεημ αεθηζςηζηυ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή. Γζα ηζζιεκημημκίεξ ιε 
πάπμξ ιεβαθφηενμ ή ίζμ απυ 40 mm, μ Ακάδμπμξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ιίβια 1:11/2:3 
ηζζιέκημο / λδνά θεπηυημηηα αδνακή / λδνά πμκδνυημηηα αδνακή (ζε ακαθμβία αάνμοξ) 
πνδζζιμπμζχκηαξ ιέβζζημ ιέβεεμξ ηυηημο 10 mm βζα ηα πμκδνυημηηα αδνακή, ιε πνυζεεημ 
αεθηζςηζηυ ηαηά ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δ ηζζιεκημημκία 
αοηή εα είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ επίζηνςζδ. Η πενζεηηζηυηδηα ζε κενυ εα είκαζ ηυζδ, χζηε 
κα πανάβεηαζ ενβάζζιμ ιίβια. 

α. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο μζ ηζζιεκημημκίεξ έπμοκ πάπμξ ιζηνυηενμ ηςκ 40 mm, δ ζοκανιμβή ιε ημ 
οπυζηνςια επζηοβπάκεηαζ ηαηυπζκ πνμεημζιαζίαξ ιε ηαηάθθδθμ αεθηζςηζηυ πνυζθοζδξ. Η 
εηηνάποκζδ ηδξ επζθάκεζαξ ιπμνεί κα παναθεζθεεί, εηηυξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δ επζθάκεζα 
είκαζ οπεναμθζηά θεία. Γζα ηζζιεκημημκίεξ παπφηενεξ απυ 40 mm, δ δζάζηνςζδ βίκεηαζ επί 
ηαεανμφ οπμζηνχιαημξ πμο έπεζ οβνακεεί ιε πυζζιμ κενυ. 



108 

β. Θα πνδζζιμπμζείηαζ μ απαζημφιεκμξ μπθζζιυξ βζα ηδκ επανηή ακάθδρδ ηςκ επζααθθυιεκςκ 
θμνηίςκ. Σμ είδμξ ημο πθέβιαημξ πμο ημπμεεηείηαζ, οπμδεζηκφεηαζ ζηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα 
ημο Ακαδυπμο. Δθυζμκ δεκ ηαεμνίγεηαζ αθθζχξ ζηδ ιεθέηδ, μ μπθζζιυξ εα απμηεθείηαζ απυ 
ζοβημθθδιέκα πθέβιαηα 50 mm x 50 mm x 1 mm απυ βαθαακζζιέκμ παθφαδζκμ ζφνια. Γζα 
ηζζιεκημημκία πάπμοξ 25 mm - 40 mm ημπμεεηείηαζ ιία ζηνχζδ πθέβιαημξ, εκχ βζα 
ηζζιεκημημκία πάπμοξ ιεβαθφηενμο απυ 40 mm ημπμεεημφκηαζ δφμ ζηνχζεζξ.  

δ. Γζα ηδ δζάζηνςζδ ηζζιεκημημκίαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ παθφαδζκμζ ή λφθζκμζ μδδβμί ιε εοεφβναιιεξ 

αηιέξ πμο εα ημπμεεημφκηαζ ιε ακμπέξ ± 2 mm απυ ηδκ απαζημφιεκδ ηεθζηή ζηάειδ. Σα άηνα 

ηςκ μδδβχκ εα ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα ζηάειδ. Οζ μδδβμί εα εθέβπμκηαζ βζα ηδ ζςζηή ζηενέςζδ 
ημοξ. 

ε. Μεηά ηδκ πενάηςζδ δ ηζζιεκημημκία εα πνέπεζ κα παναιέκεζ οβνή βζα ιία πενίμδμ ημοθάπζζημκ 7 
διενχκ ή βζα υζμ πνυκμ απαζηείηαζ βζα ιία ζςζηή πήλδ ηαζ ζηθήνοκζδ. 

ζη. Η πενίμδμξ λήνακζδξ ηδξ ηζζιεκημημκίαξ είκαζ πενίπμο 2 - 6 εαδμιάδεξ ακάθμβα ιε ημ πάπμξ. Η 
οβναζία ηδξ ηζζιεκημημκίαξ δεκ εα πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημ 3% πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ εθαζηζηχκ 
δαπέδςκ. Οζ ηζζιεκημημκίεξ εα πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ οπεναμθζηά ηαπεία ή 
ακμιμζυιμνθδ λήνακζδ. 

γ. Σα δάπεδα ηζζιεκημημκίαξ (υπζ έημζιδξ) απμηεθμφκηαζ απυ 2 ζηνχζεζξ ηζζιεκημημκζάιαημξ 450 kg 
ηζζιέκημο ιε πμκδνυημηηδ ηαζ ιεηνζυημηηδ άιιμ ηαζ ιζα ζηνχζδ παηδημφ ηζζιεκημημκζάιαημξ 
600 kg ηζζιέκημο ιε θεπηυημηηδ άιιμ.  

δ. Σα ζμααηεπί απυ ηζζιεκημημκίαια ηςκ 600 kg ηζζιέκημο έπμοκ πάπμξ 1,5 cm ηαζ πθάημξ ιέπνζ 10 
cm παηδηυ ιε ιοζηνί ιέπνζ ηδκ επίηεολδ ηεθείςξ θείαξ επζθάκεζαξ. 

ε. Σα θμφηζα ηζζιεκημημκίαξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζηδ ζοκάκηδζδ ελςηενζηχκ ημζπμπμζζχκ ηαζ 
μνζγυκηζςκ ζημζπείςκ ημο ηηζνίμο, είκαζ ηαιπφθμο ζπήιαημξ ηαζ έπμοκ δζαζηάζεζξ δζαημιήξ 
ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα. Υνδζζιμπμζείηαζ ηνζπηή ηζζιεκημημκία 450 kg ηζζιέκημο. Η μιμζμιμνθία 
ημο ζπήιαημξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ μδδβμφ (ιμονέθμο). Οπθίγμκηαζ απαναίηδηα ιε 
ημηεηζυζονια. Η ενβαζία εα είκαζ επζιεθήξ, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ πθήνδξ οβνμιυκςζδ. 

ζ. Η ζηέρδ ηςκ ζηδεαίςκ ιε ηζζιεκημημκίαια έπεζ πάπμξ 3 cm ηαζ απμηεθείηαζ απυ δφμ ζηνχζεζξ 
ηζζιεκημημκζάιαημξ ηςκ 450 kg ηζζιέκημο ιε πμκδνυημηηδ ηαζ ιεηνζυημηηδ άιιμ ηαζ απυ ιζα 
ηνίηδ ζηνχζδ παηδημφ ηζζιεκημημκζάιαημξ ηςκ 600 kg ηζζιέκημο ιε θεπηυημηηδ άιιμ. Η ηνίηδ 
ζηνχζδ εα είκαζ παηδηή ιε ιοζηνί ζηδκ επζθάκεζα αθθά ηαζ ζηδκ ηάεεηδ ιε δζαιυνθςζδ ηςκ 
ηθίζεςκ βζα ηδκ απμννμή ηςκ οδάηςκ. 

3.8. Βηνκεραληθό Γάπεδν κε θιεξπληηθό  

α. Σμ οπυζηνςια επί ημο μπμίμο δζαζηνχκεηαζ ημ αζμιδπακζηυ δάπεδμ πνέπεζ κα έπεζ ζηθδνοκεεί ηαζ 
εηηναποκεεί πνζκ ηδ δζάζηνςζδ. Η δζαδζηαζία πμο αημθμοεείηαζ είκαζ δ ελήξ: 

- πθζζδ ηδξ επζθάκεζαξ ιε δμιζηυ πθέβια ημοθάπζζημκ Σ131. 

- Γζάζηνςζδ ηζζιεκημημκίαξ ηςκ 300 kg ηζζιέκημο, ιε πμκδνυημηηδ άιιμ (0/7), ζοκεπμφξ 
ημηημιεηνζηήξ δζααάειζζδξ (δ άιιμξ εα πενζέπεζ υθα ηα ιεβθεεδ ηυηηςκ ηαζ ζε πμζμζηά 
υζμ ημ δοκαηυκ πθδζζέζηενα ζηζξ ημηημιεηνζηέξ ηαιπφθεξ). Σμ ζοκμθζηυ πάπμξ ηδξ ζηνχζδξ 
δεκ εα είκαζ ιεβαθφηενμ απυ 40 mm. Λαιαάκμκηαζ υθα ηα ιέηνα βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ 
μνζγμκηζυηδηαξ, ηςκ ηθίζεςκ ηαζ ηδξ εκζςιάηςζδξ υθςκ ηςκ απαναίηδηςκ εβηαηαζηάζεςκ 
ηαζ θμζπχκ ελανηδιάηςκ ημο ένβμο. Καηά ημ πνυκμ πμο δ ηζζιεκημημκία είκαζ κςπή αθθά ηαζ 
έπεζ απμηηήζεζ ζηακή ακημπή (πνέπεζ κα έπεζ ηάεζζδ πενίπμο 4 cm – 6 cm ηαζ κα 
νεοζημπμζείηαζ ιε νεοζημπμζδηή) δζαζπείνεηαζ ημ ζηθδνοκηζηυ ζε 2 δυζεζξ. Ο νεοζημπμζδηήξ 
είκαζ απαναίηδημξ βζα ηδκ ελάθεζρδ ηδξ ελίδνςζδξ, θυβς ηδξ μπμίαξ πνμηαθμφκηαζ 
επζθακεζαηέξ νδβιαηχζεζξ ηαζ ιείςζδ ηδξ επζθακεζαηήξ ιδπακζηήξ ακημπήξ. Μεηά ηάεε 
δζαζπμνά ημο ζηθδνοκηζημφ οθζημφ ζηδ ηζζιεκημημκία, εθανιυγεηαζ ζοιπίεζδ ιε ιδπακζημφξ 
θεζακηήνεξ, απμηέθεζια ηδξ μπμίαξ είκαζ δ εκζςιάηςζδ ημο οθζημφ ηαζ δ δδιζμονβία 
ιμκμθζεζημφ δαπέδμο πςνίξ ηίκδοκμ απμηυθθδζδξ.  

οκμπηζηά ηα ζηάδζα εθανιμβήξ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

- δζαιυνθςζδ ιε δμκδηζηυ πήπδ ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ ηζζιεκημημκίαξ 
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- δζαζπμνά ημο ζηθδνοκηζημφ οθζημφ (2/3 ηδξ πμζυηδηαξ), ηαηά ημ πνχημ ζηάδζμ ηδξ πήλδξ 
ηδξ ηζζιεκημημκίαξ 

- επελενβαζία ηδξ επζθάκεζαξ ιε ιδπακζηυ θεζακηήνα 

- δζαζπμνά ημο οπυθμζπμο ζηθδνοκηζημφ οθζημφ (οπυθμζπμ 1/3 ηδξ πμζυηδηαξ) 

- θζκίνζζια ηδξ επζθάκεζαξ ιε ιδπακζηυ θεζακηήνα πνμξ ηαηαζηεοή θείαξ ηαζ ακηζμθζζεδνήξ 
επίζηνςζδξ 

- πάναλδ ηαζ ημπή ηςκ ρεοδμανιχκ, δζαημιήξ 5 mm x 10 mm (δ αάεμοξ ίζμο ιε ημ 1/4 ημο 
ζοκμθζημφ πάπμοξ ηδξ ηζζιεκημημκίαξ), ζε θάηκςια πενίπμο 20 m2 - 25 m2 

- πνμζηαζία επζθάκεζαξ πνμξ απμθοβή νδβιαηχζεςκ, ιε ανεβιέκεξ θζκάηζεξ επί 7 διένεξ, 
απυ ηδκ εθαθνά ηοηθμθμνία πεγχκ επί άθθεξ 36 h - 48 h ηαζ απυ αοηή ηςκ μπδιάηςκ επί 
άθθεξ 5 διένεξ. 

α. Οζ ρεοδμανιμί πθδνμφκηαζ ιε αζθαθηζηυ οθζηυ. 

β. Η ηεθζηή επζθάκεζα ημο δαπέδμο πνέπεζ κα είκαζ ακηζμθζζεδνή. 

δ. πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ εβηεηνζιέκδ ιεθέηδ, ημ δάπεδμ εα πνςιαηίγεηαζ ιε επμλεζδζηυ πνχια, 
ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ ΔΣΤ. Η ενβαζία ζοκζζηάηαζ κα εηηεθεζηεί ιεηά ηδκ ηαηαζηεοή 
ηςκ άθθςκ ηεθεζςιάηςκ ημο πχνμο, χζηε μ πνςιαηζζιυξ κα δζαηδνδεεί ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ 
ιέπνζ ηδκ πανάδμζδ ημο ένβμο. 

3.9. Μσζατθά 

α. Πνμαθέπμκηαζ ηαηά ηακυκα ιςζασηά ιε θεοηυ ηζζιέκημ. Σμ είδμξ, ημ πνχια ηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ 
ρδθίδςκ ηαεχξ ηαζ ημ ιεηαθθζηυ πνχια θυκημο, ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ανπζηεηημκζηή ιεθέηδ. ε 
ακηίεεηδ πενίπηςζδ μ Ακάδμπμξ αημθμοεεί ηζξ ζπεηζηέξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. Σμ πάπμξ ημο 
ιςζασημφ εα είκαζ 30 mm ιε θεοηυ ηζζιέκημ ακαθμβίαξ ημοθάπζζημκ 17 kg/m2 ηαζ ρδθίδεξ ιέπνζ 
Νμ 8. 

α. Η ακάιζλδ ηςκ οθζηχκ βίκεηαζ ιε ιδπακζηυ ακαιζηηήνα ηαζ ημ ιίβια πμο εα πνμηφρεζ πνέπεζ κα 
είκαζ πθαζηζηυ. 

β. Η ελμιάθοκζδ ηδξ επζθάκεζαξ βίκεηαζ ιε βανιπζθυδεια εθαπίζημο πάπμοξ 3 cm, θζεμζφκηνζιια 
(βανιπίθζ) δζαζηάζεςκ 0,4 cm - 1 cm ηαζ ακαθμβία ηζζιέκημο 17 kg/m2. 

δ. ηα ιςζασηά δάπεδα πμο εβηζαςηίγμκηαζ ζε ιανιάνζκεξ πενζιεηνζηέξ ιπμνκημφνεξ (πενζεχνζα) 
ηαηαζηεοάγμκηαζ ανιμί ζε ηάκκααμ πενίπμο 4 m x 4 m ςξ ελήξ: 

- είηε ιε εοεφβναιιεξ δζαζηαονμφιεκεξ θάιεξ αθμοιζκίμο 35/3 mm πμο ζηενεχκμκηαζ πνζκ 
ηδκ δζάζηνςζδ ημο ιςζασημφ ζε ηάημοξ ζζπονήξ ηζζιεκημημκίαξ ακά 50 cm 

- είηε ιε ημιή ημο ιςζασημφ ιε ηνμπυ (ανιμηυθηδ) ζ’ υθμ ημ πάπμξ ημο ηαζ ζε πθάημξ 6 mm - 
10 mm πμο πθδνμφηαζ, αθμφ ηαεανζζηεί πμθφ ηαθά ιε πεπζεζιέκμ αένα, ιε εζδζηυ οθζηυ 
πθήνςζδξ ανιχκ δαπέδςκ ή οδανέξ ηζζιεκημημκίαια ποημφ ηζζιέκημο, ιε ή πςνίξ 
ιεηαθθζηυ πνχια, ηαηά ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ 

- είηε ιε ηαζκίεξ ιανιάνμο, πθάημοξ 3 cm - 5 cm. 

ε. Σα ζηάδζα ηδξ επίζηνςζδξ ιςζασημφ είκαζ ζοκμπηζηά ηα αηυθμοεα: 

- δζαανμπή οπμζηνχιαημξ 

- δζάζηνςζδ δαπέδμο  

- ηοθίκδνςζδ 

- δζαζπμνά ρδθίδςκ 

- ηοθίκδνςζδ ηαζ δζαανμπή ιε ανζάκζ 

- θείακζδ 

- ζηίθαςζδ 

ζη. Σμ οθζηυ ηοθζκδνχκεηαζ επανηχξ ηαζ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή, έηζζ χζηε κα αθήκεζ υζμ ημ δοκαηυ 
θζβυηενα ηεκά (θςθζέξ) ηαζ ηαηά ηδ θείακζδ ηδξ επζθάκεζαξ κα ιδκ απμημθθμφκηαζ μζ ρδθίδεξ. 
Γεκ πνέπεζ ςζηυζμ κα ηοθζκδνχκεηαζ οπεναμθζηά, βζαηί ημ ανζάκζ αβαίκεζ ζηδκ επζθάκεζα ηαζ 
αθήκεζ ημ οπυζηνςια αζφκδεημ ηαζ ιε ιεβάθα ηεκά. Σα ηεκά πθδνμφκηαζ (ζημηάνμκηαζ) ιε 
ζζπονυ ημκίαια απυ ιανιανυζημκδ ή απυ ηα ίδζα οθζηά ιε ημ ηζζιεκημημκίαια ημο ιςζασημφ, 
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αθμφ πνμδβμοιέκςξ αθαζνεεεί δ παζπάθδ. Μεηά ηδκ δζάζηνςζδ ημο ιςζασημφ, ημ δάπεδμ 
δζαανέπεηαζ 3 θμνέξ ηδκ διένα, επί 3 διένεξ ημοθάπζζημκ. 

γ. Αημθμοεεί ημ πνχημ ηνίρζιμ ιε ιδπακή θείακζδξ ιςζασηχκ ιε ζφβπνμκδ δζαανμπή. ηδ ζοκέπεζα 
ημ δάπεδμ ηαεανίγεηαζ, πθέκεηαζ ηαζ ζημηάνεηαζ. Μεηά ημοθάπζζημκ 5 διένεξ βίκεηαζ ημ δεφηενμ 
ηνίρζιμ, ηαεάνζζια, πθφζζιμ ηαζ ζημηάνζζια. Η θείακζδ βίκεηαζ ημ κςνίηενμ 1 εαδμιάδα ιεηά 
ηδκ επίζηνςζδ. ε ζδιεία ιε δφζημθδ πνυζααζδ δ θείακζδ βίκεηαζ ιε ημ πένζ ή ιε ηνζαείμ. Ο 
ημκζμνηυξ πμο δδιζμονβείηαζ θυβς ηδξ ενβαζίαξ θείακζδξ πνέπεζ κα απμιαηνφκεηαζ, έηζζ χζηε κα 
ιδκ επζηάεεηαζ ζηζξ ημζπμπμζίεξ ηαζ ζηα οπυθμζπα ηιήιαηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ κα ιδ δοζπεναίκεζ 
ηζξ ιεηέπεζηα ενβαζίεξ. Η θείακζδ ζηα πενζεχνζα βίκεηαζ ιε ηνζαείμ ή πεζνμκαηηζηά. Δθυζμκ 
πνεζαζηεί πθδνχκμκηαζ ηοπυκ ηεκά (ζημηάνμκηαζ) ηαζ ηαηυπζκ δζελάβεηαζ ζοιπθδνςιαηζηή 
θείακζδ. 

δ. Σέθμξ ημ δάπεδμ ζηζθαχκεηαζ ιε εζδζηυ οβνυ ζηίθαςζδξ ιςζασηχκ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ Τπδνεζίαξ. Η 
πμζυηδηα ηδξ ζηίθαςζδξ ζημ ηαεανυ ιςζασηυ, αηυια ηαζ ζηα ζδιεία ιε δφζημθδ πνυζααζδ εα 
πνέπεζ κα είκαζ άνζζηδ. 

ε. ζμκ αθμνά ζημοξ ανιμφξ δζαζημθήξ ζζπφμοκ ηα ακαβναθυιεκα ζημ άνενμ «Ανιμί Γζαζημθήξ». 

ζ. Η ζηάειδ ηςκ ηαθοιιάηςκ ηαζ εζπάνςκ θνεαηίςκ ηαζ ζζθςκζχκ δαπέδμο εα είκαζ ηαηά 5 mm 
παιδθυηενδ απυ ηδκ ζηάειδ ημο βφνς δαπέδμο ηαζ πμηέ ίζδ ή ορδθυηενδ.  

3.10.  Πιάθεο Σζηκέληνπ 

α. Η πμζυηδηα ηςκ ημκζαιάηςκ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ οθζηχκ αημθμοεεί ηα ακαθενυιεκα ζημ άνενμ 
«Κμκζάιαηα», εκχ βζα ηδκ παναζηεοή ημοξ ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 
«Πθαηίδζα». Δζδζηυηενα ημ ημκίαια πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ ηςκ 450 kg ηζζιέκημο ηαζ έπεζ πάπμξ 
2 cm – 3 cm. 

α. Η ημπμεέηδζδ ηςκ πθαηχκ ηζζιέκημο εα εηηεθεζηεί ηαηά ακηίζημζπμ ηνυπμ ιε ηδκ ενβαζία 
ημπμεέηδζδξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ πμο πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ «Πθαηίδζα». 

3.11. Ληλνηάπεηεο 

α. Σα ημθθδηά δάπεδα βεκζηά δζαζηνχκμκηαζ ζε ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ πμο οπμδεζηκφμκηαζ απυ ημ 
ενβμζηάζζμ παναβςβήξ. Σα θφθθα ηςκ δαπέδςκ παναιέκμοκ ζημοξ πνμξ επίζηνςζδ πχνμοξ 1 - 
2 διένεξ πνζκ ηδκ δζάζηνςζδ ημοξ, πνμηεζιέκμο κα οπμζημφκ ιέζα ζε αοηυ ημ πνμκζηυ δζάζηδια 
ηζξ αθθμζχζεζξ απυ ηζξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ ημο πχνμο, πάκηα ηαηά ηζξ μδδβίεξ 
ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ. 

α. Η απαζημφιεκδ ελμιάθοκζδ ημο πνμξ επίζηνςζδ δαπέδμο βίκεηαζ ιε εζδζηά οθζηά πνμδζαβναθχκ 
ημο ηαηαζηεοαζηή ηδξ επίζηνςζδξ. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα αημθμοεήζεζ ηζξ μδδβίεξ αοηέξ 
ηαζ ςξ πνμξ ημκ απαζημφιεκμ ανζειυ ζηνχζεςκ ημο οθζημφ ελμιάθοκζδξ. Γεκ επζηνέπεηαζ δ 
επζηυθθδζδ θζκμηάπδηα ζε οπυζηνςια πμο είκαζ ηναπφ ηαζ θένεζ ακμιμζμιμνθίεξ. Μεηά ηδκ 
ελμιάθοκζδ δζαζηνχκεηαζ ημ οθζηυ ζοβηυθθδζδξ ηαζ επζημθθάηαζ ημ οθζηυ ιε ζδζαίηενδ επζιέθεζα.  

β. Μεηαλφ ηςκ θφθθςκ ημο θζκεθαίμο ημπμεεηείηαζ εθαζηζηυ ημνδυκζ. Σα ημνδυκζα 
(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ αοηχκ ζηζξ ζοκανιμβέξ πενζεςνίμο – δαπέδμο) πνέπεζ κα ανίζημκηαζ 
ζε εοεοβναιιία, κα ιδκ πνμελέπμοκ απυ ημ ηεθζηυ δάπεδμ ηαζ μζ ζοκανιμβέξ ημοξ κα είκαζ 
ανίζηδξ ειθάκζζδξ. 

δ. Η ζοκανιμβή ημο πενζεςνίμο ηαζ ηδξ επίζηνςζδξ ημο δαπέδμο επζηοβπάκεηαζ είηε ιε ηδκ 
ημπμεέηδζδ ημνδμκζμφ ζηδ βςκία ημζπμπμζίαξ – δαπέδμο, ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ θςνίδαξ 
πενζεςνίμο φρμοξ 8 cm απυ ημ ίδζμ ή δζαθμνεηζηυ οθζηυ ιε ημ δάπεδμ, είηε ιε ηδκ ημπή ημο 
θφθθμο ημο θζκεθαίμο ζε ιζηνή απυζηαζδ απυ ηδκ ημζπμπμζία (πενίπμο 10 cm), ηδκ ημπμεέηδζδ 
ημνδμκζμφ ζε εηείκμ ημ ζδιείμ, ηαηυπζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο επυιεκμο θφθθμο θζκεθαίμο ηαζ ηδκ 
ηαιπφθςζή ημο ζηδ βςκία ημζπμπμζίαξ - δαπέδμο, χζηε κα επζημθθδεεί ζημ απαζημφιεκμ φρμξ επί 
ηδξ ημζπμπμζίαξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημπμεεηείηαζ ζηδ βςκία εζδζηυξ μδδβυξ δζαιυνθςζδξ. 

ε. Σμ δάπεδμ ηαεανίγεηαζ ηαζ ζηζθαχκεηαζ ιεηά ημ πέναξ υθςκ ηςκ μζημδμιζηχκ ενβαζζχκ ημο 
πχνμο, ζημκ μπμίμ ημπμεεηείηαζ. Γζα ημκ ηαεανζζιυ ηαζ ηδ ζηίθαςζδ ημο δαπέδμο απαζημφκηαζ 
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εζδζηά ενβαθεία ηαζ οθζηά πμο πνέπεζ κα αημθμοεμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο 
οθζημφ επίζηνςζδξ. 

3.12. Πιαθίδηα 

33..1122..11..  ΓΓεεκκζζηηέέξξ  ΑΑππααζζηηήήζζεεζζξξ  

α. Σα ζοζηήιαηα εβηαηάζηαζδξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ αλζμθμβμφκηαζ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ 
1204. 

α. Η εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ ημπμεέηδζδξ ηςκ πθαηζδίςκ 
ηαζ βζα ημοθάπζζημκ 3 διένεξ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ πνέπεζ κα παναιέκεζ πάκς απυ 10°C. ηδκ 
πενίπηςζδ πνήζδξ αενυεενιμο ή άθθμο εενιακηζημφ ζχιαημξ μ αέναξ εα ηαηεοεφκεηαζ πνμξ ηα 
έλς βζα ηδκ απμθοβή θεμνχκ θυβς δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. 

β. Οζ επζημθθμφιεκεξ πθάηεξ ηαζ πθαηίδζα πνέπεζ κα έπμοκ οβνακεεί, χζηε δ πήλδ ηδξ ηυθθαξ ή ημο 
ημκζάιαημξ κα είκαζ μιαθή.  

δ. Πνμεημζιαζία Δπζζηνχζεςκ ιε Πθαηίδζα 

- Πνζκ απυ ηδκ επίζηνςζδ ηζζιεκημημκίαξ επάκς ζε οπυζηνςια απυ ζηονυδεια, ημ 
ζηονυδεια αοηυ επαθείθεηαζ ιε άθεμκμ βαθάηηςια PCI (Polychemie) ή άθθμ εβηεηνζιέκμ 
ζζμδφκαιμ ζοκδεηζηυ. 

- Οζ ενβαζίεξ επζζηνχζεςκ ηαζ επεκδφζεςκ ιε πθαηίδζα εα λεηζκμφκ ιεηά ηδκ πάνμδμ 
ημοθάπζζημκ 4 εαδμιάδςκ απυ ηδκ ηαηαζηεοή ημο δμιζημφ δαπέδμο. 

- Σμ πνμζςπζηυ ημο Ακαδυπμο ανζειεί ηα πθαηίδζα, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ζςζηή 
ημπμεέηδζδ ημοξ. Σα πθαηίδζα πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ πνέπεζ κα έπμοκ εβηνζεεί απυ ηδκ 
Τπδνεζία. 

ε. Κμπή ηαζ ζοκανιμβέξ πθαηζδίςκ 

- Η ημπή πθαηζδίςκ πενζμνίγεηαζ ζηδκ εθάπζζηδ δοκαηή ηαζ εα βίκεηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε 
ηακέκα πθαηίδζμ κα ιδκ έπεζ επζθάκεζα ιζηνυηενδ απυ ημ ιζζυ ηδξ ηακμκζηήξ επζθάκεζαξ ημο. 

- Οζ αηαηένβαζηεξ αηιέξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημπέξ ηαζ ηνοπήιαηα εα θεζαίκμκηαζ. Οζ αηιέξ 
ημπήξ πθαηζδίςκ εα είκαζ ίζεξ ηαζ μιαθέξ ηαζ εα εθανιυγμοκ ιε αηνίαεζα ζε ημιέξ ηαζ βφνς 
απυ ειπυδζα.  

- ηδκ πενίπηςζδ πμο ζηδκ πνμξ επίζηνςζδ επζθάκεζα οπάνπμοκ πνμελέπμκηα ηειάπζα (ππ 
Η/Μ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ζςθδκχζεζξ), δ ημπή ηςκ πθαηζδίςκ εα βίκεηαζ έκηεπκα, έηζζ χζηε 
ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηαζ ηδκ ανιμθυβδζδ, κα ηαθφπηεηαζ δ μπή απυ ηα εζδζηά ελανηήιαηα 
(νμδέθεξ, ηαιπάκεξ, ηηθ). ηαζ κα είκαζ ζοκεπίπεδδ ιε ημ οπυθμζπμ δάπεδμ.  

- Οζ αηιέξ πθαηζδίςκ ζημοξ ανιμφξ δζαζημθήξ ιμνθχκμκηαζ ηαηάθθδθα, χζηε κα ιπμνμφκ κα 
δζαζηνςεμφκ ζςζηά ηα οθζηά πθήνςζδξ ηαζ ζθνάβζζδξ. Θα έπμοκ μιμζυιμνθδ επζθάκεζα, 
έηζζ χζηε κα δέπμκηαζ ηδκ πνμηαηανηηζηή ζηνχζδ ηςκ ζηεβακμπμζδηζηχκ οθζηχκ. Σοπυκ 
οπενπεζθίζεζξ οθζημφ απυ ηζξ αηιέξ αοηέξ εα αθαζνμφκηαζ ιε θείακζδ, εθυζμκ απαζηείηαζ απυ 
ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο οθζημφ ζθνάβζζδξ ανιχκ. 

ζη. Οζ πθάηεξ ηαζ ηα πθαηίδζα επζημθθμφκηαζ πάκημηε ιε θνέζηα ημκζάιαηα ηαζ ηυθθεξ, ηςκ μπμίςκ δ 
πήλδ δεκ έπεζ ανπίζεζ αηυια. 

 οκδεηζηυ Κμκίαια 

- ηα πθαηίδζα πμο θένμοκ εβημπέξ ζηδκ μπίζεζα πθεονά ημοξ ημ ημκίαια εα πνέπεζ κα 
ημπμεεηείηαζ απεοεείαξ ζηα πθαηίδζα. 

- Σα εκδεπυιεκα ηεκά πθδνμφκηαζ ιε ημ ίδζμ ημκίαια πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ημ οπυζηνςια. 

- Σμ ζοκδεηζηυ ημκίαια πθαηζδίςκ δαπέδμο εα είκαζ ηςκ 450 kg ηζζιέκημο ηαζ δ ηζζιεκημημκία 
πθδνχζεςξ ηςκ ηεκχκ εα είκαζ ηςκ 600 kg ηζζιέκημο. 

 Κυθθα 

- Ο πχνμξ πνέπεζ κα αενίγεηαζ επανηχξ.  
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- Η πμζυηδηα πμο πνδζζιμπμζείηαζ πνέπεζ κα είκαζ επανηήξ, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ ζςζηή 
ζοβηυθθδζδ ηςκ πθαηζδίςκ, κα ιδκ ελαηιίγεηαζ ηαζ κα ιδ δδιζμονβεί θοζαθίδεξ ηαζ 
απμημθθήζεζξ. Η πνήζδ οπεναμθζηήξ πμζυηδηαξ ηυθθαξ δεκ εκδείηκοηαζ, βζαηί πνμηαθείηαζ 
ελίδνςζδ (δαηνφζιαηα), ηονίςξ ζηζξ πενζμπέξ ζοκανιμβήξ ηςκ πθαηζδίςκ.  

- Η ηυθθα δζαζηνχκεηαζ ιε εζδζηή μδμκηςηή ζπάημοθα ιε παημφνα. 

- Η ανιμθυβδζδ βίκεηαζ ιεηά ηδκ έθεοζδ ζηακμφ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ 
ηςκ πθαηζδίςκ, ημ μπμίμ μνίγεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο οθζημφ ζοβηυθθδζδξ. 

γ. Καηά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα εα αθαζνείηαζ έκα πθαηίδζμ ιυθζξ ημπμεεηδιέκμ βζα κα 
επζαεααζχκεηαζ υηζ δ υπζζεεκ πθεονά ημο έπεζ επζηαθοθεεί ζςζηά. 

δ. Μεηά ηδκ ανιμθυβδζδ ηαζ αθμφ ζηθδνοκεεί μ ανιυζημημξ, αημθμοεεί επζιεθήξ ηαεανζζιυξ ηαζ 
ηνίρζιμ ηδξ επζθάκεζαξ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ηςκ πθαηζδίςκ. Γεκ 
εα πνδζζιμπμζμφκηαζ θάδζα ηαζ ζηζθαςηζηέξ μοζίεξ μφηε ηαζ δζαθφιαηα μλέςκ πςνίξ ηδκ έβηνζζδ 
ηδξ Τπδνεζίαξ. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ, μ Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ θήρδ ηςκ 
απαναίηδηςκ ιέηνςκ πνμζηαζίαξ βζα ηδκ απμθοβή ηδξ πνμζαμθήξ ηςκ οθζηχκ απυ μλέα. 

ε. Οζ επζζηνχζεζξ βφνς απυ ηαθφιιαηα, εκημζπζζιέκα ημοηζά Η/Μ ηηθ, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε 
εζμπή, εα είκαζ ζοκεπίπεδεξ ιε ηζξ παναηείιεκεξ επζθάκεζεξ. Οζ ανιμί εα δζαιμνθχκμκηαζ ηαηά 
ηέημζμκ ηνυπμ, χζηε κα είκαζ ζοκεπείξ. 

ζ. ε πχνμοξ απμδοηδνίςκ, κημοξ ηαζ άθθμοξ πχνμοξ υπμο οπάνπεζ απαίηδζδ απμννμήξ οδάηςκ, δ 
δζάζηνςζδ ηςκ πθαηζδίςκ βίκεηαζ ιε εθάπζζηεξ ηθίζεζξ πνμξ ηζξ απμπεηεφζεζξ υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ 
πανάβναθμ «Γεκζηέξ Απαζηήζεζξ» ηδξ πανμφζαξ ηαζ μζ εζπάνεξ ηςκ θνεαηίςκ εα είκαζ 
ηαπεζκςιέκεξ ηαηά 5 mm. 

33..1122..22..  ΑΑννιιμμίί    

α. Γζα ημοξ ανιμφξ δζαζημθήξ ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζημ άνενμ «Ανιμί Γζαζημθήξ» ιε ηζξ 
αηυθμοεεξ ζοιπθδνχζεζξ. 

- Οζ ανιμί εα επεηηείκμκηαζ ζε υθμ ημ οπυζηνςια ηαζ ζημ πμκδνμημκίαια ζηζξ ίδζεξ εέζεζξ ιε 
ημοξ ανιμφξ δζαζημθήξ ημο θένμκημξ μνβακζζιμφ ημο ηηζνίμο ηαζ υπμο δ επζθάκεζα 
οπενααίκεζ ζε ιήημξ ηα 5 m ηαζ ζε ζοιθςκδιέκα ίζα μνζγυκηζα ηαζ ηαηαηυνοθα δζαζηήιαηα 
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ πθαηζδίςκ, αθθά υπζ πενζζζυηενμ απυ 4,5 m 
ζε επζζηνχζεζξ εζςηενζηχκ πχνςκ ηαζ 3 m ζε επζζηνχζεζξ ελςηενζηχκ πχνςκ. 

- Οζ ανιμί δζαζημθήξ πνέπεζ κα ζηεβακμπμζμφκηαζ. 

- Οζ ανιμί δζαζημθήξ ηδξ ηαηαζηεοήξ δεκ εα ηαθφπημκηαζ ιε πθαηίδζα αθθά ιε εζδζηά οθζηά 
πθήνςζδξ - ζθνάβζζδξ - ηάθορδξ. Θα γδηείηαζ δ βκχιδ ηδξ Τπδνεζίαξ ηαζ εα θαιαάκεηαζ δ 
έβηνζζή ηδξ βζα υθα ηα πνμηεζκυιεκα ιέηνα ζπεηζηά ιε ηδ ιέεμδμ ιυνθςζδξ ανιχκ 
δζαζημθήξ, θςνίδςκ ηηθ. 

α. Ανιμί ιεηαλφ ηςκ Πθαηζδίςκ 

- Μεηαλφ ηςκ πθαηζδίςκ δζαιμνθχκμκηαζ ανιμί ιε πθάημξ πμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 1 mm - 3 
mm, απμθφηςξ εοεοβναιιζζιέκμζ ηαζ ζζμπαπείξ, ηάεεημζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηάεεημζ πνμξ ημοξ 
ηφνζμοξ άλμκεξ ημο πχνμο, εοεφβναιιμζ ιεηαλφ ημίπςκ ηαζ δαπέδςκ, εηηυξ ακ οπάνπεζ 
δζαθμνεηζηή οπυδεζλδ (απυ ηα ζπέδζα ή ηδκ Τπδνεζία).  

- Σα πθάηδ ηςκ ανιχκ ιεηαλφ ηςκ πθαηζδίςκ δζαιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ πανειαμθή εζδζηχκ 
ζηαονμεζδχκ πανειαοζιάηςκ πμο αθαζνμφκηαζ πνζκ ηδκ ανιμθυβδζδ.  

- Σμ ηεθείςια ηαζ μζ εκχζεζξ πθαηζδίςκ ιε ηιήιαηα ή ακηζηείιεκα πμο ιπμνεί κα ιεηαηζκμφκηαζ 
δεκ βίκεηαζ ιε ημκίαια. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ, πνδζζιμπμζείηαζ ιαζηίπδ, πμο παναιέκεζ 
εθαζηζηή. Γζα ηδκ ενβαζία αοηή εα γδημφκηαζ μδδβίεξ απυ ηδκ Τπδνεζία ηαζ εα θαιαάκεηαζ δ 
έβηνζζή ηδξ βζα ηδ ζςζηή εηηέθεζή ηδξ. 

33..1122..33..  ΑΑννιιμμθθυυββδδζζδδ  

Η ανιμθυβδζδ βίκεηαζ ιε αηνοθζηυ ανιυζημημ εζδζηυ βζα πθαηίδζα. Πνζκ ηδκ ανιμθυβδζδ, μζ ανιμί 

πνέπεζ κα είκαζ ηαεανμί ηαζ μιμζυιμνθα οβνμί. Η ανιμθυβδζδ ζοκζζηάηαζ κα βίκεζ 10-12 χνεξ ιεηά ηδ 

δζάζηνςζδ ηςκ πθαηζδίςκ. Σμ οθζηυ απθχκεηαζ ιε θαζηζπέκζα ζπάημοθα ιε δζαβχκζα θμνά ζηα πθαηίδζα 



113 

ηαζ ζοιπζέγεηαζ ζημοξ ανιμφξ ιέπνζ κα ιδκ πανμοζζάγμοκ δζάηεκα. Πνζκ ηδκ λήνακζδ ημο οθζημφ 

αθαζνμφκηαζ ηα οπμθείιιαηα ιε ανεβιέκμ ζθμοββάνζ. Σέθμξ, αθμφ ημ οθζηυ ζηθδνοκεεί επανηχξ δ 

επζθάκεζα ηςκ πθαηζδίςκ ζημοπίγεηαζ ιε ιαθαηυ πακί. 

3.13. Μάξκαξα- Γξαλίηεο 

α. Γζα ηζξ επζζηνχζεζξ ιε ιάνιανα ζζπφεζ ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ 1146. 

α. ζμκ αθμνά ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ (εενιμηναζία, αενζζιυξ ηηθ) ηαζ ζηδκ ημπή ηςκ 
πθαηχκ ζζπφμοκ μζ ίδζεξ δζαηάλεζξ ιε αοηέξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ πθαηζδίςκ.  

β. Η πμζυηδηα ηςκ ημκζαιάηςκ ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ οθζηχκ εα αημθμοεεί ηα ακαθενυιεκα ζημ άνενμ 
«Κμκζάιαηα», εκχ βζα ηδκ παναζηεοή ημοξ ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ ακηίζημζπδ πανάβναθμ 
ημο πανυκημξ άνενμο. Η πνμζεήηδ αζαέζηδ ζημ ηζζιεκημημκίαια ημθοιαδηήξ ημπμεέηδζδξ 
πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ, εκχ δ ενβαζζιυηδηα ημο ιίβιαημξ ελαζθαθίγεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ 
πδιζηχκ πνυζεεηςκ. Γζα ηα θεοηά ιάνιανα ζοκζζηάηαζ δ παναζηεοή ημο ημκζάιαημξ ιε θεοηυ 
ηζζιέκημ ηαζ ιανιανυζημκδ. Η άιιμξ απμθεφβεηαζ, υηακ πενζέπεζ πνμζιίλεζξ, πμο είκαζ πζεακυ κα 
επδνεάζμοκ ηδκ ηεθζηή ειθάκζζδ ημο δαπέδμο. Υνδζζιμπμζείηαζ ημκίαια φθοβνμ ηαζ ιε 
θεπηυημηηα αδνακή ιε ιζηνή ή ηαευθμο πενζεηηζηυηδηα ζε παζπάθδ. 

δ. Η ημπμεέηδζδ ηςκ πθαηχκ βνακίηδ ηαζ ιανιάνμο εα εηηεθεζηεί ηαηά ακηίζημζπμ ηνυπμ ιε ηδκ 
ενβαζία ημπμεέηδζδξ ηεναιζηχκ πθαηζδίςκ πμο πενζβνάθεηαζ ζηδκ πανάβναθμ «Πθαηίδζα» ιε ηζξ 
αηυθμοεεξ εζδζηέξ απαζηήζεζξ: 

- Σμ οπυζηνςια δζαανέπεηαζ ημοθάπζζημκ βζα 15 διένεξ ιεηά ηδ δζάζηνςζδ ημο ηαζ πνζκ ηδ 
δζάζηνςζδ ηςκ πθαηχκ. 

- ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ πνμαθέπεηαζ άθθμο είδμοξ επέκδοζδ βζα ηα ηαηαηυνοθα ζημζπεία, δ 
επέκδοζδ ηςκ πενζεςνίςκ (ζμααηεπί) εα απμηεθείηαζ απυ ημ ίδζμ ιάνιανμ ή βνακίηδ ιε αοηυ 
ηδξ επίζηνςζδξ ημο δαπέδμο, πθάημοξ 8 cm ηαζ ιήημοξ ημοθάπζζημκ 1 m, θεζμηνζιέκμ ηαζ 
ζηζθαςιέκμ. 

- Η επίζηνςζδ ηςκ ααειίδςκ ηςκ ηθζιαημζηαζίςκ επζηοβπάκεηαζ ιε πθάηεξ πθάημοξ υζμ ημ 
πθάημξ ηδξ ααειίδαξ ηαζ ιήημοξ υζμ ημ πθάημξ ηδξ ηθίιαηαξ. Σα ιέηςπα (νίπηζα) 
επζζηνχκμκηαζ ιε πθάηεξ πάπμοξ 2 cm, πθάημξ υζμ ημ ιέηςπμ ηαζ ιήημξ υζμ ημ πθάημξ ηδξ 
ηθίιαηαξ. Σα πενζεχνζα (ζηαθμιένζα) εα είκαζ ηαηαθθήθμο ιήημοξ, πθάημοξ 8 cm, απυ ημ 
ίδζμ οθζηυ. 

- ε υθα ηα παηήιαηα ηαζ ηδκ απυθδλδ ηςκ πθαηφζηαθςκ πνμξ ηδκ πνχηδ ηαηζμφζα ααειίδα, 
δζαιμνθχκεηαζ εζμπή πθάημοξ 5 cm, επί ηδξ μπμίαξ επζημθθάηαζ εζδζηή ζηθδνή ακηζμθζζεδνή 
ηαζκία. 

- Σα ιάνιανα ηαζ μζ βνακίηεξ ημπμεεημφκηαζ είηε ημθοιαδηά ζε αάζδ ηζζιεκημημκζάιαημξ ηςκ 
450 kg ηζζιέκημο, πάπμοξ 2 cm – 3 cm (ιέζμ πάπμξ 2,5 cm) είηε ιε ηδ πνήζδ εζδζηήξ ηυθθαξ 
πάπμοξ ζηνχζεςξ 3 mm. Οζ ζηάειεξ, δ μνζγμκηζυηδηα, μζ επζεοιδηέξ ηθίζεζξ ηαζ δ πάναλδ 
ηςκ ανιχκ ηδνμφκηαζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηή αηνίαεζα. Η δζάζηνςζδ βίκεηαζ ζε ηυζδ 
επζθάκεζα υζδ ιπμνεί κα ηαθοθεεί ιε πθάηεξ πνζκ ημ ημκίαια ανπίγεζ κα πήγεζ. ηδκ πίζς 
πθεονά ημο ιανιάνμο δζαζηνχκεηαζ ιζα θεπηή ζηνχζδ ζοκδεηζηήξ ημκίαξ ηαεανμφ 
ηζζιέκημο ιε κενυ. Η πθάηα ηαηυπζκ ημπμεεηείηαζ επί ηδξ ηζζιεκημημκίαξ ηαζ ζοιπζέγεηαζ 
ιέπνζ κα ένεεζ ζηδκ απαζημφιεκδ ζηάειδ. Πνζκ απυ ηδ δζάζηνςζδ ηδξ ηυθθαξ ημ οπυζηνςια 
ηζζιεκημημκίαξ πνέπεζ κα έπεζ ζηεβκχζεζ επανηχξ. 

- Οζ ανιμί ιεηαλφ ηςκ πθαηχκ εα έπμοκ ημ ιζηνυηενμ δοκαηυ ηαζ μπςζδήπμηε μιμζυιμνθμ 
πθάημξ (απυ 2 mm – 5 mm), εα είκαζ εοεοβναιιζζιέκμζ ηαζ εα πθδνμφκηαζ ηεθείςξ ιε ηυθθα 
επμλεζδζηήξ αάζδξ δφμ ζοζηαηζηχκ. Οζ ανιμί δζαζημθήξ ημο οπμζηνχιαημξ ηαζ ημο ηηζνίμο 
εα ηδνδεμφκ ηαζ ζηδκ επίζηνςζδ. Η πθήνςζδ ηςκ ανιχκ βίκεηαζ ιεηά ημοθάπζζημκ 6-8 
διένεξ αθμφ έπεζ εθεβπεεί δ ζηθδνυηδηα ηδξ ζοκδεηζηήξ ηζζιεκημημκίαξ ηαζ έπμοκ 
ηαεανζζηεί μζ ανιμί ζε υθμ ημοξ ημ αάεμξ. 

- θα ηα ιανιάνζκα δάπεδα ηαζ μζ ηθίιαηεξ εα θεζμηνζθεμφκ ηαζ εα ζηζθαςεμφκ ζηδκ εκηέθεζα 
πςνίξ επζθακεζαηή ζηίθαςζδ αθθά ιυκμ ιε ιδπακζηυ ηνυπμ. Η θείακζδ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ 
ιανιάνςκ βίκεηαζ ημοθάπζζημκ 10 ιένεξ ιεηά ηδκ απμπενάηςζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαηαζηεοήξ 
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ηδξ επίζηνςζδξ. Η θείακζδ βίκεηαζ ιε θεζακηζηή ιδπακή εηηυξ απυ ηζξ βςκίεξ ηαζ ηδξ αηιέξ 
ηδξ επίζηνςζδξ, βζα ηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζείηαζ ζαμονάηζ. 

3.14. Παηώκαηα Ξπιείαο 

33..1144..11..  ΓΓεεκκζζηηάά  

α. Η επζθάκεζα ημο δμιζημφ δαπέδμο επί ημο μπμίμο ημπμεεημφκηαζ ηα δάπεδα λοθείαξ εα είκαζ θεία, 
ζηεβκή, ηαεανή ηαζ ζηαεενή. Σοπυκ ζαενέξ επζθάκεζεξ (ππ οπμθείιιαηα απυ ιμηέηεξ ηηθ) εα 
αθαζνμφκηαζ ηαζ ημ οπυζηνςια εα ηαεανίγεηαζ απυ ζηυκεξ, λέκα ζχιαηα, θζπανά οθζηά ηηθ πνζκ 
απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ηανθςηχκ ή ημθθδηχκ δαπέδςκ λοθείαξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ 
επζθάκεζα ημο δμιζημφ δαπέδμο πανμοζζάγεζ ακμιμζμιμνθίεξ ηαζ δεκ πθδνεί ηζξ απαζηήζεζξ 
επζπεδυηδηαξ, εκδείηκοηαζ δ δζάζηνςζδ αοημεπζπεδμφιεκμο αζμιδπακζημφ δαπέδμο, ςξ ζηνχζδ 
ελμιάθοκζδξ. 

α. Γζα ηα δμηζδςηά δάπεδα ζζπφεζ ημ Πνυηοπμ ΔΛΟΣ 13213 εκχ βζα ηα οπενορςιέκα δάπεδα ημ 
Πνυηοπμ ΔΛΟΣ 12825. 

β. Η ημπμεέηδζδ δαπέδςκ λοθείαξ εα λεηζκά ιεηά ημ πέναξ ενβαζζχκ ημο πενζαθήιαημξ ημο ηηζνίμο 
(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ημοθςιάηςκ ηαζ οαθμπζκάηςκ) ζε εενιμηναζίεξ ιεηαλφ 8°C - 35°C 
ηαζ ζε οβναζία ιέπνζ πενίπμο 50%. 

δ. ε ηαηαζηεοέξ ημθθδηχκ δαπέδςκ βζα θυβμοξ δπμιυκςζδξ ηςκ οπμηείιεκςκ μνυθςκ εα 
ημπμεεηείηαζ θφθθμ πμθοαζεοθεκίμο ηθεζζηχκ πυνςκ, πάπμοξ 5mm ηαζ ρεοδμδάπεδμ πάπμοξ 4 
cm – 5 cm απυ εθαθνυ ζηονυδεια. 

ε. ηζξ ηαηαζηεοέξ ηανθςηχκ δαπέδςκ λοθείαξ επί δμηίδςκ, ημ δάπεδμ εα ζηενεχκεηαζ επί εζδζηχκ 
ακηζηναδαζιζηχκ ηαζ ακηζεμνοαζηχκ ελανηδιάηςκ πμο πνμζθένμοκ δπμιυκςζδ 50 dB. 

ζη. Σα ηεκά ιεηαλφ ηςκ δμηίδςκ εα πθδνμφκηαζ ιε ηυηημοξ δπμιμκςηζημφ οθζημφ (δζμβηςιέκμξ 
πενθίηδξ ή δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ ή ζπεηζηά οθζηά) ή εζδζηυ οαθμπάπθςια. 

γ. Πενζιεηνζηά ημο πχνμο ζηδ ζοκάκηδζδ δαπέδμο - ημίπμο, αθήκεηαζ ανιυξ 6 mm - 8 mm βζα 
ελαενζζιυ, μ μπμίμξ ιπμνεί κα ηαθφπηεηαζ ιε εζδζηυ δζάηνδημ πενζεχνζμ πμο ζηενεχκεηαζ επί ηςκ 
ημίπςκ ηαζ αθήκεζ 2 mm – 3 mm ηεκυ. 

δ. θα ηα είδδ ηανθςηχκ δαπέδςκ λοθείαξ ναιπμηέ, ζε θςνίδεξ ή πανηέ εα θένμοκ ηαζ ζηζξ 4 
πθεονέξ ζπεηζηέξ εκημνιίεξ ή πνμελμπέξ βζα ηδκ πθήνδ εθανιμβή ηςκ δαπέδςκ πςνίξ ηεκυ ζημοξ 
ανιμφξ. 

ε. Γζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ λφθζκςκ δαπέδςκ απυ εκδεπυιεκδ οβναζία πνέπεζ επί ημο οπμζηνχιαημξ 
ηαζ πνζκ ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ δμηίδςκ ή ημο ρεοδμπαηχιαημξ (ζηα ημθθδηά δάπεδα) κα 
ημπμεεηείηαζ ιζα ιειανάκδ Nylon ή PVC πάπμοξ 1 mm. 

ζ. πμο πνμαθέπεηαζ δ ημπμεέηδζδ ρεοδμπαηχιαημξ απυ ιμνζμζακίδεξ ή MDF, πνέπεζ κα 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ακεοβνά θφθθα ηαζ ορδθήξ ποηκυηδηαξ. 

ζα. Η οβναζία ηςκ δμηίδςκ ημο ρεοδμπαηχιαημξ επί ηςκ μπμίςκ ημπμεεημφκηαζ ηα πανηέ δνουξ, 
πνέπεζ κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 6% βζα οβναζία πενζαάθθμκημξ 30% ηαζ ιζηνυηενδ απυ 7% βζα 
40%. 

ζα. Σμ πάπμξ ημο ρεοδμπαηχιαημξ απυ θεοηή λοθεία εα είκαζ ημοθάπζζημκ 18 mm. Ακ πνμαθέπεηαζ δ 
ημπμεέηδζδ ρεοδμπαηχιαημξ απυ ιμνζμζακίδεξ ή MDF ορδθήξ ποηκυηδηαξ, ηo πάπμξ εα είκαζ 
ημοθάπζζημκ 15 mm. 

ζβ. Γζα ηδκ ημπμεέηδζδ ημθθδηχκ λφθζκςκ δαπέδςκ (ππ ιςζασηυ πανηέ ή ακηζημθθδηή λοθεία) εα 
πνδζζιμπμζμφκηαζ αζκοθζηέξ ή άθθεξ πανειθενείξ πθαζηζηέξ ηυθθεξ ηαηά ηζξ μδδβίεξ ημο 
ηαηαζηεοαζηή ημο δαπέδμο. Η απαζημφιεκδ πμζυηδηα ηυθθαξ ελανηάηαζ απυ ημ πμνχδεξ ηςκ 
οθζηχκ. Γζα ηδκ πθήνδ ηαζ μιμζυιμνθδ επζηυθθδζδ ηάεε ζημζπείμ λοθείαξ ζοιπζέγεηαζ ιε ηδ 
αμήεεζα λφθζκμο πήπδ. 

ζδ. Σα ηανθςηά λφθζκα δάπεδα ηαεανίγμκηαζ ιε εζδζηά ηαεανζζηζηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηνίαμκηαζ μζ 
επζθάκεζεξ ημοξ ιε εζδζηέξ ιδπακέξ παηςιάηςκ ιε δζάθμνα οαθυπανηα, χζηε κα απμηηήζμοκ 
εκηεθχξ θεία επζθάκεζα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αενκζηχκμκηαζ. 
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33..1144..22..  ΓΓάάππεεδδαα  ΛΛςςννίίδδςςκκ  ΞΞοοθθεείίααξξ  

α. Σμπμεεημφκηαζ ηανθςηά επί δμηίδςκ (ηαδνμκζχκ) θεοηήξ λοθείαξ ακά 30 cm – 50 cm ή επί 
ρεοδμπαηχιαημξ, ζακίδςκ θεοηήξ λοθείαξ ή ακεοβνχκ ιμνζμζακίδςκ ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ, πμο 
ζηενεχκμκηαζ επί ηςκ δμηίδςκ. 

α. Οζ δμηίδεξ ζηενεχκμκηαζ επί λφθζκςκ ηάηςκ πμο παηηχκμκηαζ ζημ δμιζηυ δάπεδμ, ιέζς εζδζηχκ 
δπμιμκςηζηχκ ζηδνζβιάηςκ. πμο δεκ πνμαθέπεηαζ δ ηαηαζηεοή ρεοδμπαηχιαημξ, μζ δμηίδεξ 
εα ημπμεεημφκηαζ πανάθθδθα ζε αλμκζηή απυζηαζδ 35 cm. ηδκ πενίπηςζδ πμο πνμαθέπεηαζ 
ρεοδμπάηςια, μζ δμηίδεξ ημπμεεημφκηαζ ζε αλμκζηή απυζηαζδ 50 cm ή, ζε πενζπηχζεζξ ιεβάθςκ 
παναθαιαακυιεκςκ θμνηίςκ, ζε απμζηάζεζξ 35 cm – 40 cm. 

33..1144..33..  ΓΓάάππεεδδαα  ΠΠααννηηέέ  ηηααζζ  ΜΜςςζζαασσηημμφφ  ΠΠααννηηέέ  

α. Σμπμεεημφκηαζ πάκηα επί ρεοδμπαηχιαημξ θεοηήξ λοθείαξ πάπμοξ 18 mm – 22 mm, ή ακεοβνχκ 
ιμνζμζακίδςκ ιεβάθδξ ποηκυηδηαξ, πμο ζηενεχκμκηαζ επί δμηίδςκ θεοηήξ λοθείαξ δζαημιήξ 35 
mm x 50 mm ή 40 mm x 60 mm ή 50 mm x 70 mm ακά 45 cm – 60 cm. 

α. Οζ δμηίδεξ ζηενεχκμκηαζ ζημ δμιζηυ δάπεδμ ιέζς εζδζηχκ δπμιμκςηζηχκ ζηδνζβιάηςκ. 

β. Σα ιςζασηά πανηέ ημπμεεημφκηαζ υπςξ ηα ηανθςηά πανηέ ιε εζδζηέξ ηυθθεξ ζοιααηέξ ιε ημ 
οπυζηνςια, αάζεζ ηςκ μδδβζχκ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ημοξ. 

33..1144..44..  ΑΑκκηηζζηημμθθθθδδηηήή  ΞΞοοθθεείίαα  

α. Σα δάπεδα ακηζημθθδηήξ λοθείαξ ημπμεεημφκηαζ επί ρεοδμπαηςιάηςκ θεοηήξ λοθείαξ, ακεοβνμφ 
MDF ή ιμνζμζακίδςκ ορδθήξ ποηκυηδηαξ ή ηαζ απεοεείαξ επί εκηεθχξ θείςκ ηαζ ηαεανχκ 
επζθακεζχκ ζηονμδέιαημξ. 

α. Γζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ακηζημθθδηχκ θςνίδςκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηυθθεξ ηαπείαξ πήλεςξ ή δφμ 
ζοζηαηζηχκ. Οζ ηυθθεξ δφμ ζοζηαηζηχκ εκδείηκοκηαζ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ θςνίδςκ ιεβάθςκ 
δζαζηάζεςκ.  

β. Πνζκ ηδκ επζηυθθδζδ ηαεανίγμκηαζ μζ οπυ ζοβηυθθδζδ επζθάκεζεξ απυ λέκεξ μοζίεξ ηαζ ζηυκεξ. Η 
επάθεζρδ ηδξ ηυθθαξ εθανιυγεηαζ ιε εζδζηή μδμκηςηή ζπάημοθα. Σα ζπδιαηζγυιεκα αοθάηζα εα 
είκαζ ηάεεηα πνμξ ηδ ιεβάθδ δζάζηαζδ ηςκ θςνίδςκ ηαζ εα πνέπεζ  κα ελαζθαθίγεηαζ δ επάθεζρδ 
ηδξ ηυθθαξ ηαζ πνμξ ηζξ πθάβζεξ πθεονέξ έηζζ χζηε μζ θςνίδεξ κα ζοβημθθμφκηαζ ηαζ ιεηαλφ ημοξ. 
Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ηέθεζαξ επαθήξ ιεηαλφ ηςκ θςνίδςκ, ηα ζημζπεία πνέπεζ κα πηοπδεμφκ 
ιε θαζηζπέκζμ ζθονί ή κα παηδεμφκ. 

33..1144..55  ΑΑκκοορρςςιιέέκκαα  ΞΞφφθθζζκκαα  ΓΓάάππεεδδαα  

α. Πνζκ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ακορςιέκμο δαπέδμο, ημ δμιζηυ δάπεδμ πνέπεζ κα είκαζ θείμ, 
ζοιπαβέξ, ηαζ κα έπεζ επαθεζθεεί ιε εζδζηή οδαημδζαθοηή επμλεζδζηή ααθή, ζδζαίηενα ακ ημ ηεκυ 
ιεηαλφ επίζηνςζδξ ηαζ δμιζημφ δαπέδμο πνδζζιμπμζδεεί ςξ αβςβυξ ηθζιαηζζιμφ πςνίξ ηδ πνήζδ 
ηςκ ζοκήεςκ αεναβςβχκ. 

α. Σα ιζζά ηειάπζα πθαηχκ, πμο πζεακά κα πνμηφρμοκ ιεηά ηδ πάναλδ ημο ηακάαμο, είκαζ 
πνμηζιυηενμ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ πενίιεηνμ. Οζ πθάηεξ ημπμεεημφκηαζ ζε ζπήια ζηαονμφ 
λεηζκχκηαξ απυ ημ ηέκηνμ πνμξ ηδκ πενίιεηνμ ημο πχνμο. 

β. ηζξ ζοκανιμβέξ ημο δαπέδμο ιε ηαηαηυνοθα δμιζηά ζημζπεία, ημπμεεηείηαζ εζδζηυ αθνχδεξ 
εθαζηζηυ πανέιαοζια. Ο ανιυξ εα ηαθφπηεηαζ ιε ζμααηεπί. 

 
 
 

4. Έιεγρνη 

α. Ιζ σύοςν ηα αναγπαθόμενα ζ ηην παπάγπαθο «Έλεγσοι» ηος άπθπος «Επενδύζε ιρ- Επιζ ηπώζειρ, Γενικά». 
β. Σο ηελειωμένο δάπεδο θα είναι επίπεδο, ομαλό και δεν θα θέπει ανομοιομοπθίερ. ε ανηίθεηη πεπίπηωζη ο 

Ανάδοσορ είναι ςποσπεωμένορ να ηο ανακαηαζ κεςάζ ει με δικέρ ηος δαπάνερ.  
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5. Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

5.1. Σζηκεληνθνλίεο 

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ πενζθαιαάκμκηαζ ηα αηυθμοεα: 

 δ πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά επί ηυπμο ημο ένβμο απυ μπμζαδήπμηε απυζηαζδ ηαζ ιέζς 
μπμζαζδήπμηε μδμφ, δ πνμζέββζζδ ηαζ δ ημπμεέηδζδ ζε ηάεε ζηάειδ ενβαζίαξ υθςκ ηςκ 
απαζημφιεκςκ οθζηχκ, ιζηνμτθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ (ακαιζηηήνςκ, ζηνζςιάηςκ ηηθ) βζα ηδκ 
μθμηθδνςιέκδ ηαζ έκηεπκδ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ 

 δ ακάιζλδ ηςκ οθζηχκ, δ δζάζηνςζδ ηδξ ηζζιεκημημκίαξ, δ ηοθίκδνςζδ ηαζ επελενβαζία ηδξ 
επζθάκεζαξ. 

5.2. Βηνκεραληθό Γάπεδν κε θιεξπληηθό Τιηθό 

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ πενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ δαπάκεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ ζπεηζηυ άνενμ «Δπεκδφζεζξ 

– Δπζζηνχζεζξ, Γεκζηά» ηαεχξ ηαζ δ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ ημο δαπέδμο ζοιπενζθαιαακμιέκδξ 

ημπήξ ηαζ θεμνάξ ηαζ ιυνθςζδξ πενζεςνίςκ ηαζ ηδξ πνμιήεεζαξ ηαζ ημπμεέηδζδξ ημο μπθζζιμφ. 

5.3. Μσζατθό 

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ πενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ δαπάκεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ ζπεηζηυ άνενμ «Δπεκδφζεζξ 

– Δπζζηνχζεζξ, Γεκζηά» ηαεχξ ηαζ δ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ ημο δαπέδμο ζοιπενζθαιαακμιέκδξ 

ημπήξ, θεμνάξ ηαζ ιυνθςζδξ πενζεςνίςκ. 

5.4. Πιάθεο Σζηκέληνπ 

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ πενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ δαπάκεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ ζπεηζηυ άνενμ «Δπεκδφζεζξ 

– Δπζζηνχζεζξ, Γεκζηά». Πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ηα αηυθμοεα: 

 δ ημπή ηςκ πθαηχκ  
 δ παναζηεοή ηςκ απαζημφιεκςκ ημκζαιάηςκ ζφκδεζδξ 
 μ ηαεανζζιυξ ηςκ ανιχκ απυ ημ πθεμκάγμκ ημκίαια 
 δ ανιμθυβδζδ (ηαζ μζ ενβαζίεξ παναζηεοήξ ηςκ ακηίζημζπςκ ημκζαιάηςκ) 

5.5. Ληλνηάπεηεο 

α. ηδκ ηζιή ιμκάδμξ πενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ δαπάκεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ ζπεηζηυ άνενμ 
«Δπεκδφζεζξ – Δπζζηνχζεζξ, Γεκζηά» ηαεχξ ηαζ δ ενβαζία πθήνμοξ ηαηαζηεοήξ ημο δαπέδμο 
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ημπήξ ηαζ θεμνάξ. Δζδζηυηενα ζηδκ ηζιή ιμκάδμξ επίζηνςζδξ απυ 
θζκμηάπδηα, πενζθαιαάκμκηαζ, εηηυξ ηςκ ήδδ πνμακαθενεέκηςκ, ηα αηυθμοεα: 

- δ ελμιάθοκζδ ηδξ επζθάκεζαξ ιε ημ εζδζηυ οθζηυ ελμιάθοκζδξ 

- δ επζηάθορδ ηςκ ανιχκ ηαζ ζοκανιμβχκ ηςκ θφθθςκ ιε ημ εζδζηυ ημνδυκζ 

- δ ημπή ηςκ θφθθςκ  

α. Η ιυνθςζδ ηςκ πενζεςνίςκ επζιεηνάηαζ ηαζ ηζιμθμβείηαζ λεπςνζζηά απυ ηδκ επίζηνςζδ ημο 
δαπέδμο. ηδκ ηζιή ιμκάδμξ πενζθαιαάκεηαζ επίζδξ δ πνμζηυιζζδ ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ μδδβχκ 
δζαιυνθςζδξ ημο πενζεςνίμο. 

5.6. Πιαθίδηα 

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ ενβαζίαξ επίζηνςζδξ ιε πθαηίδζα πενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ δαπάκεξ πμο 

ακαθένμκηαζ ζημ ζπεηζηυ άνενμ «Δπεκδφζεζξ – Δπζζηνχζεζξ, Γεκζηά» ηαεχξ ηαζ δ ενβαζία πθήνμοξ 

ηαηαζηεοήξ ημο δαπέδμο. Δπίζδξ πενζθαιαάκμκηαζ μζ αηυθμοεεξ δαπάκεξ: 

 δ ημπή ηςκ πθαηζδίςκ ηαζ δ επελενβαζία ηςκ αηιχκ 
 μζ ενβαζίεξ παναζηεοήξ υθςκ ηςκ απαζημφιεκςκ ημκζαιάηςκ 
 δ δζαιυνθςζδ ηςκ ανιχκ δζαζημθήξ ηαζ ηα απαζημφιεκα οθζηά 
 δ ανιμθυβδζδ 



117 

 δ δζάκμζλδ μπχκ βζα ηδ δζέθεοζδ ηςκ Η/Μ ζςθήκςκ ηαζ θμζπχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ δ ηάθορδ 
ημοξ ιε εζδζηά ηειάπζα ή οθζηυ πθήνςζδξ 

 δ ζηνχζδ ελμιάθοκζδξ 

5.7. Μάξκαξα, γξαλίηεο 

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ ηάεε ενβαζίαξ επίζηνςζδξ ιε πθάηεξ βνακίηδ ή ιανιάνμο πενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ 

δαπάκεξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ ζπεηζηυ άνενμ «Δπεκδφζεζξ - Δπζζηνχζεζξ, Γεκζηά». Δπίζδξ 

πενζθαιαάκμκηαζ μζ αηυθμοεεξ δαπάκεξ: 

 δ ημπή ηςκ πθαηχκ  
 μζ ενβαζίεξ παναζηεοήξ υθςκ ηςκ απαζημφιεκςκ ημκζαιάηςκ 
 δ ανιμθυβδζδ 
 δ δζαιυνθςζδ ηςκ ανιχκ δζαζημθήξ ηαζ ηα απαζημφιεκα οθζηά 
 δ δζάκμζλδ μπχκ βζα ηδ δζέθεοζδ ηςκ Η/Μ ζςθήκςκ ηαζ θμζπχκ εβηαηαζηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ δ 

ηάθορδ ημοξ ιε εζδζηά ηειάπζα ή οθζηυ πθήνςζδξ. 
 δ θεζυηνζρδ, δ ζηίθαςζδ ηαζ ηα απαζημφιεκα ζπεηζηά οθζηά 

5.8. Αλπςσκέλα Ξύιηλα Γάπεδα 

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ ηάεε ενβαζίαξ ακορςιέκμο λφθζκμο δαπέδμο πενζθαιαάκμκηαζ υθεξ μζ δαπάκεξ πμο 

ακαθένμκηαζ ζημ ζπεηζηυ άνενμ «Δπεκδφζεζξ - Δπζζηνχζεζξ, Γεκζηά». Δζδζηυηενα: 

 δ επάθεζρδ ηδξ επζθάκεζαξ ιε επμλεζδζηή ααθή 
 δ ζοκανιμθυβδζδ ηαζ ημπμεέηδζδ ημο δαπέδμο 
 

6. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

Ιζπφμοκ ηα ακαβναθυιεκα ζηδκ πανάβναθμ «Δπζιέηνδζδ ηαζ Πθδνςιή» ημο άνενμο «Δπεκδφζεζξ- 

Δπζζηνχζεζξ, Γεκζηά», ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακςηένς πανάβναθμ 1063.5 «Πενζθαιαακυιεκεξ 

Γαπάκεξ».  
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Σ . Π. 11 .  ΑΡΜΟΙ  ΓΙΑΣ ΟΛΗ  

 

1. Οξηζκνί – Πεδίν Δθαξκνγήο 

α. Σμ πεδίμ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ ηαθφπηεζ ηζξ ενβαζίεξ δζαιυνθςζδξ ανιχκ δζαζημθήξ ηςκ 
ηηζνίςκ, δδθαδή ηδ πάναλδ, ηδ ζθνάβζζδ ηαζ ηδκ επζζηέβαζδ ημοξ. 

α. Σα ακαθενυιεκα ζημ πανυκ άνενμ ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ θμζπχκ ζπεηζηχκ 
άνενςκ ηδξ ηαηδβμνίαξ «Δπζζηνχζεζξ - Δπεκδφζεζξ». 

β. Οζ ανιμί δζαζημθήξ δζαιμνθχκμκηαζ ιε ζημπυ ηδκ απμθοβή ηδξ ακάπηολδξ νςβιχκ ηαζ 
οπενορχζεςκ πμο πνμηαθμφκηαζ θυβς ηςκ εθαζηζηχκ παναιμνθχζεςκ ημο ηηζνίμο ηαζ ηςκ 
εκαθθαβχκ ζηδ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ.  

δ. Οζ ρεοδμανιμί ή ανιμί ζοζημθήξ ή ανιμί εθέβπμο δζαιμνθχκμκηαζ ιε ζημπυ ηδκ απμθοβή ηδξ 
ακάπηολδξ νςβιχκ πμο δδιζμονβμφκηαζ θυβς ηςκ ζοζημθχκ απυ ηδκ πήλδ. 

ε. Ο Ακάδμπμξ θένεζ υθδ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ μνεή δζάηαλδ ζφιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ ηαζ δζαιυνθςζδ 
ηςκ ανιχκ δζαζημθήξ ηαζ ηςκ ρεοδμανιχκ.  

 

2. Τιηθά 

2.1. Γεληθά 

α. Σα οθζηά πθήνςζδξ, ζθνάβζζδξ ηαζ επζζηέβαζδξ ηςκ ανιχκ ηαεμνίγεηαζ απυ ηα οιααηζηά ηεφπδ 
ηαζ πέδζα. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ μ Ακάδμπμξ πνμηείκεζ πνμξ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία, ηαηάθθδθα 
οθζηά βζα ηάεε πενίπηςζδ, ζοιααηά ιε ημ είδμξ ημο ανιμφ ηαζ ηδξ επίζηνςζδξ ή επέκδοζδξ. ε 
ηάεε πενίπηςζδ πάκηςξ ημ οθζηυ πθήνςζδξ εα είκαζ εθαζηζηυ ηαζ υπζ απμλδναζκυιεκμ. 

α. Ο Ακάδμπμξ οπμαάθεζ δείβιαηα οθζηχκ ζθνάβζζδξ ηαζ πθήνςζδξ, πμο εα ζοκμδεφμκηαζ απυ ηα 
απαναίηδηα πζζημπμζδηζηά ηαεχξ ηαζ δείβιαηα οθζηχκ επζζηέβαζδξ (ανιμηάθοπηνςκ) ιήημοξ 30 
cm ημπμεεηδιέκα ζηα ίδζα οθζηά ιε αοηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ηαηαζηεοή. Η Τπδνεζία 
δζηαζμφηαζ κα απαζηήζεζ ηδκ ηαηαζηεοή δμηζιίςκ ζημοξ πναβιαηζημφξ ανιμφξ ημο ένβμο ιήημοξ 1 
m βζα ηάεε πενίπηςζδ. 

β. Οζ απαζημφιεκεξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ζθνάβζζδξ ηαζ πθήνςζδξ μνίγμκηαζ απυ ηα παναηάης 
Πνυηοπα ηαζ Κακμκζζιμφξ. 

 

Πίλαθαο 1064.2.1 : Ιδηόηεηεο Τιηθώλ θξάγηζεο θαη Πιήξσζεο Αξκώλ 

# Ιδηόηεηεο Πξόηππν ΔΛΟΣ 

1 2 3 

1 Δζδζηυ Βάνμξ DIN 53217 ηαζ DIN 53479 

2 ηθδνυηδηα DIN 53505 

3 Δπακαθμνά DIN 53458 

4 Φαθζδζζιυξ DIN 53515 

5 ηεβακυηδηα DIN 1048 

6 Ακημπή εναφζδξ ηαζ επζιήηοκζδ 

εναφζδξ 

DIN 52455 

2.2. Τιηθά Πιήξσζεο 

α. Σμ οθζηυ πθήνςζδξ εκυξ ανιμφ δζαζημθήξ πνέπεζ κα πθδνεί ηζξ αηυθμοεεξ πνμδζαβναθέξ: 

- κα είκαζ απυ εθαζηζηυ ηαζ ζοιπζεζηυ οθζηυ 

- δ επζθάκεζα ημο κα είκαζ ηαιπφθδ ζημ ζδιείμ επαθήξ ημο ιε ημ ζθναβζζηζηυ οθζηυ 

- κα  ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζημ εζςηενζηυ ημο ανιμφ πςνίξ κα ζοιποηκχκεηαζ 
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- ημ ιέβεεμξ ημο κα επζηνέπεζ ζημ ζθναβζζηζηυ οθζηυ κα έπεζ αάεμξ ίζμ ιε ημ ιζζυ ημο 
πθάημοξ ημο ανιμφ 

- κα ιδκ ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ ζθναβζζηζηυ οθζηυ. 

α. Καηάθθδθα οθζηά πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ πνχηδ φθδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή οθζηχκ 
πθδνχζεςξ είκαζ ημ πμθοαζεοθέκζμ, ημ θοζζηυ εθαζηζηυ ηαζ δ πμθομονεεάκδ. 

2.3. Τιηθά θξάγηζεο 

α. Σα οθζηά ζθνάβζζδξ πενζέπμοκ ζζθζηυκδ, μονεεάκδ, ζμοθθίδζμ ή άζθαθημ. Γεκζηά ηα 
μοεενακμφπα οθζηά εεςνμφκηαζ ηαηάθθδθα βζα ηαηαηυνοθεξ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ αθθά ηαζ βζα 
ηαηαηυνοθεξ ηαζ μνζγυκηζεξ εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ. Σα ζζθζημκμφπα οθζηά εκδείηκοκηαζ βζα 
εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ ηαηαηυνοθεξ επζθάκεζεξ. ε ηαηαηυνοθεξ ή επζηθζκείξ επζθάκεζεξ ηαζ 
ζε ιδ πμνχδδ οθζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ ηαζ εθαζημπθαζηζηέξ αζθαθηζηέξ ιαζηίπεξ. Πμθθά 
απυ ηα ζζθζημκμφπα οθζηά είκαζ ειπμηζζιέκα ιε ιοηδημηηυκεξ μοζίεξ, χζηε κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 
άθμαα ζε οβνμφξ πχνμοξ, βφνς απυ δελαιεκέξ ή οδναοθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ.  

α. Οζ ανιμί ιεηαλφ επζζηνχζεςκ δαπέδςκ ηαζ επεκδφζεςκ ηαηαηυνοθςκ επζθακεζχκ ζθναβίγμκηαζ 
ιε ημ οθζηυ ζθνάβζζδξ ηςκ ανιχκ ημο δαπέδμο. 

2.4. Τιηθά Δπηζηέγαζεο Αξκώλ (Αξκνθάιππηξα)  

α. Οζ ανιμί ηαθφπημκηαζ ιε ανιμηάθοπηνα ζφκεεηα απυ ακμδζςιέκμ αθμοιίκζμ ηαζ εθαζηζηυ, πμο 
ελαζθαθίγμοκ οδαημζηεβακυηδηα ηαζ ζηακυηδηα απμννυθδζδξ ηςκ ηζκήζεςκ, ηέθεζα πνυζθοζδ, 
ιυκζιδ εθαζηζηυηδηα, ακημπή ζε βήνακζδ απυ οπενζχδδ αηηζκμαμθία ηαζ βεκζηά ακημπή ζηζξ 
αηιμζθαζνζηέξ ζοκεήηεξ. ε πενίπηςζδ πμο δ ζηαηζηή ιεθέηδ επζαάθθεζ ανιμφξ ιεβάθμο 
πθάημοξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ίδζαξ ιμνθήξ ανιμηάθοπηνα, πμο εα ελαζθαθίγμοκ ηδκ απαζημφιεκδ 
αθμιμίςζδ ηςκ ιεηαημπίζεςκ. ε πενζπηχζεζξ πμο απαζηείηαζ πνυζεεηδ πνμζηαζία ηςκ 
ελςηενζηχκ ανιχκ απυ ηα κενά, εα πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζζθζηυκδ ή ηαηάθθδθμ εθαζημιενέξ οθζηυ.  

α. ηα δχιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ανιμηάθοπηνα απυ κεμπνέκζμ ή εζδζηυ PVC, ηα μπμία ζθναβίγμοκ 
ημκ ανιυ ηαζ εκζςιαηχκμκηαζ ζηδ ιυκςζδ ημο δχιαημξ. 

β. Ο ηφπμξ ημο ανιμηάθοπηνμο (ζπήια, δζαζηάζεζξ, πάπμξ οθζηχκ) επζθέβεηαζ ιε ηα αηυθμοεα 
ηνζηήνζα: 

- εέζδ ζηδκ μπμία ημπμεεηείηαζ (εζςηενζηά ή ελςηενζηά ηςκ ηηζνίςκ, ανιυξ δαπέδμο, ημίπμο, 
μνμθήξ) 

- είδμξ ηεθεζχιαημξ επζθάκεζαξ (ημίπμζ επζπνζζιέκμζ ή ακεπίπνζζηεξ επζθάκεζεξ ζηονμδέιαημξ, 
δάπεδμ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ιε ή πςνίξ επίζηνςζδ) 

- πνήζδ ημο πχνμο (π.π. δάπεδα αανζάξ ηοηθμθμνίαξ) 

- εκδεπυιεκεξ εζδζηέξ απαζηήζεζξ (ακημπή ζε έθαζα, μλέα ηαζ άζθαθημ, ακημπή ζηδκ οπενζχδδ 
αηηζκμαμθία ηηθ). 

δ. Σα ανιμηάθοπηνα δαπέδςκ δεκ εα πνέπεζ κα πνμελέπμοκ απυ ηδκ ηεθζηή ζηάειδ ημο δαπέδμο, 
ημ εθαζηζηυ πανέιαοζιά ημοξ εα είκαζ θείμ πςνίξ εβημπέξ ηαζ εα παναθαιαάκμοκ επανηχξ ηζξ 
ζοζημδζαζημθέξ. Σα ανιμηάθοπηνα ηςκ εζςηενζηχκ ημζπμπμζζχκ εα είκαζ υιμζαξ ιμνθήξ ιε αοηά 
ηςκ δαπέδςκ ςξ πνμξ ημ πνχια ηαζ ηδκ ιμνθή ηςκ ειθακχκ ημοξ ζδιείςκ. Σα ελςηενζηά 
ανιμηάθοπηνα ημζπμπμζζχκ ιπμνεί κα έπμοκ δζαθμνεηζηή ειθάκζζδ απυ ηα εζςηενζηά αθθά ηαζ ζ’ 
αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ εα είκαζ ζφκεεηα απυ αθμοιίκζμ ιε κεμπνέκζμ. 

ε. Οζ ζηενεχζεζξ ηςκ ανιμηάθοπηνςκ βίκμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ιζηνμτθζηχκ (ππ πςκεοηχκ αζδχκ) ηαζ 
ηαηά ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ηςκ ανιμηάθοπηνςκ. 
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3. Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

3.1. Πξνεηνηκαζία 

α. Ο Ακάδμπμξ οπμαάθθεζ πνμξ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ζε ηθίιαηα 1:1 βζα 
υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ανιχκ ημο ένβμο.  

α. Πνζκ ηδκ πθήνςζδ, ηδ ζθνάβζζδ ηαζ ηδκ επζζηέβαζδ ηςκ ανιχκ πνμδβείηαζ επζιεθδιέκμξ 
ηαεανζζιυξ ηςκ πθεονζηχκ επζθακεζχκ ηαζ ηςκ πανεζχκ ημο ανιμφ. Οζ ανιμί πνέπεζ κα είκαζ 
ζηεβκμί, ηαεανμί ηαζ απαθθαβιέκμζ απυ οθζηά πμο ειπμδίγμοκ ηδκ πνυζθοζδ (ζηυκεξ, θίπδ 
οπμθθείιαηα δζάθμνςκ μοζζχκ ηηθ). πμο απαζηείηαζ εα δζεονφκεηαζ ημ πθάημξ ημο ανιμφ, 
πνμηεζιέκμο κα δζαηδνείηαζ ζηαεενυ ζε υθμ ημ ιήημξ. Οζ πανεζέξ πνμζηαηεφμκηαζ ιε ηδκ 
ημπμεέηδζδ δζπθήξ αοημηυθθδηδξ ηαζκίαξ, δ μπμία αθαζνείηαζ ιεηά ηδ ζθνάβζζδ ηαζ πνζκ ανπίζεζ 
μ ζπδιαηζζιυξ ηδξ επζθακεζαηήξ ιειανάκδξ. 

β. Η ημπμεέηδζδ ηςκ ανιμηάθοπηνςκ ηςκ ανιχκ βίκεηαζ πνζκ ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ επζζηνχζεςκ 
δαπέδςκ ηαζ ηςκ επεκδφζεςκ ηςκ ηαηαηυνοθςκ επζθακεζχκ. Θα θαιαάκμκηαζ απυθοηα μζ 
απαζημφιεκεξ αθθαδζέξ, χζηε μζ εοεείεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ κα απμηεθμφκ μδδβμφξ δζάζηνςζδξ. 

δ. Γζα ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ επζθάκεζαξ πμο εα δεπεεί ηα ανιμηάθοπηνα ηαζ βζα ηδκ ημπμεέηδζή 
ημοξ αημθμοεμφκηαζ μζ μδδβίεξ ημο πνμιδεεοηή. 

3.2. Μεηαθνξά, Παξαιαβή θαη Απνζήθεπζε Τιηθώλ 

α. Οζ ιαζηίπεξ ηαζ ηα θμζπά ζθναβζζηζηά οθζηά πνμζημιίγμκηαζ ζε ζθναβζζιέκα ηζαχηζα ιε ηζξ 
ηαηάθθδθεξ εκδείλεζξ ηαζ απμεδηεφμκηαζ ζηζξ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ ακάθμβα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο 
ηαηαζηεοαζηή ημοξ. 

α. Σα ανιμηάθοπηνα πνμζημιίγμκηαζ ζοζηεοαζιέκα ζε πνμζηαηεοηζηυ πανηί ηαζ απμεδηεφμκηαζ ζε 
μνζγυκηζεξ εέζεζξ. 

β. Γζα θυβμοξ ζοκηήνδζδξ μ Ακάδμπμξ παναδίδεζ ζημκ Κφνζμ ημο ένβμο βζα ηάεε είδμξ ανιμφ: 

- 10 kg οθζηχκ ζθνάβζζδξ 

- 20 m οθζηχκ πθήνςζδξ 

- 20 m ανιμηαθφπηνςκ ακά είδμξ ιε ηα απαναίηδηα εθαζηζηά πανειαθήιαηα ηαζ ιζηνμτθζηά 
ζηενέςζδξ. 

3.3. Γεληθέο Απαηηήζεηο 

α. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ εέζδ ηςκ ανιχκ δζαζημθήξ δεκ πνμαθέπεηαζ απυ ηα οιααηζηά πέδζα ηαζ 
ηδ ιεθέηδ, μ Ακάδμπμξ οπμαάθθεζ πνμξ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ιε ηζξ 
πνμηεζκυιεκεξ εέζεζξ ανιχκ δζαζημθήξ, μζ μπμίμζ πνέπεζ κα πθδνμφκ ημοθάπζζημκ ηζξ απαζηήζεζξ 
ημο πανυκημξ. 

α. θμζ μζ ανιμί δζαζημθήξ εα ακηζιεηςπζζεμφκ ιε ζφζηδια εκυξ ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο 
εζδζηεοιέκμο ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ακηίζημζπςκ οθζηχκ.  

β. Ιζπφμοκ μζ αηυθμοεμζ βεκζημί ηακυκεξ δζαιυνθςζδξ ανιχκ δζαζημθήξ επζζηνχζεςκ / 
επεκδφζεςκ: 

- ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ, υηακ δ επζθάκεζα εκυξ μθυζςιμο δαπέδμο οπενααίκεζ ηα 25 m2, 
πενίπμο ακά 5 m ηάεε δζάζηαζδξ ηδξ επζθακείαξ, εθυζμκ δεκ πνμαθέπεηαζ ηαηάθθδθδ 
δζάηαλδ ρεοδμανιχκ 

- ζηζξ επζζηνχζεζξ δςιάηςκ ηηθ ζδζαίηενα ζηζξ ζοκανιμβέξ ιε ηα ζηδεαία, ηζξ οδνμννμέξ ηηθ 
ακά 6,5 m2 επζθάκεζαξ ηαζ πενίπμο ακά 2,5 m - 3m ηάεε δζάζηαζδξ ηδξ επζθάκεζαξ 

- ζηζξ ίδζεξ εέζεζξ ιε ημοξ ανιμφξ δζαζημθήξ ημο θένμκηα μνβακζζιμφ, ηςκ ημζπμπμζζχκ, ηςκ 
πθαηχκ ηηθ 

- ζηδκ πενίιεηνμ ηςκ δαπέδςκ, ζηζξ ζοκανιμβέξ ημοξ ιε ηζξ ηαηαηυνοθεξ επζθάκεζεξ, 
εκδεπμιέκςξ ιε οθζηυ πθήνςζδξ ηαζ ζθνάβζζδξ, εθυζμκ δεκ ηαθφπημκηαζ απυ 
ανιμηάθοπηνμ ή ζμααηεπί, ηαζ απέκακηζ απυ ζηαεενά ειπυδζα 
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- εκδεπμιέκςξ ζηζξ ζοκανιμβέξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ πχνςκ, ζηζξ αθθαβέξ ηςκ οθζηχκ, ζηα 
ηαηςηάζζα εονχκ ηηθ. 

δ. Οζ ανιμί δζαζημθήξ επζζηνχζεςκ έπμοκ ημ πθάημξ πμο μνίγεηαζ απυ ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα 
ηαζ αάεμξ υζμ δ επίζηνςζδ ηαζ εα θένμοκ ηαεανέξ εβημπέξ. Σμ πθάημξ ημο ανιμφ ελανηάηαζ απυ 
ηζξ ημπζηέξ εενιμηναζζαηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ ηαηαζηεοήξ ημο ένβμο, αθθά έκαξ βεκζηυξ 
ηακυκαξ είκαζ υηζ πνέπεζ κα είκαζ ηεηναπθάζζμ απυ ημ εφνμξ ηςκ ακαιεκυιεκςκ ιεηαηζκήζεςκ. 

ε. Μεηά ηδκ απμπενάηςζδ ηδξ επίζηνςζδξ, ηδ ζηθήνοκζδ ημο ημκζάιαημξ, ηδ δζαημπή ηςκ 
δζαανμπχκ ηαζ ηδκ πθήνδ απμλήνακζδ ηςκ επζθακεζχκ, μζ ανιμί δζαζημθήξ ηαεανίγμκηαζ ηαηά ημ 
αάεμξ πμο εα ζθναβζζημφκ ιε ζθναβζζηζηυ οθζηυ ηαζ ιέπνζ ημ ηοπυκ οπάνπμκ οθζηυ πθήνςζδξ. 
ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ ζθνάβζζδ ιε ημ ηαηάθθδθμ οθζηυ. 

ζη. Η δζάκμζλδ ηςκ ρεοδμανιχκ (ακ δεκ έπεζ πνμαθεθεεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ) βίκεηαζ 
ιε ιδπακζηυ ηυθηδ ηαζ αημθμοεεί πθήνςζδ ή ζθνάβζζδ, ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα.  

γ. ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ανιμί ηδξ επίζηνςζδξ ημο δχιαημξ πανμοζζάζμοκ ζοννίηκςζδ ή ηδκ 
παναιζηνή νςβιή, δεκ πθδνμφκηαζ ιε ηζζιεκημημκίαια ή βαθάηηςια ηζζιέκημο, ή ιε 
μπμζμδήπμηε άθθμ οθζηυ, έζης ηαζ ακ αοηυ είκαζ υιμζμ ιε ημ οπάνπμκ ζημκ ανιυ, αθθά μ 
Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηαθθζενβήζεζ ημοξ νδβιαηςιέκμοξ ανιμφξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ημοξ 
πθδνχζεζ ιε ζθναβζζηζηυ οθζηυ. 

δ. Οζ ανιμί δζαζημθήξ ηςκ επεκδφζεςκ εα είκαζ ηαηαηυνοθμζ ηαζ μνζγυκηζμζ, ζοκεπείξ ηαηά ηδ ιία ή 
ηζξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ. Δπίζδξ, εα δίδεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ εοεφβναιιδ ηαζ ζζμπαπή 
ηαηαζηεοή ημοξ. 

ε. ε υθα ηα ζδιεία πμο οπμδεζηκφμκηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία, πανυθμ πμο ηα ανιμηάθοπηα εα 
πνμζθένμοκ οδαημζηεβακυηδηα, μζ ανιμί εα ζθναβίγμκηαζ επζπνμζεέηςξ ιε ζθναβζζηζηή ιαζηίπδ 
εεζυημθθαξ ή εθαζημιενέξ οθζηυ. Πνζκ ηδ ζθνάβζζδ πνμδβείηαζ ημπμεέηδζδ ηαηάθθδθμο 
ημνδμκζμφ, εθυζμκ πνμαθέπεηαζ ή εκηαθεεί, ημ μπμίμ  πνμζδζμνίγεζ ημ πάπμξ ηδξ ζθνάβζζδξ ζε 
ακαθμβία πθάημοξ πνμξ αάεμξ 2:1. 

 

4. Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

ηδκ ηζιή ιμκάδαξ ηδξ ενβαζίαξ δζαιυνθςζδξ ανιχκ δζαζημθήξ πενζθαιαάκμκηαζ μζ αηυθμοεεξ 

δαπάκεξ: 

α. Η πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά επί ηυπμο ημο ένβμο απυ μπμζαδήπμηε απυζηαζδ ηαζ ιέζς 
μπμζαζδήπμηε μδμφ, δ πνμζέββζζδ ηαζ δ ημπμεέηδζδ ζε ηάεε ζηάειδ ενβαζίαξ υθςκ ηςκ 
απαζημφιεκςκ οθζηχκ, ιζηνμτθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ βζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ ηαζ έκηεπκδ εηηέθεζδ 
ηδξ ενβαζίαξ. Πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ηαζ μζ επζπθέμκ πμζυηδηεξ οθζηχκ πμο πνμζημιίγεζ μ 
Ακάδμπμξ είηε βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ επζθακεζχκ απυ ημκ Κφνζμ ημο ένβμο είηε βζα θυβμοξ 
απςθεζχκ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή. 

α. Η πνμεημζιαζία ηςκ επζθακεζχκ, μ ηαεανζζιυξ ημοξ, δ επζδζυνεςζδ ηςκ αηεθεζχκ. 

β. Η πθήνδξ ενβαζία δζαιυνθςζδξ ανιχκ ηαζ εζδζηυηενα: 

- ηαεανζζιυξ ηςκ πανεζχκ ημο ανιμφ πνζκ ηδ ζθνάβζζδ 

- πνμζηαζία ηςκ πθεονζηχκ επζθακεζχκ ημο ανιμφ  

- πθήνςζδ 

- ζθνάβζζδ  

- επζζηέβαζδ ιε ανιμηάθοπηνμ. 

δ. Η αζθάθζζδ, απμεήηεοζδ ηαζ πνμζηαζία ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ ηαηαζηεοαγυιεκςκ ζημζπείςκ. 

ε. Κάεε άθθδ ενβαζία πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ, έκηεπκδ ηαζ ειπνυεεζιδ απμπενάηςζδ ηςκ 
ενβαζζχκ, έζης ηαζ πνυζεεηδ ηαζ ιδ νδηά ακαθενυιεκδ ζημ πανυκ ηαζ ζηα οπυθμζπα οιααηζηά 
Σεφπδ ηαζ ζπέδζα. 
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5. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

α. Οζ ενβαζίεξ δζαιυνθςζδξ ανιχκ δζαζημθήξ εα επζιεηνχκηαζ ζε ιέηνα ιήημοξ (m) πθήνςξ 
πεναζςιέκςκ (ιε οθζηυ πθήνςζδξ, ζθνάβζζδξ ηαζ ανιμηάθοπηνμ υπμο αοηυ πνμαθέπεηαζ), ακά 
ηφπμ ηαζ είδμξ πμο ειθακίγεηαζ ζημ Σζιμθυβζμ. Η επζιέηνδζδ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ 
πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ. 

α. Οζ ενβαζίεξ δζαιυνθςζδξ ανιχκ ζοζημθήξ / ρεοδμανιχκ / ανιχκ εθέβπμο δεκ εα επζιεηνχκηαζ 
λεπςνζζηά, αθθά μζ δαπάκεξ ημοξ εεςνμφκηαζ ακδβιέκεξ ζηζξ δαπάκεξ ηδξ ακηίζημζπδξ 
επίζηνςζδξ / επέκδοζδξ. 

β. Η (μζ) πμζυηδηα (εξ) ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθέζηδηακ ζηακμπμζδηζηά, υπςξ αοηή (εξ) 
επζιεηνήεδηε (ακ) ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαζ εβηνίεδηε (ακ) απυ ηδκ Τπδνεζία, εα πθδνχκεηαζ 
(μκηαζ) ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ βζα ημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ ηαζ 
είδδ ανιχκ δζαζημθήξ.  Η (μζ) ηζιή (έξ) ιμκάδαξ εα απμηεθεί (μφκ) πθήνδ απμγδιίςζδ βζα ηα υζα 
μνίγμκηαζ ζηδκ ακςηένς πανάβναθμ «Πενζθαιαακυιεκεξ Γαπάκεξ» ημο πανυκημξ άνενμο, ηαεχξ 
ηαζ βζα ηάεε άθθδ δαπάκδ πμο είκαζ ακαβηαία ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 100 «Γεκζημί 
νμζ». 
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Σ . Π. 12 .  ΚΟΝΙΑΜΑΣ Α  

 

1. Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

α. Σμ πεδίμ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ ηαθφπηεζ ηζξ ενβαζίεξ παναζηεοήξ αζαεζημημκζαιάηςκ ηαζ 
ηζζιεκημημκζαιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ βζα ηα έημζια αζμιδπακζηά ημκζάιαηα. 

α. Χξ ημκία, κμείηαζ δ ζοκδεηζηή φθδ ιε θοζζηή ή αζμιδπακζηή πνμέθεοζδ πμο έπεζ ζοβημθθδηζηέξ 
ζδζυηδηεξ (π.π. άζαεζημξ, ηζζιέκημ ηηθ).  

β. Χξ ημκίαια, κμείηαζ ημ ιείβια αδνακχκ, ημκζχκ ηαζ κενμφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ζοκδεηζηυ 
οθζηυ ζηδ δυιδζδ ηςκ ημζπμπμζζχκ, ζηδκ παναζηεοή επζπνζζιάηςκ, ζηζξ ανιμθμβήζεζξ, ζηζξ 
πθαημζηνχζεζξ ηηθ. 

δ. φκεεηα ημκζάιαηα είκαζ αοηά πμο πενζέπμοκ δφμ είδδ ημκζχκ.  

 

2. Τιηθά 

2.1. Άκκνο  

α. Η άιιμξ πμο πνμένπεηαζ απυ εναφζδ, πνέπεζ κα είκαζ πνμεθεφζεςξ θαημιείμο ηδξ έβηνζζδξ ηδξ 
Τπδνεζίαξ, ηαηάθθδθδ ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημο ημκζάιαημξ. Γζα ηζζιεκημημκζάιαηα είκαζ 
πνμηζιυηενμ κα είκαζ παθαγζαηή ή ημοθάπζζημκ κα πνμένπεηαζ απυ ζηθδνυ αζαεζηυθζεμ. Πνέπεζ 
κα έπεζ επίζδξ επανηή ιδπακζηή ακημπή ηαζ κα ιδκ απμζαενχκεηαζ.  

α. Η θοζζηή (εαθάζζζα, πμηαιίζζα, μνοηηή) άιιμξ εκδείηκοηαζ ζε ενβαζίεξ πμο απαζηείηαζ 
ιεβαθφηενδ αηνίαεζα (θεπηά ζηνχιαηα ηαζ ανιμί) αθθά απαζηεί επζιεθδιέκδ πθφζδ ηαζ ηαεανζζιυ 
απυ πχια, άθαηα ηηθ. Η εαθάζζζα άιιμξ δεκ εκδείηκοηαζ βζα επζπνίζιαηα βζαηί πενζέπεζ άθαηα 
πμο πνμηαθμφκ επακείζιαηα ζημ επίπνζζια. Η θοζζηή άιιμξ ειθακίγεζ ηζξ αηυθμοεεξ ζδζυηδηεξ: 

- Οζ ηυηημζ ηδξ είκαζ θζβυηενμ ηναπείξ. 

- Πενζέπεζ εθάπζζημ πμζμζηυ ζηυκδξ, ιε απμηέθεζια ημ ημκίαια κα λεναίκεηαζ βνήβμνα ηαζ κα 
είκαζ θζβυηενμ οβνμζημπζηυ. 

- Γζα ηδκ παναζηεοή εκυξ m3 ημκζάιαημξ, απαζηείηαζ ιζηνυηενμ πμζμζηυ ζοκδεηζηήξ μοζίαξ ιε 
ηαθφηενεξ ζδζυηδηεξ (ιζηνυηενδ ζοζημθή λήνακζδξ). 

- Γζα ηδκ παναζηεοή εκυξ m3 ημκζάιαημξ απαζηείηαζ θζβυηενμ κενυ, ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ 
ηδξ πζεακυηδηαξ κα πανμοζζαζημφκ ζημ ημκίαια ηνζπζάζιαηα (ναβάδεξ). 

β. Η άιιμξ πνέπεζ κα είκαζ απαθθαβιέκδ απυ επζαθααείξ μοζίεξ, υπςξ άνβζθμ, μνβακζηά ζοζηαηζηά, 
ηάθηδ, ιανιανοβία ηηθ. Οζ ακηίζημζπεξ ιέβζζηεξ ακεηηέξ ηαηά αάνμξ πενζεηηζηυηδηεξ είκαζ 4% βζα 
ηδκ άνβζθμ, 1% βζα ηα μνβακζηά ζοζηαηζηά ηαζ 1% βζα ημκ ηάθηδ ηαζ ημκ ιανιανοβία.  

δ. Κμηημιεηνζηή δζααάειζζδ 

- Η άιιμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναζηεοή ημκζαιάηςκ πνέπεζ κα είκαζ πμθφ ηαθά 
δζαααειζζιέκδ, ηαεχξ απυ ηδ δζααάειζζδ ηδξ ελανηάηαζ ηαζ δ πμζυηδηα ηαζ δ ειθάκζζδ ημο 
ημκζάιαημξ. Ιζπφμοκ μζ βεκζημί ηακυκεξ βζα ηδκ ημηημιεηνζηή δζααάειζζδ, ζφιθςκα ιε ημοξ 
μπμίμοξ δ ημηημιεηνζηή βναιιή πνέπεζ κα είκαζ ζοκεπήξ, δδθαδή δ άιιμξ κα πενζέπεζ υθα ηα 
ιεβέεδ ηςκ ηυηηςκ ηαζ ζε πμζμζηά υζμ ημ δοκαηυκ πθδζζέζηενα ζηζξ ζδακζηέξ ημηημιεηνζηέξ 
ηαιπφθεξ (FULLER EMPA ηηθ). 

- Γεκζηά ζηα ημκζάιαηα θζεμδμιχκ ή πθαημζηνχζεςκ ηηθ υπμο ημ πάπμξ ημο ημκζάιαημξ είκαζ 
ιεβαθφηενμ απυ 15 mm πνδζζιμπμζείηαζ πμκδνυημηηδ άιιμξ (0/7). ηδκ πενίπηςζδ πάπμοξ 
ημο ανιμφ ή ηδξ ζηνχζδξ 8 mm - 15 mm πνδζζιμπμζείηαζ ιεζυημηηδ άιιμξ (0/3). ηδκ 
πενίπηςζδ πάπμοξ ιζηνυηενμο απυ 8 mm δ άιιμξ πνέπεζ κα είκαζ θεπηυημηηδ (0/1). 

- Η ιεζυημηηδ άιιμξ (0/3) πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηα παναηάης υνζα: 
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Πίλαθαο 1081.2.1.1:  Όξηα κεζόθνθθεο άκκνπ 

# 

Ακεξηθάληθα πξόηππα A.A.S.H.O: M 92 

αξηζκόο θόζθηλνπ 

Κόζθηλα 

Άλνηγκα βξνρίδαο 

[m] 

Γηεξρόκελν πνζνζηό % θαηά 

βάξνο 

1 2 3 4 

1 Νμ 8 2,38 100 

2 Νμ 50 0,297 15-40 

3 Νμ 100 0,149 0-10 

4 Νμ 200 (παζπάθδ) 0,074 0-5 

- Η ακαθμβία ανβζθζηχκ ζημζπείςκ (ζηακχκ κα δδιζμονβήζμοκ θάζπδ) ηαζ ηςκ μπμίςκ μζ ηυηημζ 
είκαζ ιζηνυηενμζ ηςκ 0,02 mm, δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημ 3% ζε αάνμξ βζα ημηημιεηνζηή 
ζφκεεζδ 0/7 ηαζ ημ 4% ζε αάνμξ βζα ημηημιεηνζηή ζφκεεζδ 0/3. 

- Η άιιμξ πνέπεζ κα πενζέπεζ ημοθάπζζημκ 20% ηυηημοξ δζάζηαζδξ ίζδξ ή ιζηνυηενδξ ηςκ 0,2 
mm. 

ε. Ακ δ άιιμξ είκαζ πενίπμο ζζυημηηδ, ηυηε πνμηζιυηενμ είκαζ δ πνυζιζλδ ηδξ κα βίκεηαζ ιε ιέηνζα 
παπφ αζαέζηδ (ιε πμζμζηυ οδνάζαεζημο 80% - 90%). 

ζη. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζημιίζεζ ζηδκ Τπδνεζία πζζημπμζδηζηά ελέηαζδξ δείβιαημξ άιιμο 
απυ εβηεηνζιέκμ ενβαζηήνζμ. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ δ Τπδνεζία επζαάθθεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο 
οθζημφ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο.  

γ. Σα πνυηοπα πμο ζζπφμοκ βζα ηα αδνακή ημκζαιάηςκ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

 

Πίλαθαο 1081.2.1.2:  Αδξαλή Κνληακάησλ 

# Απαίηεζε Πξόηππν 

1 2 4 

1 Αδνακή ημκζαιάηςκ ΔΛΟΣ ΔΝ 13139 

2 Δθαθνά αδνακή ημκζαιάηςκ ΔΛΟΣ ΔΝ 13055 

3 Γμηζιέξ βεςιεηνζηχκ ζδζμηήηςκ ΔΝ 933 

4 Γμηζιέξ ιδπακζηχκ ηαζ θοζζηχκ ζδζμηήηςκ ΔΛΟΣ ΔΝ 1097 

5 Γμηζιέξ ακημπήξ έκακηζ εενιζηχκ ηαζ ηαζνζηχκ ιεηααμθχκ ΔΛΟΣ ΔΝ 1367 

6 Γεζβιαημθδρία βζα έθεβπμ βεκζηχκ ζδζμηήηςκ ΔΝ 932 

2.2. Αζβέζηεο 

α. Ο αζαέζηδξ εα είκαζ ηδξ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ ημο ηφπμο πμο ηοηθμθμνεί ζημ ειπυνζμ, ιε 
πενζεηηζηυηδηα μλεζδίμο ημο αζαεζηίμο ιαγί ιε μλείδζμ ημο ιαβκδζίμο ιεβαθφηενδ ημο 95%. Ο 
πμθηυξ πμο πνμένπεηαζ απυ ημ ζαήζζιμ ημο αζαέζηδ δεκ πνέπεζ κα πενζέπεζ ενυιαμοξ ή ζηενεέξ 
μοζίεξ ηαζ κα απμηεθείηαζ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απυ ημθθμεζδμφξ ιμνθήξ αζαέζηδ. 
Απαβμνεφεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ πμθημφ αζαέζηδ πμο έπεζ ιεηαηναπεί ζε ακεναηζηυ αζαέζηζμ. 
Γεκζηά βζα ημκ αζαέζηδ ζζπφεζ ημ πνυηοπμ ΔΝ 459. 

α. Δάκ πνδζζιμπμζδεεί ζηυκδ οδνάζαεζημο, αοηή πνέπεζ κα πενκάεζ ελ’ μθμηθήνμο απυ ηυζηζκμ 
μπήξ 0,25 mm ηαζ κα έπεζ μιμζυιμνθμ πνχια. Σα ημκζάιαηα πμο έπμοκ πνμηφρεζ απυ 
οδνάζαεζημ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 2 h - 4 h ιεηά ηδκ παναζηεοή ημοξ. 

β. Ιδζαίηενδ πνμζμπή πάκηςξ πνέπεζ κα δίκεηαζ ζηζξ μδδβίεξ ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ηςκ 
πθίκεςκ ζπεηζηά ιε ηδκ ακαθμβία αζαέζηδ ζημ ημκίαια (πμθθέξ θμνέξ ζοκζζημφκ ηδκ αθαίνεζδ 
ημο αζαέζηδ απυ ημ ημκίαια). 

δ. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζημιίζεζ ζηδκ Τπδνεζία πζζημπμζδηζηά ελέηαζδξ δείβιαημξ 
πμθημφ αζαέζηδ απυ εβηεηνζιέκμ ενβαζηήνζμ ςξ πνμξ ηδκ ηαεανυηδηα (μοδεηενμπμζδιέκμξ ή 
ηαιέκμξ αζαέζηδξ ηηθ) ηαζ ηδ ιδ πνυζιζλδ ημο ιε μπμζαδήπμηε λέκδ μοζία. ηδκ ακηίεεηδ 
πενίπηςζδ δ Τπδνεζία επζαάθθεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο οθζημφ ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο. 
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2.3. Σζηκέλην 

α. Σμ ηζζιέκημ εα είκαζ πνυζθαηδξ παναβςβήξ, Portland, ηαεανυ ηαζ εα πθδνμί ηα ακαθενυιεκα 
ζημ άνενμ «ηονμδέιαηα» ηαζ εα ζοιθςκεί ιε ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 197 ή ηαζ ημ DIN 1164. Γεκ 
εα πνδζζιμπμζείηαζ ηζζιέκημ δθζηίαξ πένακ ηςκ 3 ιδκχκ. Σμ ηζζιέκημ πμο πνδζζιμπμζείηαζ εα 
είκαζ ημο ίδζμο ηφπμο ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ ενβαζζχκ. 

α. Η Τπδνεζία δζηαζμφηαζ κα γδηά ηδ δζελαβςβή εθέβπςκ πμζυηδηαξ βζα ηάεε 5 t πνμζημιζγυιεκμο 
ηζζιέκημο πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε ημκζάιαηα. Ακ απυ ημοξ εθέβπμοξ πνμηφρεζ υηζ ηάπμζμ δείβια 
δεκ πθδνμί ηζξ πνμδζαβναθέξ, δ ακηίζημζπδ πμζυηδηα απμννίπηεηαζ ηαζ απμιαηνφκεηαζ ιε εοεφκδ 
ημο Ακαδυπμο απυ ημ ενβμηάλζμ.  

β. Σζζιέκημ ιε ακμιμζυιμνθδ ηαηακμιή ποηκυηδηαξ (πμο πενζέπεζ υβημοξ ή ζαχθμοξ πμο δεκ 
δζαθφμκηαζ ιε ζθίλζιμ ζημ πένζ) εα απμιαηνφκεηαζ απυ ημ ενβμηάλζμ ιε δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο. 

2.4. Νεξό 

α. Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ημκζαιάηςκ πνδζζιμπμζείηαζ κενυ πμο πθδνμί ημ ζπεηζηυ πνυηοπμ ΔΛΟΣ 
345. Σμ κενυ βεκζηά πνέπεζ κα είκαζ ηαεανυ, δζαοβέξ, βθοηυ ηαζ πυζζιμ. Γεκ πνέπεζ κα πενζέπεζ 
επζαθααείξ πνμζιίλεζξ, υπςξ εθεφεενα μνβακζηά ή ακυνβακα μλέα, θοηζηέξ ηαζ βεκζηυηενα 
μνβακζηέξ μοζίεξ, άνβζθμ ζε αζχνδζδ, δζαθοηά ζάηπανα ζε πενζεηηζηυηδηα ιεβαθφηενδ απυ 
0,25%, δζαθοηά άθαηα, ηονίςξ εεζζηά (εεζζηυ κάηνζμ ή ημ εεζζηυ ιαβκήζζμ), αηυια ηαζ πθςνζμφπα 
(πθςνζμφπμ ιαβκήζζμ ζε ποηκυηδηα ιεβαθφηενδ απυ 3%). Γεκ επζηνέπεηαζ δ πνήζδ κενμφ πμο 
έπεζ πνδζζιμπμζδεεί πνμδβμοιέκςξ βζα ημκ ηαεανζζιυ ενβαθείςκ ηαζ δμπείςκ. 

α. ηζξ πενζπηχζεζξ πνήζδξ κενμφ βζα ημ μπμίμ δ Τπδνεζία έπεζ αιθζαμθίεξ, επζαάθθεηαζ δ ελέηαζδ 
ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ημο πνζκ ηδ πνήζδ ημο. 

β. διαζία βζα ηδκ επζηοπία ηςκ επζπνζζιάηςκ έπεζ δ εενιμηναζία ημο κενμφ. Σμ πθζανυ κενυ 
αμδεάεζ ζηδκ ηαθφηενδ ζηθήνοκζδ ηςκ ημκζαιάηςκ. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ κενμφ πμο ανίζηεηαζ 
ημκηά ζηδ εενιμηναζία πήλδξ ημο. 

2.5. Έηνηκα Κνληάκαηα 

α. Ακάθμβα ιε ημ ζοκδεηζηυ οθζηυ παναζηεοήξ ημοξ, ηα έημζια ημκζάιαηα δζαηνίκμκηαζ ζε 
ηζζιεκημημκζάιαηα, αηνοθζηά ημκζάιαηα, ημκζάιαηα ιε ζηθδνοκυιεκεξ νδηίκεξ ηαζ 
βορμημκζάιαηα. 

α. Ακάθμβα ιε ηζξ ζδζυηδηεξ ημοξ δζαηνίκμκηαζ ζε εενιμιμκςηζηά, δπμαπμννμθδηζηά, δζαημζιδηζηά 
ηαζ ζηεβακμπμζδηζηά. 

β. Ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημοξ δζαηνίκμκηαζ ζε ημκζάιαηα ημζπμπμζίαξ, επζπνίζιαηα πνχηδξ ζηνχζδξ, 
εζςηενζηά επζπνίζιαηα ηεθζηήξ ζηνχζδξ ηαζ ελςηενζηά επζπνίζιαηα ηεθζηήξ ζηνχζδξ. 

δ. Σα οθζηά πνέπεζ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ ηα πζζημπμζδηζηά εθέβπμο ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ. 

ε. ηα ημκζάιαηα αοηά είκαζ δοκαηυκ κα πνμζηίεεκηαζ ζημ ενβμζηάζζμ παναβςβήξ πνυζιζηηα (π.π. 
ζηεβακςηζηά, πθαζηζημπμζδηέξ, ζοβημθθδηζηά οθζηά αηνοθζηήξ αάζδξ ηηθ). 

ζη. οκμπηζηά ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ηζζιεκημημκζαιάηςκ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

- εζδζηυ αάνμξ ζηεβκμφ οθζημφ: 1600 kg/m3 – 1800 kg/m3 

- εενιμηναζζαηή ακημπή απυ –30°C ςξ +70°C 

- ακημπή ζε εθεθηοζιυ 18 kg/cm2 – 20 kg/cm2 

- εενιμηναζία εθανιμβήξ 5°C - 40°C 

- ακημπή ζε ηάιρδ 40 kg/cm2 

- ακημπή ζε εθίρδ 90 kg/cm2 

γ. Σα ηζζιεκημημκζάιαηα πνχηδξ ηαζ δεφηενδξ ζηνχζδξ δεκ πενζέπμοκ αζαέζηδ, πνδζζιμπμζμφκηαζ 
ζε ελςηενζηέξ ηαζ εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηαζ ελαζθαθίγμοκ ορδθέξ ακημπέξ ηαζ πνμζηαζία απυ ηδ 
δζάανςζδ. Πενζέπμοκ εηηυξ απυ ηζζιέκημ ηαζ αζαεζημθζεζηή ιεζυημηηδ άιιμ (0/3) ηαζ εζδζηά 
πνυζιζηηα. Μενζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

- ηαηαηνάηδζδ κενμφ 18% - 19% 
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- ακημπή ζε εθίρδ (ιεηά 28 διένεξ) 120 kg/cm2 

- ακημπή ζε ηάιρδ (ιεηά 28 διένεξ) 30 kg/cm2 

δ. Σα αδζάανμπα ιανιανμημκζάιαηα ηεθζηήξ ζηνχζδξ παναζηεοάγμκηαζ ιε θεπηυημηηδ θεοηή 
ιανιανμημκία ηαζ θεοηυ ηζζιέκημ ιε εζδζηά πνυζιζηηα ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηεθζηή 
ζηνχζδ επζπνζζιάηςκ. 

ε. Σα έημζια εενιμιμκςηζηά ημκζάιαηα είκαζ ηζζιεκημημκζάιαηα ιε αδνακή άιιμο ηαζ ιζηνχκ 
ηυηηςκ πενθίηδ ή πανειθενχκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ηαζ ιε πνυζιζηηα πμο ελαζθαθίγμοκ ηδκ 
πνυζθοζδ.  Σα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ είκαζ: 

- εζδζηυ αάνμξ ημκίαξ 400 kg/m3 – 800 kg/m3 

- ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ 0,075 kcal/mh°C – 0,085 kcal/mh°C 

- ακηίζηαζδ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ 6 – 8 

- ακημπή ζε εθίρδ (ιεηά 28 διένεξ) 10 kg/cm2 – 15 kg/cm2 

- ακημπή ζε ηάιρδ (ιεηά 28 διένεξ) 4 kg/cm2 – 6 kg/cm2 

ζ. Σα ημκζάιαηα αηνοθζηήξ αάζδξ πανάβμκηαζ ιε αάζδ αηνοθζηέξ νδηίκεξ ηαζ πενζέπμοκ ίκεξ, μλείδζα 
ηζηακίμο, ηυηημοξ παθαγμπονζηζηήξ άιιμο ηαζ άθθα πανειθενή οθζηά. Η ζζμννμπία ιεηαλφ ηςκ 
ζοζηαηζηχκ μθείθεηαζ ζηδκ αηνοθζηή νδηίκδ ηαζ ηα πνυζεεηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ 
δδιζμονβμφκ οδνμαπςεδηζηή ιειανάκδ. 

ζα. Σα ημκζάιαηα νδηζκζηήξ αάζδξ πανάβμκηαζ ιε αάζδ ζηθδνοκυιεκεξ ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ ηαζ 
πενζέπμοκ ηυηημοξ παθαγζαηχκ ηνοζηάθθςκ ηαζ μλείδζα ζζδήνμο. Πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηέξ 
δπμεενιμιμκςηζηέξ ηαζ ζηεβακςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ιεβάθδ ακημπή ζηζξ δοζιεκείξ ηαζνζηέξ 
ιεηααμθέξ. Γζα ηδκ πήλδ ηςκ ημκζαιάηςκ αοηχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ακηί κενμφ ηαηαθφηεξ ηαζ 
ζηθδνοκηζηέξ μοζίεξ. Ακάθμβα ιε ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε νδηίκεξ ηα ημκζάιαηα αοηά δεκ 
νδβιαηχκμκηαζ ηαζ έπμοκ ιεβάθδ εθαζηζηυηδηα. 

ζα. Σα ημκζάιαηα ιε οδνάζαεζημ ηαζ βφρμ πανάβμκηαζ ιε αάζδ ηδκ οδνάζαεζημ, ημκ άκοδνμ βφρμ 
ηαζ ίπκδ ιανιάνμο ιε επζπθέμκ πδιζηά πνυζιζηηα πμο ελαζθαθίγμοκ εθαζηζηυηδηα, πθαζηζηυηδηα 
ηαζ πνυζθοζδ επί ηςκ επζθακεζχκ, επί ηςκ μπμίςκ εθανιυγμκηαζ. Δθανιυγμκηαζ ζε 2 ζηνχζεζξ. 
Η πνχηδ ζηνχζδ είκαζ αζηάνςια πάπμοξ 6 mm – 7 mm ηαζ δ δεφηενδ «βέιζζια» πάπμοξ 1,8 
mm – 2 mm.Σα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

- εζδζηυ αάνμξ ζηεβκμφ οθζημφ 1250 kg/m3 

- ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ 0,40 kcal/mh°C  

- ακημπή ζε εθίρδ 32 kg/cm2  

- ακημπή ζε εθεθηοζιυ 14 kg/cm2  

ζβ. Γζα ηα βορμημκζάιαηα, ημοξ ηφπμοξ ηαζ ηδκ εθανιμβή ημοξ ζζπφεζ ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ 1248 εκχ 
βζα ημκ μνοηηυ βφρμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ παναβςβή ημκζαιάηςκ ημ ΔΛΟΣ 783. 

 

3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.1. Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε Τιηθώλ 

α. Η οδνάζαεζημξ εα πνμζημιίγεηαζ ιέζα ζε ζθναβζζιέκμοξ ζάημοξ ή λφθζκα ηζαχηζα ηαζ εα 
απμεδηεφεηαζ ζοζηεοαζιέκδ ζε ζηεβαζιέκμοξ, απυθοηα λδνμφξ πχνμοξ. Οζ ζοζηεοαζίεξ εα 
θένμοκ ηδ ζθναβίδα ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημο οθζημφ.  

α. Η άιιμξ, ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ ζημ ενβμηάλζμ πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ απυ δζάθμνεξ μοζίεξ, 
μζ μπμίεξ είκαζ δοκαηυ κα πνμηαθέζμοκ ηδ νφπακζή ηδξ. 

β. Η απμεήηεοζδ ημο ηζζιέκημο ζημ ενβμηάλζμ βίκεηαζ ζε εζδζηέξ δελαιεκέξ (silo). ηδκ πενίπηςζδ 
πμο δεκ δζαηίεεκηαζ μζ δελαιεκέξ, ημ ηζζιέκημ ιεηαθένεηαζ ζε ζθναβζζιέκμοξ πάνηζκμοξ ζάημοξ 
ηαζ απμεδηεφεηαζ ζε ηθεζζημφξ, ηαθά αενζγυιεκμοξ πχνμοξ πνμζηαηεοιέκμοξ απυ ηδκ οβναζία 
ηαζ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, πάκς ζε λφθζκεξ, οπενορςιέκεξ ηαηά 30 cm απυ ημ έδαθμξ, 
πθαηθυνιεξ ιε φρμξ ζημίααλδξ ημ πμθφ 8 ζάημοξ. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα απμεδηεφεζ 
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λεπςνζζηά ηζξ παναθαιαακυιεκεξ πμζυηδηεξ ηζζιέκημο, χζηε κα είκαζ δοκαηή δ δεζβιαημθδρία 
ακά πάζα ζηζβιή. 

δ. Σμ έημζιμ ημκίαια ιεηαθένεηαζ ζε ζπεηζηχξ ροπνά δμπεία ηαζ δεκ εηηίεεηαζ άιεζα ζηδκ δθζαηή 
αηηζκμαμθία. Πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ υηζ ηα ιεηαθθζηά ηανμηζάηζα, δμπεία ηαζ θμζπά ιέζα βζα ηδ 
ιεηαθμνά ηαζ πνήζδ ημο ημκζάιαημξ είκαζ ζπεηζηχξ ροπνά. 

3.2. Πξνζηαζία  

α. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ελςηενζηή εενιμηναζία είκαζ πάκς απυ 37°C ηαζ ημ πμζμζηυ ζπεηζηήξ 
οβναζίαξ ηάης απυ 50%, υθα ηα οθζηά εα πνμζηαηεφμκηαζ ηαζ εα ζηζάγμκηαζ απυ ηδκ απεοεείαξ 
έηεεζδ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. 

α. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ελςηενζηή εενιμηναζία είκαζ ηάης απυ 4°C, μ Ακάδμπμξ οπμαάθθεζ 
πνμηάζεζξ πνμζηαζίαξ ηςκ οθζηχκ οπυ ζοκεήηεξ παβεημφ πνμξ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία. Σα ιέηνα 
πνμζηαζίαξ πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ βεκζηά είκαζ ηα αηυθμοεα: 

- ε εενιμηναζίεξ ηάης απυ 4°C δ άιιμξ ή ημ κενυ ημο ημκζάιαημξ εα εενιαίκμκηαζ, χζηε ημ 
παναβυιεκμ ημκίαια κα έπεζ εενιμηναζία 4°C - 40°C. Η εενιμηναζία ημο ημκζάιαημξ εα 
δζαηδνείηαζ πάκς απυ ημκ παβεηυ βζα ημοθάπζζημκ 48 χνεξ ιεηά ηδ πνήζδ ημο ζηδκ 
ηαηαζηεοή.  

- Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ οθζηχκ πμο έπμοκ πνμζαθδεεί απυ παβεηυ. 

3.3. βήζηκν Αζβέζηε 

α. ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ ζαήζζιμ ημο αζαέζηδ βίκεηαζ ζημ πχνμ ημο ένβμο, εα πνέπεζ μ αζαέζηδξ 
κα είκαζ ηαθά ρδιέκμξ, ηαευθμο αθθμζςιέκμξ απυ ημκ αένα, ηζξ ανμπέξ ηαζ ηδκ οβναζία, υπζ 
ημκζμπμζδιέκμξ, παπφξ ηαζ ηέημζμξ, χζηε κα δίκεζ πμθηυ ζε ηακμκζηή ζφζηαζδ. 

α. Ο αζαέζηδξ πνέπεζ κα ζαήκεηαζ αιέζςξ ιυθζξ πνμζημιζζεεί ζημ ενβμηάλζμ, αθθζχξ πνέπεζ κα 
απμεδηεφεηαζ ζε ηθεζζημφξ πχνμοξ ηαθά αενζγυιεκμοξ ηαζ υπζ οβνμφξ. Ο αζαέζηδξ πνέπεζ ιεηά 
ημ ζαήζζιμ κα παναιέκεζ ζημκ αζαεζηυθαηημ ηαζ κα ηαθφπηεηαζ εκηεθχξ απυ ημ κενυ ημο 
ζαδζίιαημξ. 

β. Η ακάδεοζδ ημο ιίβιαημξ αζαέζηδ ηαζ κενμφ ιέζα ζημ ηζαχηζμ ζαέζδξ, βίκεηαζ αθμφ ηεθεζχζεζ μ 
ημπθαζιυξ πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ έκςζδ ηςκ δφμ αοηχκ οθζηχκ ηαζ δζανηεί ιέπνζ ημ ιίβια κα 
ιεηααθδεεί ζε οδανή πμθηυ, μπυηε πνμζηίεεηαζ ημ επζπθέμκ κενυ βζα ηδ ιεηαηνμπή ημο πμθημφ 
ζε βαθάηηςια. Η μπή, ιέζα απυ ηδκ μπμία νέεζ ημ βαθάηηςια ζημκ αζαεζηυθαηημ, θένεζ ιυκζιμ 
ζονιάηζκμ δζάθναβια, βζα κα ζοβηναηεί ηα αδζάθοηα ζημζπεία ημο αζαέζηδ πμο οπάνπμοκ ζημ 
ηζαχηζμ. Σα οπμθείιιαηα αοηά πνέπεζ κ’ απμιαηνφκμκηαζ πνζκ λακαπνδζζιμπμζδεεί ημ ηζαχηζμ βζα 
κέμ ζαήζζιμ. 

δ. Ο αζαεζηυθαηημξ δζακμίβεηαζ ζε αδζαπέναημ έδαθμξ, βζαηί δ ιεβάθδ απμννμθδηζηυηδηα 
δδιζμονβεί ηίκδοκμ λήνακζδξ ημο θονάιαημξ. Η ςνίιακζδ («ζίηεια») πνέπεζ κα δζανηεί 
ημοθάπζζημκ 15 διένεξ ηαζ εεςνείηαζ υηζ είκαζ επανηήξ, υηακ ζηδκ επζθάκεζα ημο θονάιαημξ 
ζπδιαηζζεμφκ ναβάδεξ ακμίβιαημξ δαηηφθμο. ηδκ πενίπηςζδ πμο μ αζαέζηδξ πνυηεζηαζ κα 
πνδζζιμπμζδεεί ιεηά απυ πμθθέξ διένεξ απυ ηδκ ςνίιακζή ημο, πνμζηαηεφεηαζ απυ ημκ 
αηιμζθαζνζηυ αένα ιέζα ζημκ αζαεζηυθαηημ ιε ζηνχια άιιμο πμο δζαηδνείηαζ ζοκεπχξ οβνή. Η 
πνήζδ πμθημφ αζαέζηδ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ υπζ κςνίηενα απυ 15 διένεξ απυ ημ ζαήζζιμ.  

ε. Σμ κενυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ ζαήζζιμ ημο αζαέζηδ είκαζ ηαεανυ, πυζζιμ ηαζ απαθθαβιέκμ 
απυ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ή δζαθοιέκα άθαηα. 

3.4. Γεληθέο Απαηηήζεηο  

α. Δθυζμκ ημ ημκίαια πνμένπεηαζ έημζιμ απυ αζμιδπακία, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα αημθμοεήζεζ 
ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ημο (π.π. μδδβίεξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηζζιέκημο ηαζ κενμφ πμο πνέπεζ κα 
πνμζηεεεί ζημ ενβμηάλζμ, ημο πνυζιζηημο πμο εκδεπμιέκςξ πνέπεζ κα πνμζηεεεί ζφιθςκα πάκηα 
ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή βζα ηδκ πνμμνζγυιεκδ πνήζδ ηηθ). 

α. Σα πνυζιζηηα δεκ πνέπεζ κα ιεζχκμοκ ηδκ ακημπή ηςκ ημκζαιάηςκ ηαζ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ 

επζπηχζεζξ ζηδκ ακημπή ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ ηαηαζηεοχκ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή πνμζςνζκή ή 
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ιυκζιδ). Σδκ εοεφκδ βζα ηοπυκ αθάαεξ πμο ιπμνεί κα πνμλεκήζμοκ, θένεζ απμηθεζζηζηά μ 
Ακάδμπμξ αηυιδ ηαζ ακ ηα πνυζιζηηα έπμοκ εβηνζεεί απυ ηδκ Τπδνεζία. Πνζκ ηδ πνήζδ ηςκ 
εβηεηνζιέκςκ πνυζιζηηςκ, μ Ακάδμπμξ παναζηεοάγεζ δείβιαηα ημκζαιάηςκ ζε πμζυηδηεξ, πμο εα 
οπμδεζηκφεζ δ Τπδνεζία. Η παναζηεοή ηςκ δεζβιάηςκ εα βίκεηαζ 6 - 8 εαδμιάδεξ πνζκ ηδ πνήζδ 
ημο ημκζάιαημξ ζημ ένβμ. Οζ ιέεμδμζ δμηζιχκ βζα ηα πνυζιζηηα ημκζαιάηςκ πενζβνάθμκηαζ ζημ 
Πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 480, εκχ μζ ιέεμδμζ δεζβιαημθδρίαξ πενζβνάθμκηαζ ζημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 
934. 

β. Δζδζηά υηακ πνυηεζηαζ πενί ηζζιεκημημκζαιάηςκ, ηα ημκζάιαηα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 
αιέζςξ ιεηά ηδκ παναζηεοή ημοξ, βζ’ αοηυ ηαζ εα παναζηεοάγμκηαζ πάκημηε ζε πμζυηδηεξ 
ηέημζεξ, χζηε κα ιδκ λδναίκμκηαζ πνζκ απυ ηδ πνήζδ ημοξ. Κμκίαια πμο έπεζ ζηθδνοκεεί ηυζμ, 
χζηε κα ιδκ ιπμνεί κα επακέθεεζ ζηδκ ηακμκζηή ημο ηαηάζηαζδ, ιυκμ ιε ηαηενβαζία ηαζ πςνίξ 
πνμζεήηδ κενμφ, απμννίπηεηαζ. Ο ηνυπμξ επελενβαζίαξ ηςκ ιενζηχξ ζηθδνοιέκςκ ιζβιάηςκ βζα 
ηδκ απυηηδζδ ηδξ επζεοιδηήξ πθαζηζηυηδηαξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία. Οζ ιέβζζημζ πνυκμζ 
ιεηαλφ παναζηεοήξ ηαζ πνήζδξ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο ημκζάιαημξ βζα εζςηενζημφξ πχνμοξ 
είκαζ μζ αηυθμοεμζ, εηηυξ ακ μνίγεηαζ δζαθμνεηζηά απυ ηδκ Τπδνεζία: 

- βζα αζαεζημημκίαια ιε πμθηυ αζαέζηδ 3,5 h 

- βζα αζαεζημημκίαια ιε οδνάζαεζημ 5 h 

- βζα ημκζάιαηα ιε ηζζιέκημ 2,5 h. 

3.5. Αλαινγίεο 

α. Οζ Ακαθμβίεξ ηςκ οθζηχκ ηςκ ημκζαιάηςκ πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ αοζηδνά ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ εζδζηά δμπεία ηοπζηχκ δζαζηάζεςκ ηαζ ακάθμβα ημο πνμμνζζιμφ ηςκ. ε 
πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ δεκ ηαεμνίγμκηαζ μζ ακαθμβίεξ ζηα οπυθμζπα οιααηζηά Σεφπδ, μ 
Ακάδμπμξ εα ηδνεί ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

α. Οζ ζοκήεεζξ ακαθμβίεξ ημκζαιάηςκ ακαθένμκηαζ ζημκ αηυθμοεμ πίκαηα: 

 

Πίλαθαο 1081.3.7 : Αλαινγίεο Κνληακάησλ 

# Δίδνο Κνληάκαηνο 

Σζηκέλην 

[kg/m3] 

Αζβέζηεο  

(θαη’ όγθν) 

Άκκνο 

(θαη’ όγθν) 

1 2 3 4 5 

1 Αζαεζημημκίαια 1:2 - 0,42 0,84 

2 Αζαεζημημκίαια 1:2,5 - 0,36 0,90 

3 Αζαεζημημκίαια 1:3 - 0,32 0,96 

4 Αζαεζημηζζιεκημημκίαια 1:2 150 0,42 0,84 

5 Αζαεζημηζζιεκημημκίαια 1:2,5 300 0,36 0,90 

6 Αζαεζημηζζιεκημημκίαια 1:3 450 0,32 0,96 

7 Σζζιεκημημκίαια 350 350 0,10 1,12 

8 Σζζιεκημημκίαια 400 450 0,10 1,06 

9 Σζζιεκημημκίαια 600 600 0,10 1,00 

Πδβή: «Γμιζηή Σεπκμθμβία, Τθζηά & Δθανιμβέξ», .Κ. Κμφηδξ 

β. Γεκ επζηνέπμκηαζ απμηθίζεζξ ζηζξ ακαθμβίεξ ηςκ οθζηχκ, πςνίξ πνμδβμοιέκςξ κα έπμοκ δζελαπεεί 
επζπθέμκ έθεβπμζ ηαζ κα έπμοκ πνμζημιζζηεί μζ απαναίηδηεξ εβηνίζεζξ.  

δ. Σμ ημκίαια πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ δυιδζδ ημζπμπμζζχκ ηαζ ζηα επζπνίζιαηα είκαζ ημοθάπζζημκ 
350 kg - 400 kg ακά m3 ημκζάιαημξ. Γζα ηζξ ελςηενζηέξ ανιμθμβήζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 
αζαεζημηζζιεκημημκζάιαηα πμο πενζέπμοκ ημοθάπζζημκ 450 kg ηζζιέκημο ακά m3 ημκζάιαημξ. 

ε. Γεκ επζηνέπεηαζ δ πνήζδ θηοανζχκ βζα ηδ ιέηνδζδ ηςκ απαζημφιεκςκ πμζμηήηςκ. 
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3.6. Αλάκημε 

α. Σμ ημκίαια εα παναζηεοάγεηαζ ιε ιδπακζηυ ακαιζηηήνα ακάθμβα ιε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα. 
Η ακάιζλδ εα δζανηεί επανηέξ πνμκζηυ δζάζηδια, χζηε ημ ιίβια πμο πνμηφπηεζ ηάεε θμνά, κα 
έπεζ μιμζμβέκεζα ζε υθδ ημο ηδ ιάγα. Πναηηζηή έκδεζλδ ηδξ μιμζμβέκεζαξ ημο ιίβιαημξ είκαζ δ 
μιμζμιμνθία ημο πνχιαημξ ημο. Ο πνυκμξ πνυζιζλδξ ηςκ οθζηχκ ζημκ ακαιζηηήνα ιεηά ηδκ 
πνμζεήηδ υθςκ ηςκ οθζηχκ (ιαγί ιε ημ κενυ), δεκ πνέπεζ κα είκαζ θζβυηενμξ απυ 5 θεπηά. Πνέπεζ 
πάκηςξ κα απμθεφβεηαζ δ οπεναμθζηή ακάδεοζδ. 

α. Ο ακαιζηηήναξ πνέπεζ κα είκαζ δζαηνζαςιέκμξ ηαζ κα νοειίγεζ μιμζυιμνθα ηαζ ιε αηνίαεζα ηδκ 
πανεπυιεκδ πμζυηδηα κενμφ.  

β. Η ακάιζλδ δεκ εα επακαθαιαάκεηαζ πανά ιυκμ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο επζηνέπεηαζ απυ ημκ 
ηαηαζηεοαζηή. Σα ηζζιεκημημκζάιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ εκηυξ 2,5 h απυ ηδκ ακάιζλδ. Σα 
λδναιέκα ηζζιεκημημκζάιαηα ηνίκμκηαζ απμννζπηέα ηαζ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ 
(μφηε ιε πνμζεήηδ κενμφ ηαζ κέα ακάιζλδ). 

δ. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ζοκδεηζηή φθδ είκαζ ζε ιμνθή ζηυκδξ ηζζιέκημ, ζηυκδ οδναζαέζημο 

ηηθ), πνμδβείηαζ δ ακάιζλή ηδξ ζε λδνή ηαηάζηαζδ ιε ημ αδνακέξ οθζηυ ηαζ ιεηά εα βίκεηαζ δ 
ακάιζλδ ιε ααειζαία πνμζεήηδ κενμφ. 

ε. ηακ πνυηεζηαζ βζα αζαεζημημκζάιαηα εκζζποιέκα ιε ηζζιέκημ, ημ ηζζιέκημ ακαιζβκφεηαζ ζε λδνή 
ηαηάζηαζδ ιε ηδκ άιιμ,  ηαζ ημ ημκίαια παναζηεοάγεηαζ ιε πνμζεήηδ ζημ ιίβια πμθημφ 
αζαέζηδ ζε οδανή ιμνθή.  

ζη. Η πνμζεήηδ ζημ ημκίαια ζοκδεηζημφ οθζημφ ζε ιζηνυηενδ πμζυηδηα απυ ηδκ πνμδζαβεβναιιέκδ, 
πνμηαθεί θεμνέξ υπςξ ιείςζδ ακημπήξ, δδιζμονβία νςβιχκ ηηθ, εκχ δ πνμζεήηδ ιεβαθφηενδξ 
πμζυηδηαξ πνμηαθεί νδβιαηχζεζξ απυ οπεναμθζηή ζοζημθή λήνακζδξ ηηθ.  

γ. Η πνμζεήηδ ζημ ημκίαια πμθφ ιζηνυηενδξ ακαθμβίαξ κενμφ πνμηαθεί απμζάενςζδ ή απμηυθθδζδ 
ημο επζπνίζιαημξ, ημ δε ακηίεεημ, ειθάκζζδ ηνζπμεζδχκ νςβιχκ, ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ ακημπήξ 
ηαζ ηδξ ζηεβακυηδηαξ ημο ηηθ. Γεκζηή ανπή είκαζ υηζ ζηα ημκζάιαηα πνέπεζ κα πνμζηίεεηαζ 
θζβυηενμ, πανά πενζζζυηενμ απυ ημ απαζημφιεκμ ζοκμθζηά κενυ ηαζ αοηυ βζαηί: 

- ηακ δ πμζυηδηα ημο κενμφ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ απαζημφιεκδ, ημ ημκίαια πανμοζζάγεζ 
θεμνέξ ιε πζεακυηδηα κα επζδεζκςεμφκ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. 

- Η ηοπυκ έθθεζρδ νεοζηυηδηάξ ημο έπεζ πενζεχνζμ κα δζμνεςεεί ιε ηδκ πνμζεήηδ κενμφ 
ιέπνζ ηδκ επζηνεπυιεκδ ακαθμβία. 

- ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ ημκίαια έπεζ αολδιέκδ νεοζηυηδηα δ δζυνεςζδ είκαζ δοζημθυηενδ, 
βζαηί πνέπεζ κα πνμζηεεεί ζημ ημκίαια πμζυηδηα απ' υθα ηα οθζηά ζηδκ ηαηάθθδθδ ακαθμβία. 

δ. Με ζδζαίηενδ πνμζμπή εθέβπεηαζ δ ακάιζλδ ηςκ αδνακχκ ηαεχξ ηαζ δ πήλδ ημο ημκζάιαημξ, έηζζ 
χζηε κα εκημπίγεηαζ εβηαίνςξ δ ακάβηδ πνήζδξ επζηαποκηή. 

ε. Γεκ επζηνέπεηαζ δ πνήζδ ημκζάιαημξ ζηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ: 

- ακ ανπίγεζ κα πάκεζ ηδ νεοζηυηδηα ημο (ανπίγεζ κα πήγεζ) 

- ακ έπμοκ πενάζεζ μζ πνμκζημί πενζμνζζιμί ηδξ παναβνάθμο «Γεκζηέξ απαζηήζεζξ» ημο 
πανυκημξ, αηυια ηαζ ακ δεκ έπεζ πήλεζ 

- ακ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ημ επίπνζζια πέζεζ ζημ δάπεδμ 

- ακ ημ ημκίαια πενζέπεζ μναηά ημιιάηζα αζαέζηδ 

- ακ ηα οθζηά ημο ημκζάιαημξ (ηζζιέκημ, αζαέζηδξ, άιιμξ) δεκ πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ. 
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4. Έιεγρνη  

α. Κάεε θμνηίμ έημζιμο αζμιδπακζημφ ημκζάιαημξ πμο πνμζημιίγεηαζ ζημ Δνβμηάλζμ πνέπεζ κα 
ζοκμδεφεηαζ απυ ημ ζπεηζηυ δεθηίμ απμζημθήξ ζημ μπμίμ ακαβνάθμκηαζ: δ ηαηδβμνία ημκζάιαημξ, 
μζ ακαθμβίεξ ακάιζλδξ, ημ είδμξ ημο ζοκδεηζημφ οθζημφ, δ πμζυηδηα ηαζ πμζυηδηα ηςκ πνμζιίηηςκ 
ηαζ μζ μδδβίεξ πνήζδξ ημο. Σα θμνηία ηςκ ημκζχκ (ηζζιέκηα, αζαέζηδξ) απμννίπημκηαζ απυ ηδκ 
Τπδνεζία ηαζ ακηζηαείζηακηαζ ιε δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο ζηζξ αηυθμοεεξ πενζπηχζεζξ: 

- υηακ δεκ πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ  

- υηακ μζ ζοζηεοαζίεξ ηςκ οθζηχκ έπμοκ οπμζηεί θεμνέξ ή έπμοκ νςβιέξ 

- υηακ θμνηία πμο πνμζημιίγμκηαζ ζε ζάημοξ έπμοκ απμηηήζεζ ακμιμζυιμνθδ ηαηακμιή 
ποηκυηδηαξ ή έπμοκ διζζηθδνοκεεί (θυβς οβναζίαξ) 

α. Ο πμθηυξ αζαέζηδ δεκ πνέπεζ κα πενζέπεζ ενυιαμοξ, ιζηνμφξ θίεμοξ άρδηα, άιιμ ή άθθεξ 
αδνακείξ μοζίεξ). Δζδζηά υηακ μ αζαέζηδξ πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή επζπνζζιάηςκ, δεκ 
επζηνέπεηαζ κα πνμένπεηαζ απυ ημ ηαηχηενμ ζηνχια ημο πμθημφ ημο αζαεζηυθαηημο (ςξ 
ηαηχηενμ ζηνχια κμείηαζ ημ ζηνχια ιε πάπμξ 10 cm απυ ημκ ποειέκα). 

β. Ο Ακάδμπμξ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα εηηεθεί ιε δζηέξ ημο δαπάκεξ δεζβιαημθδπηζηυ έθεβπμ βζα 
ηάεε πμζυηδηα 1 t άκοδνδξ αζαέζημο, 5 t ηζζιέκημο ηαζ 100 m3 άιιμο, πμο πνμμνίγεηαζ βζα ηδκ 
παναζηεοή ημκζαιάηςκ, ιε ζημπυ ηδκ ελαηνίαςζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ. Η δεζβιαημθδρία βίκεηαζ 
ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ηεηανημδζαζνέζεςξ. Οζ απαζημφιεκεξ ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ βίκμκηαζ ζε 
ενβαζηήνζμ ακαβκςνζζιέκμ ηαζ εβηεηνζιέκμ απυ ηδκ Τπδνεζία ηαζ εα βίκμκηαζ ηαηά ηζξ μδδβίεξ 
ημο ΚΔΓΔ ηαζ ηα ακηίζημζπα πνυηοπα (βζα ημ ηζζιέκημ ΔΛΟΣ ΔΝ 196, βζα ημκ αζαέζηδ ΔΛΟΣ ΔΝ 
459, βζα ηα αδνακή αθ. πανάβναθμ «Άιιμξ»). Η Τπδνεζία έπεζ δζηαίςια κα απαζηήζεζ απυ ημκ 
Ακάδμπμ ιεθέηδ ημηημιεηνζηήξ ζφκεεζδξ ημκζαιάηςκ, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζεμφκ μζ 
επζεοιδηέξ ακημπέξ ηαζ κα είκαζ εθζηηυξ μ δεζβιαημθδπηζηυξ έθεβπμξ ηαηά ηα ζζπφμκηα πνυηοπα. 

δ. Πμζυηδηα ηζζιέκημο πμο ηαηά ηδκ πνμζηυιζζδ έπεζ ακμιμζυιμνθδ ηαηακμιή ποηκυηδηαξ (έπεζ 
ζαςθζάζεζ) απμννίπηεηαζ. Η Τπδνεζία δζηαζμφηαζ κα θαιαάκεζ δείβιαηα απυ ηάεε πανηίδα 
ηζζιέκημο πμο ένπεηαζ ζημ ενβμηάλζμ ηαζ κα δζελάβεζ δμηζιέξ ζε ακαβκςνζζιέκμ ενβαζηήνζμ. Ακ 
απυ ηζξ εκδείλεζξ ηςκ δμηζιχκ πνμηφρεζ υηζ ημ ηζζιέκημ δεκ εηπθδνχκεζ ημοξ υνμοξ ημο 
ζζπφμκημξ Κακμκζζιμφ ή / ηαζ ημοξ υνμοξ ημο πανυκημξ ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ οιααηζηχκ Σεοπχκ, 
δ πμζυηδηα πμο ακηζπνμζςπεφεηαζ απυ ημ δείβια απμννίπηεηαζ ηαζ απμιαηνφκεηαζ απυ ημ 
ενβμηάλζμ. 

ε. Γζεοηνζκίγεηαζ υηζ δ ιδ άζηδζδ εθέβπμο ή δ ηοπυκ δζάβκςζδ εθαηηςιάηςκ απυ έθεβπμ πμο έπεζ 
βίκεζ ή ηαζ δ πνμζςνζκή απμδμπή οθζηχκ πμο πνμζημιίζηδηακ ηαζ πνδζζιμπμζήεδηακ, δεκ 
απαθθάζζεζ ημκ Ακάδμπμ απυ ηδκ οπμπνέςζδ ημο κα απμηαθφρεζ ηα ηνοιιέκα ιένδ ηςκ 
δζαθυνςκ ηιδιάηςκ ηςκ έημζιςκ ενβαζζχκ ηαζ κα ηαεαζνέζεζ ή κα ακαηαηαζηεοάζεζ ηιήιαηα 
ημο ένβμο, βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ μπμίςκ δζαπζζηςεεί, υηζ έβζκε πνήζδ αδυηζιςκ οθζηχκ. Δπίζδξ 
δεκ ημκ απαθθάζζεζ απυ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημ δυηζιμ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ 
ενβαζζχκ. 

 

5. Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

α. Η δαπάκδ βζα ηζξ ενβαζίεξ ημκζαιάηςκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηδ ζοκμθζηή δαπάκδ ηδξ ενβαζίαξ βζα 
ηδκ μπμία πνμμνίγεηαζ ημ ημκίαια (π.π. βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημζπμπμζίαξ μζ δαπάκεξ πνμιήεεζαξ ηαζ 
ιεηαθμνάξ ηςκ οθζηχκ ηαεχξ ηαζ δ παναζηεοή ηςκ ημκζαιάηςκ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ ηζιή 
ιμκάδαξ ηδξ ενβαζίαξ). 

α. Γζεοηνζκίγεηαζ πάκηςξ υηζ ζηζξ δαπάκεξ ηδξ εηάζημηε ενβαζίαξ πμο πενζέπεζ πνήζδ ημκζαιάηςκ 
πενζθαιαάκμκηαζ ηα αηυθμοεα: 

- Η πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά απυ μπμζαδήπμηε απυζηαζδ ηαζ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ζημκ 
ηυπμ ημο ένβμο (ηαζ ζε μπμζαδήπμηε ζηάειδ) υθςκ ηςκ εζδχκ οθζηχκ ημκζχκ ηαζ 
ημκζαιάηςκ. 

- Η επελενβαζία ηςκ οθζηχκ ηαζ δ ενβαζία ακάιζλδξ βζα ηδκ παναβςβή ημκζαιάηςκ ζημ 
ενβμηάλζμ. 
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- Κάεε άθθδ ενβαζία πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ, έκηεπκδ ηαζ ειπνυεεζιδ απμπενάηςζδ ηδξ 
ενβαζίαξ, έζης ηαζ πνυζεεηδ ηαζ ιδ νδηά ακαθενυιεκδ ζημ πανυκ ηαζ ζηα οπυθμζπα 
οιααηζηά Σεφπδ ηαζ ζπέδζα.  

-  

6. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

α. Οοδειία απυ ηζξ ενβαζίεξ πμο μνίγμκηαζ ζημ πανυκ άνενμ ακαθμνζηά ιε ημκζάιαηα, δεκ 
ειθακίγεηαζ ζημ Σζιμθυβζμ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ εα επζιεηνάηαζ λεπςνζζηά. 

α. Οζ ενβαζίεξ πμο μνίγμκηαζ ζημ πανυκ άνενμ, δεκ εα πθδνχκμκηαζ ζδζαζηένςξ αθθά κμμφκηαζ υηζ μζ 
δαπάκεξ ημοξ πενζθαιαάκμκηαζ ακδβιέκεξ ζηζξ ηζιέξ ηδξ πνμζθμνάξ ημο Ακαδυπμο βζα ηα άνενα 
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ημκζάιαηα. 

 



132 

Σ . Π. 13.  ΔΠΙ ΥΡΙ ΜΑΣΑ  

1. Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

α. Σμ πανυκ ηεθάθαζμ ηαθφπηεζ ενβαζίεξ εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ επζπνζζιάηςκ ηαζ βορμ-
ημκζαιάηςκ  επί επζθακεζχκ ημζπμπμζίαξ ή δμιζηχκ ζημζπείςκ απυ ζηονυδεια. 

α. Χξ επίπνζζια κμείηαζ δ επέκδοζδ ιζαξ υρδξ ιε ημκίαια. Οζ ενβαζίεξ επζπνζζιάηςκ πμο ηαθφπηεζ 
ημ πανυκ Σεφπμξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

- πεηαπηά επζπνίζιαηα  

- ζαβνέ επζπνίζιαηα  

- εζςηενζηά ηνζπηά επζπνίζιαηα ιανιανμημκίαξ 

- ηνζπηά ηζζιεκημημκζάιαηα ή ηζζιεκημαζαεζημημκζάιαηα 

- ελςηενζηά επζπνίζιαηα ιανιανμηζζιεκημημκίαξ 

- επζπνίζιαηα ηζζιεκημημκίαξ ηνζπηά ή παηδηά 600 kg ηζζιέκημο 

- επζπνίζιαηα επί ιεηαθθζημφ πθέβιαημξ 

- επζπνίζιαηα ιε βορμημκζάιαηα 

- εενιμιμκςηζηά επζπνίζιαηα 

- εζδζηά, έημζια, αζμιδπακζηά επζπνίζιαηα 
 

2. Τιηθά 

2.1. Γεληθά 

α. Οζ πνμδζαβναθέξ ηςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναζηεοή ημκζαιάηςκ βζα επζπνίζεζξ 
ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ «Κμκζάιαηα» ηαζ ζοιπθδνχκμκηαζ απυ ηα ακαθενυιεκα ζημ πανυκ 
άνενμ. 

α. Σα αδνακή οθζηά δεκ εα πενζέπμοκ μοζίεξ πμο είκαζ δοκαηυκ κα ιεζχζμοκ ηδκ ειθάκζζδ ή ημκ 
πνμμνζζιυ ημο επζπνίζιαημξ ηαζ ηα άθθα εκζςιαηςιέκα οθζηά. Ιδζαίηενδ πνμζμπή δίκεηαζ ζηδκ 
ημηημιεηνζηή ζφκεεζδ ηςκ αδνακχκ, ηδκ μπμία εα οπμαάθθεζ μ Ακάδμπμξ βζα ηάεε είδμξ 
ημκζάιαημξ πνμξ έβηνζζδ. 

β. Ο αζαέζηδξ ηςκ επζπνζζιάηςκ πνέπεζ κα είκαζ παπφξ ή ημοθάπζζημκ ιέηνζα παπφξ (πμζμζηυ ζε 
οδνάζαεζημ ημοθάπζζημκ 80%). Έκδεζλδ ημο πάπμοξ είκαζ δ απυπνςζδ ημο. ζμ θεοηυηενμξ 
είκαζ μ πμθηυξ, ηυζμ παπφηενμξ είκαζ. Καηά ηακυκα μ παπφξ αζαέζηδξ (πμζμζηυ οδνάζαεζημο 
πάκς απυ 90%), πνέπεζ κα ακαιζβκφεηαζ ιε ηαθά ημηημιεηνδιέκδ άιιμ. 

2.2. Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε 

α. θα ηα οθζηά εα πνμζηαηεφμκηαζ έκακηζ ηδξ εενιυηδηαξ, ανμπήξ ηαζ ιυθοκζδξ απυ λέκα ζχιαηα 
ηαζ εα απμεδηεφμκηαζ ζφιθςκα ηαζ ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. Σα ιεηαθθζηά ακηζηείιεκα εα 
ηαθφπημκηαζ ιέπνζ ηδ πνήζδ ημοξ. 

α. Σα οθζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ηδ πνμκζηή ζεζνά παναθααήξ, (δδθαδή πνδζζιμπμζμφκηαζ 
πνχηα ηα οθζηά ηςκ παθαζυηενςκ παναθααχκ).  

2.3. Γύςνο 

Η βφρμξ πνέπεζ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ θνέζηζα, ηαεανή, ηαθά ημκζμπμζδιέκδ ηαζ ιαθαηή 

ζηδκ αθή. Γεκ εα πνδζζιμπμζείηαζ βφρμξ παθαζυηενδ ηςκ 3 ιδκχκ. Ακαιεζβκουιεκδ ιε κενυ πνέπεζ κα 

ζηενεμπμζείηαζ ιέζα ζε εθάπζζηα θεπηά. ημ βορμημκίαια πνμζηίεεηαζ αζαέζηδξ ή ηυθθα ιε ζημπυ ηδκ 

ηαεοζηένδζδ ηδξ πήλδξ ημο. Απαβμνεφεηαζ δ πνήζδ αηυιδ ηαζ εθάπζζηδξ βφρμο ζηα ελςηενζηά 

επζπνίζιαηα ή βζα ηδ ζηενέςζδ ηαζ ημκ εβηζαςηζζιυ ιεηαθθζηχκ ζημζπείςκ. Γζα ηδ βφρμ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηα ημκζάιαηα ζζπφεζ ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ 783 εκχ βζα ημοξ μνζζιμφξ, ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ 

ηζξ ιεευδμοξ δμηζιχκ ηςκ βορμημκζαιάηςκ ημ DIN 13279. 
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2.4. Μαξκαξνθνλία 

Η ιανιανμημκία εα πνμένπεηαζ απυ ηαεανυ ιάνιανμ, εα είκαζ ηδξ ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ, θεοηή, αιζβήξ 

απαθθαβιέκδ λέκςκ μοζζχκ ηαζ ακάθμβα ιε ημκ πνμμνζζιυ ηδξ θεπηυημηηδ ηεθείςξ ημκζμπμζδιέκδ) ή 

πμκδνυημηηδ νφγζ) Νμ 1 - 3. ε ηαιία πενίπηςζδ υιςξ δεκ εα είκαζ «πμφδνα». Θα είκαζ επίζδξ ηαθά 

θεζμηνζιιέκδ.  

2.5. Υξσζηηθέο Οπζίεο 

Οζ πνςζηζηέξ μοζίεξ πμο πνμζηίεεκηαζ ζηα ημκζάιαηα επζπνζζιάηςκ πνέπεζ κα είκαζ θεζμηνζιέκεξ, κα ιδκ 

δζαθφμκηαζ ζημ κενυ, κα ιδκ επδνεάγμκηαζ απυ ηα αθηάθζα ηαζ κα ιδκ επζδνμφκ ζηζξ ζοκδεηζηέξ μοζίεξ 

ημο ημκζάιαημξ. Η ακάιζλδ πνςζηζηχκ μοζζχκ ζηα ημκζάιαηα βίκεηαζ πνζκ ηδ δζαανμπή ημοξ. ηα 

επζπνίζιαηα πμο πενζέπμοκ πμθηυ αζαέζηδ, δ πνςζηζηή μοζία ακαηαηεφεηαζ ιε ηα οθζηά ημο ημκζάιαημξ 

πνζκ απυ αοηυκ. 

2.6. ηεγαλσηηθά Μάδαο 

α. Σα ζηεβακςηζηά ιάγαξ είκαζ πνυζεεηα ιμκςηζηά οθζηά ζε ιμνθή ζηυκδξ ή ζε οβνή ιμνθή. ηακ 
πνμζηίεεκηαζ ζηα ημκζάιαηα επζπνζζιάηςκ, ημοξ πνμζδίδμοκ ζηεβακςηζηέξ ζδζυηδηεξ, μζ μπμίεξ 
ελανηχκηαζ απυ ημ πνμζηζεέιεκμ οθζηυ, απυ ημ πμζμζηυ ακάιζλδξ ζημ ημκίαια ηαζ απυ ημκ ηνυπμ 
ακάιζλδξ ημο ιε ηα ζοζηαηζηά ημο ημκζάιαημξ. 

α. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ, πνζκ απυ ηδκ πνήζδ ζηεβακςηζημφ ιάγαξ, κα οπμαάθθεζ πνμξ έθεβπμ 
ηαζ έβηνζζδ ζηδκ Τπδνεζία ηζξ μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ ηα πζζημπμζδηζηά πμζυηδηαξ ημο οθζημφ. 
Γζαθμνεηζηά, δ Τπδνεζία δζηαζμφηαζ κα ιδκ επζηνέρεζ ηδ πνήζδ ημο ηαζ κα επζαάθθεζ ηδκ 
ακηζηαηάζηαζδ ημο. 

 

3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.1. Γεληθά 

α. Ο Ακάδμπμξ ακαθαιαάκεζ, εθυζμκ απαζηείηαζ, ηδκ ηιδιαηζηή ή ζοκεπή εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ 
ηαηά ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ ηαζ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα δζαεέηεζ υθμκ ημκ απαζημφιεκμ 
ελμπθζζιυ ηαζ οθζηά έβηαζνα βζα ηδκ ειπνυεεζιδ ηαζ έκηεπκδ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ. Πνμημφ 
πνδζζιμπμζδεεί μπμζμζδήπμηε ιδπακζηυξ ελμπθζζιυξ βζα ενβαζίεξ επζπνίζιαημξ, εα πνέπεζ κα 
ελαζθαθζζεεί δ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

α. Σα ζηνζχιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηζξ επζπνίζεζξ (ζηαεενά ή ηζκδηά) δεκ εα ένπμκηαζ ζε 
επαθή ιε ηζξ πνμξ επίπνζζδ επζθάκεζεξ, ηαζ δεκ εα ζηενεχκμκηαζ ζηα ημζπχιαηα ιε εβηάνζζεξ 
δμηίδεξ (ηνοπυλοθα). Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ βζα ηδκ 
αζθάθεζα ημο ενβαημηεπκζημφ πνμζςπζημφ. Σα ζηνζχιαηα βζα ηα εζςηενζηά επζπνίζιαηα ιπμνεί κα 
είκαζ ηζκδηά. Γζα ηα ελςηενζηά επζπνίζιαηα ηα ζηνζχιαηα εα ζηενεχκμκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ιέζς 
ηςκ οπανπυκηςκ παναεφνςκ, εονχκ ηηθ αθθά ιε ηδ πνήζδ μνεμζηαηχκ πμο ημπμεεημφκηαζ 
εζςηενζηά ζηδκ ηαηάθθδθδ ποηκυηδηα ηαζ ζθδκχκμκηαζ ιεηαλφ μνμθήξ ηαζ δαπέδμο.  

β. Μεηά ημ ηεθείςια ηςκ ενβαζζχκ επζπνζζιάηςκ υθμζ μζ πχνμζ ηαζ μ ελμπθζζιυξ πμο ανίζηεηαζ ιέζα 
ζ’ αοημφξ ηαεανίγμκηαζ ιε επζιέθεζα. Αηάεανηα κενά πμο πενζέπμοκ δζάθμνα οθζηά (βφρμ, 
αζαέζηδ, ηζζιέκημ, ηηθ) δεκ εα απμννίπημκηαζ ζηζξ απμπεηεφζεζξ πχνςκ ενβαζίαξ ηαζ δεκ 
επζηνέπεηαζ κα θεάκμοκ ιέπνζ ηα ζοζηήιαηα οπμκυιςκ ιέζς οπαζενίςκ απμπεηεφζεςκ ή εηνμχκ 
ηαναηζχκ ηαζ δαπέδςκ. Σα ιπάγα ηαζ ηα απυαθδηα εα απμημιίγμκηαζ ηαζ εα απμηίεεκηαζ ζε 
ηαηάθθδθμ πχνμ πμο έπεζ πνμηαεεί απυ ημκ Ακάδμπμ ηαζ εβηνζεεί απυ ηδκ Τπδνεζία. Ο Ακάδμπμξ 
είκαζ οπμπνεςιέκμξ επίζδξ, κα απμιαηνφκεζ ηα ενβαθεία, ηα ζηνζχιαηα, ηα οθζηά ηηθ απυ ημ 
ενβμηάλζμ ζε πχνμ πμο εα οπμδεζπεεί απυ ηδκ Τπδνεζία ή ηζξ ανιυδζεξ Ανπέξ ηδξ πενζμπήξ. 

δ. Σμ οθζηυ ηαζ δ ηαηάζηαζδ ημο οπμαάενμο απμηεθμφκ ααζζηά ζημζπεία βζα ηδκ επζθμβή ημο 
επζπνίζιαημξ. 

- ηδκ πενίπηςζδ οπμαάενμο πςνίξ πυνμοξ, ακεεηηζημφ ηαζ θείμο (ποηυ ζηονυδεια, μθυζςιμζ 
αανείξ ηζζιεκηυθζεμζ ή ζημζπεία ζηονμδέιαημξ ηαζ ποηκμί ζοιπαβείξ ηεναιζημί πθίκεμζ), δ 
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πνχηδ ζηνχζδ πνέπεζ κα είκαζ πεηαπηή. Σμ ζοκμθζηυ πάπμξ ημο επζπνίζιαημξ δεκ εα λεπενκά 
ηα 16 mm. 

- Δκαθθαηηζηά ζηδκ πενίπηςζδ οπμαάενμο απυ ποηυ ζηονυδεια, δ επζθάκεζά ημο πνέπεζ κα 
εηηναποκεεί βζα κα ιπμνεί κα εκζςιαηςεεί ημ επίπνζζια. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ηαζ ιε ηδ 
πνήζδ εζδζηχκ λοθμηφπςκ ιε εθαθνυ ακάβθοθμ ζηδκ εζςηενζηή ημοξ επζθάκεζα. 

- ε ζπεηζηά ακεεηηζηυ ηαζ πμνχδεξ οπυααενμ (π.π. ηζζιεκηυθζεμζ απυ εθαθνμζηονυδεια) δ 
πνυζθοζδ ημο επζπνίζιαημξ είκαζ ζηακμπμζδηζηή ηαζ αεθηζχκεηαζ ιε ημ ζηάρζιμ ηςκ ανιχκ. 
Ακ μ ημίπμξ πανμοζζάγεζ ακμιμζυιμνθδ απμννμθδηζηυηδηα δ πνχηδ ζηνχζδ είκαζ πεηαπηή. 

- Ακ ημ οπυααενμ είκαζ πμνχδεξ ιε ζπεηζηά πενζμνζζιέκδ ακημπή (αθνμζηονμδέιαηα, ή 
ιενζηά εθαθνμζηονμδέιαηα ιε εθαθνά αδνακή ηαζ ιαθαηά ημφαθα) ηαζ πμθφ απμννμθδηζηυ, 
πνέπεζ κα δζααναπεί πνζκ ηδκ εθανιμβή.  

- Ακ ημ οπυααενμ είκαζ απυ ζηονυδεια πςνίξ θεπηυημηηα οθζηά (δδθαδή πςνίξ επανηή 
απμννμθδηζηυηδηα), ημ επίπνζζια έπεζ ηαθή πνυζθοζδ δζυηζ δ επζθάκεζα είκαζ ηναπεία αθθά 
πνέπεζ κα εθανιμζηεί ανηεηά παπζά πνχηδ ζηνχζδ επζπνίζιαημξ, χζηε κα ηαθφρεζ ηα ηεκά 
ηαζ κα δχζεζ απμννμθδηζηή επζθάκεζα βζα ηδκ ηεθζηή ζηνχζδ. 

- ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ημ οπυααενμ απμηεθείηαζ απυ ηαηαζηεοή ιε λφθζκμ ή ιεηαθθζηυ 
ζηεθεηυ, εθαθνά ή ιμκςηζηά πεηάζιαηα, θεανιέκδ ημζπμπμζία, ακχιαθδ επζθάκεζα, παθζμφξ 
ζμαάδεξ ή πνχιαηα, αθθαβή οθζημφ ή άθθα εοαίζεδηα ζδιεία, δ πνχηδ ζηνχζδ 
επζπνίζιαημξ εα είκαζ παπζά ηαζ εα εκζζπφεηαζ ιε εθαθνυ πθέβια ή κεναμιεηάθ. Σμ ζοκμθζηυ 
πάπμξ ημο επζπνίζιαημξ εα θηάκεζ ηα 25 mm. 

- ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ οπυααενμ απμηεθείηαζ απυ πθίκεμοξ πμο πενζέπμοκ εεζμφπεξ 
πνμζιίλεζξ, πνέπεζ ημ επίπνζζια κα επζηνέπεζ ηδκ ακαπκμή ημο ημίπμο, χζηε κα 
πανειπμδίγεηαζ δ παναιμκή ηδξ οβναζίαξ ζημκ ημίπμ βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα. Γεκζηά 
μζ πθίκεμζ πμο πνυηεζηαζ κα επζπνζζημφκ δεκ πνέπεζ κα πενζέπμοκ εεζμφπεξ πνμζιίλεζξ ζε 
πμζμζηυ πάκς απυ 0,5% ηαζ ηα ηζζιεκημημκζάιαηα εα απμηεθμφκηαζ μπςζδήπμηε απυ 
ηζζιέκημ Portland ακεεηηζηυ ζηδ επίδναζδ ημο εείμο. 

ε. Η επζεοιδηή ειθάκζζδ ηςκ επζπνζζιάηςκ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ επζθμβή ημο πνχιαημξ ηαζ ηδξ 
οθήξ ημοξ. Η οθή ηςκ επζπνζζιάηςκ ελανηάηαζ απυ ηα αηυθμοεα: 

- ημ ιέβεεμξ ηαζ ημ ζπήια ηςκ αδνακχκ 

- ηδ ζφκεεζδ ημο ιίβιαημξ ηδξ ηεθζηήξ ζηνχζδξ 

- ημκ ελμπθζζιυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ εθανιμβή ηαζ ημκ ηνυπμ πνήζδξ ημο 

- ηδκ εζδζηή επζθακεζαηή επελενβαζία ηδξ ηεθζηήξ επζπνζζιέκδξ επζθάκεζαξ 

ζη. Σα επζπνίζιαηα δεκ πνέπεζ κα είκαζ ζζπονυηενα απυ ηδκ επζθάκεζα, επί ηδξ μπμίαξ ημπμεεημφκηαζ, 
βζαηί αθθζχξ μζ ηάζεζξ πμο αζηεί ημ επίπνζζια ζημ οπυααενμ ηαηά ηδ ζοννίηκςζδ ημο ιπμνμφκ κα 
πνμηαθέζμοκ νςβιέξ ζε έκα απυ ηα δφμ οθζηά ή κα δδιζμονβήζμοκ απμημθθήζεζξ. Γζα ημκ ίδζμ 
θυβμ ηάεε ζηνχζδ επζπνίζιαημξ δεκ πνέπεζ κα είκαζ ζζπονυηενδ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ηδξ. Αοηυ 
επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ δζαθμνεηζηχκ ιζβιάηςκ ακά ζηνχζδ ή ηδκ ηαηαζηεοή ζηνχζεςκ 
ιζηνυηενμο πάπμοξ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο απαζηείηαζ έκα ζδζαίηενα 
ακεεηηζηυ ηαζ ζηθδνυ θζκίνζζια, δ ηεθζηή ζηνχζδ ιπμνεί κα είκαζ ζζπονυηενδ απυ ηζξ 
πνμδβμφιεκεξ αθθά πμθφ θεπηή (πάπμξ 3 mm – 4 mm). 

3.2. Αλνρέο 

α. Σμ πάπμξ ηςκ δζαθυνςκ εζδχκ επζπνζζιάηςκ ηαεμνίγεηαζ ακάθμβα ιε ηδ εέζδ εθανιμβήξ ηαεχξ 
ηαζ απυ ημκ ζημπυ ημκ μπμίμ ελοπδνεηεί. Οζ απμηθίζεζξ ημο πάπμοξ απυ ημ ιέζμ απαζημφιεκμ εα 

είκαζ 10%. 

α. Οζ επζπνζζιέκεξ επζθάκεζεξ μνμθχκ ηαζ ημίπςκ εα έπμοκ ηδκ ηθίζδ πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηδ 
ιεθέηδ ηαζ ηα οιααηζηά πέδζα (ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ μνζγυκηζεξ, ηαηαηυνοθεξ ή 
επζηθζκείξ), εα είκαζ επίπεδεξ ηαζ δεκ εα απμηθίκμοκ πενζζζυηενμ απυ 2 mm ςξ πνμξ εοεφβναιιμ 
πήπδ 2 m, μ μπμίμξ εα ημπμεεηείηαζ ζε μπμζαδήπμηε εέζδ. 
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β. Χξ πνμξ ηδκ εοεοβνάιιζζδ ηδξ δζαιυνθςζδξ αηιχκ (θαιπάδςκ ηηθ) επζηνέπεηαζ απυηθζζδ ιέπνζ 
1mm ζε πήπδ 1 m. 

δ. Σα ημοηζά δζαηθαδχζεςκ, δζαημπηχκ, νεοιαημδμηχκ ηαζ ηςκ θμζπχκ Η/Μ εβηαηαζηάζεςκ εα 
είκαζ απυθοηα εοεοβναιιζζιέκα ζε ζπέζδ ιε ηζξ επζπνζζιέκεξ επζθάκεζεξ ιε ακμπή εζμπήξ 2 mm. 
Η δδιζμονβία πνμελμπχκ δεκ επζηνέπεηαζ. ε ηαιία πενίπηςζδ ηα ημοηζά αοηά δεκ εα απμηεθμφκ 
μδδβμφξ επζπνζζιάηςκ. Ακ δζαπζζηςεεί υηζ δ ημπμεέηδζή ημοξ δεκ είκαζ ζςζηή εα αθαζνμφκηαζ 
ηαζ εα επακαημπμεεημφκηαζ, πνμηεζιέκμο ηα επζπνίζιαηα κα απμηημφκ ημ απαζημφιεκμ πάπμξ ηαζ 
επζπεδυηδηα. 

3.3. Γείγκαηα 

α. Πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ επζπνζζιάηςκ, ηαηαζηεοάγμκηαζ δείβιαηα βζα υθμοξ ημοξ ηφπμοξ 
επζπνζζιάηςκ επί επζθακεζχκ (ημζπμπμζίαξ, μνμθήξ ή δμιζημφ ζημζπείμο) πμο οπμδεζηκφεζ δ 
Τπδνεζία. Ο Ακάδμπμξ δεκ δζηαζμφηαζ επζπθέμκ απμγδιίςζδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ δεζβιάηςκ. 

α. Σα δείβιαηα δεκ εα είκαζ ιζηνυηενα ηςκ 2 m2. Σμ δείβια επζθάκεζαξ πμο εβηνίκεηαζ απυ ηδκ 
Τπδνεζία ακηζπνμζςπεφεζ ηζξ ενβαζίεξ επζπνζζιάηςκ (είηε πνυηεζηαζ πενί επζπνζζιάηςκ 3 
ζηνχζεςκ είηε πνυηεζηαζ πενί επζπνζζιάηςκ ιζαξ ζηνχζεςξ). 

β. Σα δείβιαηα παναιέκμοκ ζημ ενβμηάλζμ ηαζ πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ εκδεπυιεκεξ θεμνέξ. 

3.4. Γεληθέο Απαηηήζεηο 

α. θεξ μζ ηεθεζςιέκεξ, επζπνζζιέκεξ επζθάκεζεξ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ αοηχκ πμο πνυηεζηαζ κα 
επεκδοεμφκ) εα είκαζ απυθοηα θείεξ ηαζ εοεοβναιιζζιέκεξ. Οζ θςνίδεξ ζοκανιμβήξ ηςκ 
δζαθμνεηζηχκ πνμκζηχκ θάζεςκ ηδξ επίπνζζδξ, εα είκαζ επίζδξ θείεξ ηαζ δεκ εα είκαζ ειθακείξ. 

α. Ο Ακάδμπμξ εα θαιαάκεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ πνμθοθάλεζξ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ ενβαζίαξ, ζδίςξ 
ηαηά ηδκ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ οθζηχκ ηαζ ηαηάθθδθδξ ακαθμβίαξ ημκζαιάηςκ ηαζ ηαηά ηδκ 
πνμεημζιαζία ηδξ πνμξ επίπνζζδ επζθάκεζαξ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ υηζ δ επζπνζζιέκδ επζθάκεζα 
δεκ εα πανμοζζάζεζ νςβιέξ. Γζα ηδκ απμθοβή ηςκ νςβιχκ πνέπεζ μζ δζαδμπζηέξ ζηνχζεζξ 
επζπνζζιάηςκ κα έπμοκ ηδκ ηαηάθθδθδ πνυζθοζδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ηδκ οπμηείιεκδ επζθάκεζα. 

β. Οζ θαιπάδεξ επζπνίμκηαζ ιε ημκ ίδζμ ηφπμ επζπνίζιαημξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ  θμζπή 
επζθάκεζα ηδξ ημζπμπμζίαξ. 

δ. Η ημπμεέηδζδ ηςκ ηοπυκ απαζημφιεκςκ πθεβιάηςκ λεηζκά πάκηα ιεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ, δμηζιή 
ηαζ έβηνζζδ ηςκ ηάηςκ, ηςκ αβηονχζεςκ ηαζ ημο Η/Μ ελμπθζζιμφ εκηυξ ή πίζς απυ ηα πθέβιαηα 
ηαζ ηα επζπνίζιαηα. 

ε. Οζ ιεηαθθζημί πήπεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα υθα ηα ακμίβιαηα ηαζ ημοξ εκζςιαηςιέκμοξ 
ελμπθζζιμφξ, ενιάνζα, πίκαηεξ, ακμίβιαηα πνυζααζδξ, ηηθ πθαζζζχκμκηαζ απυ υθεξ ηζξ πθεονέξ ιε 
ηαηάθθδθεξ δμημφξ δζαημιήξ Π ή ηαζ λοθεία. Δλαηνζαχκμκηαζ ηαζ ηδνμφκηαζ μζ ακμπέξ πμο 
δίδμκηαζ βζα δμημφξ ηαζ λοθεία. 

ζη. Σμπμεεημφκηαζ μζ επανηείξ αβηονχζεζξ, ζηδνίλεζξ ηηθ βζα ηδκ οπμδμπή ζηαεενχκ ακηζηεζιέκςκ 
ηαζ ελανηδιάηςκ. 

γ. ηδ ζοιαμθή ζηονμδειάηςκ ηαζ ημζπμπμζζχκ, ζε υθεξ ηζξ εέζεζξ ηςκ ελςηενζηχκ επζπνζζιάηςκ 
ημπμεεηείηαζ εκίζποζδ απυ πθέβια κεναμιεηάθ ζε πθάημξ 20 cm. 

δ. Οζ ζημηίεξ απυ δζαημιή αθμοιζκίμο δζαιμνθχκμκηαζ αηνζαχξ ζηζξ εέζεζξ ηαζ ιε ημ πθάημξ πμο 
οπμδεζηκφμκηαζ απυ ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα. ηδκ πενίπηςζδ πμο ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα 
δεκ πενζέπμοκ αοηήκ ηδκ πθδνμθμνία, μ Ακάδμπμξ αημθμοεεί ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. Οζ 
ζημηίεξ ημπμεεημφκηαζ ιεηά ηδκ πνχηδ ζηνχζδ ηαζ πνζκ ηδκ εθανιμβή ηδξ δεφηενδξ. 

ε. Οζ ανιμί δζαζημθήξ ηδξ ημζπμπμζίαξ ηαεχξ ηαζ μζ ανιμί δζαζημθήξ ιεηαλφ θένμκημξ μνβακζζιμφ 
ηαζ ζημζπείςκ πθήνςζδξ εα ζοκεπίγμκηαζ ηαζ ζηα επζπνίζιαηα ηαζ εα ηαθφπημκηαζ ιε εζδζηά 
ανιμηάθοπηνα. 

ζ. Γζα επζθάκεζεξ ζηονμδειάηςκ πμο πνυηεζηαζ κα επζπνζζημφκ ηα εθάπζζηα πάπδ είκαζ ηα αηυθμοεα: 

- βζα ηαηαηυνοθεξ επζθάκεζεξ (ημίπμοξ) 15 mm 

- βζα μνμθέξ    10 mm. 
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3.5. Πξνεηνηκαζία 

α. Γεκ εα εηηεθμφκηαζ ενβαζίεξ επζπνζζιάηςκ ζε επζθάκεζεξ πμο πανμοζζάγμοκ ηα αηυθμοεα 
εθαηηχιαηα, πςνίξ ηδκ έβηνζζδ ηδξ Τπδνεζίαξ: 

- ακχιαθδ επζθάκεζα 

- νςβιέξ ηάζδξ 

- πμθφ θείεξ επζθάκεζεξ 

- οβναζία 

- θζπανέξ ηδθίδεξ (θάδζ απυ ηαθμφπζα) 

- ζηονυδεια δθζηίαξ ιζηνυηενδξ ηςκ 4 εαδμιάδςκ απυ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο 

- εζζέπμκηα ή ελέπμκηα εκημζπζζιέκα ημοηζά Η/Μ εβηαηαζηάζεςκ (μ έθεβπμξ βίκεηαζ ιε εοεφκδ 
ημο Ακαδυπμο) 

- ζαενά, ημφθζα ηαζ ηεκά ηιήιαηα. 

α. Δηηυξ ακ πνμζδζμνίγεηαζ δζαθμνεηζηά, μζ επζθάκεζεξ εα εηηναπφκμκηαζ πνζκ ηδ δζάζηνςζδ ηδξ 
πνχηδξ ζηνχζδξ επζπνίζιαημξ. Θα αθαζνμφκηαζ ηοπυκ πθεμκάγμκηα ημκζάιαηα ηαζ ζηζξ πενζμπέξ 
πμο πνυηεζηαζ κα επεκδοεμφκ ιε πθαηίδζα, ηα ζηφνα ζηονμδέιαημξ εα είκαζ εηηεεεζιέκα, χζηε κα 
δδιζμονβμφκ «άβνζα» επζθάκεζα πνυζθοζδξ. Θα αθαζνμφκηαζ ηοπυκ πνμελμπέξ ημο 
ζηονμδέιαημξ, εθυζμκ ειπμδίγμοκ ηδ ζςζηή εθανιμβή ηδξ πνχηδξ ζηνχζδξ. 

β. Οζ επζθάκεζεξ αμονηζίγμκηαζ ηαζ αθαζνμφκηαζ απυ αοηέξ ηοπυκ παθανά ηειάπζα, ζηυκδ, 
ελακεήιαηα ηαζ άθθεξ λέκεξ μοζίεξ. Σα ζαενά ηιήιαηα ή ηα ηεκά ιένδ πνέπεζ κα απμηαείζηακηαζ 
πνζκ ηδ δζάζηνςζδ ημο επζπνίζιαημξ. Η επζδζυνεςζδ ηςκ ακςιαθζχκ ζηζξ πνμξ επίπνζζδ 
επζθάκεζεξ, υπςξ ηαζ δ ηάθορδ ηςκ αοθαηχκ ηαζ θμζπχκ θεμνχκ, πμο εκδεπμιέκςξ 
δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ Η/Μ εβηαηαζηάζεςκ, ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηδ ζοκμθζηή 
δαπάκδ βζα ηζξ ενβαζίεξ ηςκ επζπνζζιάηςκ.  

- ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ πνμελμπέξ (θίεςκ, πθίκεςκ, ζηφνςκ) δεκ οπενααίκμοκ ηα 3,5 cm, 
επζπεδχκμκηαζ ιε ηδκ απμημπή ηειαπίςκ πθίκεμο ηαζ ζοιπθδνχκμκηαζ ιε 
αζαεζημηζζιεκημημκίαια (ηζζαίηζα). 

- ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ αάεμξ ηςκ ακςιαθζχκ είκαζ 3,5 cm - 5 cm, ημπμεεηείηαζ επί ηδξ 
ημζπμπμζίαξ βαθαακζζιέκμ ζονιαηυπθεβια ιε πάπμξ 0,8 mm – 1,5 mm ή θεπηυ κεναμιεηάθ, 
επί ημο μπμίμο δζαζηνχκεηαζ ηζζιεκημημκίαια. 

- ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ αάεμξ ηςκ ακςιαθζχκ οπενααίκεζ ηα 5 cm, δ επζθάκεζα ηαθφπηεηαζ 
απυ μνεμδνμιζηή μπημπθζκεμδμιή. 

δ. Οζ πνμξ επίπνζζδ επζθάκεζεξ ρεηάγμκηαζ ιε ηαεανυ κενυ, έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ 
μιμζυιμνθδ φβνακζή ημοξ, πςνίξ υιςξ κα νέεζ ή κα πθεμκάγεζ επζθακεζαηυ κενυ. 

ε. πμο πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βαθαακζζιέκα ιεηαθθζηά ηειάπζα πμο δεκ εα ηαθοθεμφκ 
ηεθείςξ απυ ηζζιεκημημκίαια, αοηά αάθμκηαζ ιε ακηζζηςνζαηυ. Θα είκαζ απυ ιμνθμζίδδνμ ή απυ 
οθζηυ πμο ηαεμνίγεηαζ ζημ πανυκ Σεφπμξ ζημ άνενμ «ζδδνέξ Καηαζηεοέξ». ε ηάεε πενίπηςζδ, 
εκζζπφμκηαζ ιε βςκζυηνακα ηαζ πθέβια υθεξ μζ αηιέξ ακμζβιάηςκ, υπμο ημ δζάηεκμ ιεηαλφ 
ακμίβιαημξ ηαζ πθαζζίμο ημοθχιαημξ είκαζ ιεβαθφηενμ ηςκ 2 cm ηαζ αθμφ πθδνςεεί ιενζηχξ ημ 
δζάηεκμ βζα κα ελαζθαθζζηεί ζοιπαβήξ ηαζ έκηεπκδ πθήνςζή ημο. Η δζαιυνθςζδ ηςκ 
ηαηαηυνοθςκ ηαζ πθάβζςκ ελςηενζηχκ βςκζχκ βίκεηαζ επίζδξ ιε ηδ πνήζδ βςκζυηνακςκ απυ 
ιαθαηυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα. Σα βςκζυηνακα ηαζ μζ δζαημιέξ απυθδλδξ επζπνζζιάηςκ 
ημπμεεημφκηαζ ιε ιεβάθδ αηνίαεζα, δζυηζ απμηεθμφκ ημοξ ααζζημφξ μδδβμφξ επζπεδυηδηαξ ηδξ 
επζπνζζιέκδξ επζθάκεζαξ. 

ζη. ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ πμκδνυ ημκίαια πνυηεζηαζ κα δζαζηνςεεί επί δζαθμνεηζηχκ οπμ-
ζηνςιάηςκ ηαζ πάκς απυ αοθαηχζεζξ ζςθήκςκ, ημπμεεηείηαζ ηεκηνζηά επάκς απυ ημκ ανιυ ιία 
θςνίδα πθέβιαημξ πθάημοξ 300 mm απυ ιαθαηυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα ιε ιία ζηνχζδ 
αζθαθηζηήξ ααθήξ. Δηηυξ απυ αοηυ ζηζξ πενζπηχζεζξ ιζηνμφ πθάημοξ ηάπμζμο εη ηςκ δφμ οθζηχκ, 
ημ έκα απυ αοηά εα ηαθφπηεηαζ ηεθείςξ ιε έκα πθέβια πμο εα επεηηείκεηαζ 75 mm απυ ηάεε 
πθεονά. Θα ημπμεεηείηαζ ιία ιμκςηζηή ιειανάκδ απυ πανηί μζημδμιχκ, βζα κα δζαπςνζζηεί δ 
πνχηδ ζηνχζδ επζπνίζιαημξ απυ ημ οθζηυ αάζδξ ηαζ ημηεηζυζονια ζημ οπυζηνςια. 



137 

γ. ηδκ πενίπηςζδ πμο ημπμεεηείηαζ οθζηυ ιε δζαθμνεηζηυ ζοκηεθεζηή δζαζημθήξ (λφθμ, ζίδδνμξ 
ηηθ), αοηυ ηαθφπηεηαζ ιε βαθαακζζιέκμ ζονιαηυπθεβια ή θεπηυ κεναμιεηάθ. 

δ. ηζξ πενζπηχζεζξ επακεπίπνζζδξ ημζπςιάηςκ ή μνμθχκ, αθαζνείηαζ ημ παθζυ επίπνζζια, ηαζ 
εηααεφκμκηαζ μζ ανιμί ζε αάεμξ 1,5 cm. Η πνμξ επακεπίπνζζδ επζθάκεζα ηνίαεηαζ ιε ζονιάηζκδ 
αμφνηζα ηαζ πθέκεηαζ ιε κενυ ορδθήξ πίεζδξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο πνμξ επακεπίπνζζδ επζθάκεζα 
είκαζ απυ ζηονυδεια, πνδζζιμπμζείηαζ εζδζηυ ενβαθείμ βζα ηδκ αθαίνεζδ ημο παθαζμφ επζπνίζιαημξ 
ηαζ ηδκ εηηνάποκζδ ηδξ επζθάκεζαξ. 

3.6. Πεξηβαιινληηθέο πλζήθεο 

α. Δοκμσηέξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ βζα ηζξ ηαηαζηεοέξ επζπνζζιάηςκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

- εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ ηαζ ημζπχιαημξ 15°C - 30°C 

- εθαθνά οβνή αηιυζθαζνα, επζθάκεζα πμο δεκ πνμζαάθθεηαζ απυ ηζξ δθζαηέξ αηηίκεξ 

- ήπζμζ άκειμζ 

- ζοπκή δζαανμπή ηςκ ημζπςιάηςκ. 

α. Η ηαηαζηεοή ηςκ επζπνζζιάηςκ δζαηυπηεηαζ οπμπνεςηζηά υηακ : 

- δ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ είκαζ ηάης απυ 4°C 

- πκέμοκ λδνμί άκειμζ 

- δ εενιμηναζία ηςκ αδνακχκ οθζηχκ ή ημο κενμφ είκαζ ηάης απυ 4°C 

- θίβμ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηαηαζηεοήξ ηςκ επζπνζζιάηςκ, δ επζθάκεζα έπεζ εηηεεεί ζηδ ανμπή. 

3.7. Καηαζθεπή 

α. ε ηάεε επζθάκεζα ηα επζπνίζιαηα εηηεθμφκηαζ πάκημηε απυ πάκς πνμξ ηα ηάης. 

α. Κάης απυ εοκμσηέξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ ημ εθάπζζημ πνμκζηυ δζάζηδια απμπενάηςζδξ ηςκ 
εζςηενζηχκ επζπνζζιάηςκ είκαζ 20 διένεξ απυ ηδκ έκανλδ ημοξ, εκχ βζα ηα ελςηενζηά 
επζπνίζιαηα ιε θάζπςια 40 διένεξ ηαζ πςνίξ θάζπςια 20 διένεξ. 

β. Η δζάζηνςζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηνχζδξ ηςκ επζπνζζιάηςκ ζε εηηεηαιέκεξ επζθάκεζεξ ιπμνεί κα 
δζαηυπηεηαζ ζε πνμελμπέξ (οπμζηοθχιαηα, δμημί, ακμίβιαηα ηηθ). ε ηάεε πενίπηςζδ μζ 
πνμζςνζκέξ βναιιέξ δζαημπήξ δεκ πνέπεζ κα δζαηνίκμκηαζ ιεηά ηδκ απμπενάηςζδ ηςκ 
επζπνζζιάηςκ. Σα επζπνίζιαηα δζαηυπημκηαζ οπμπνεςηζηά ηαζ ιε ηάεε επζιέθεζα ζημοξ ανιμφξ 
δζαζημθήξ ημο ηηζνίμο. 

δ. Πνχηδ ζηνχζδ επζπνίζιαημξ (πεηαπηυ) 

- Η πνχηδ ζηνχζδ εηηεθείηαζ αθμφ ζηεβκχζεζ δ ημζπμπμζία ζε ιζηνέξ δυζεζξ ιε ημ ιοζηνί, 
χζηε δ επζθάκεζα κα ηαθοθεεί μθυηθδνδ ιε ημκίαια. Δπζθάκεζα πμο εα πανμοζζάγεζ ηεκά 
ζηδκ ηάθορδ ιεβαθφηενα απυ 10% ηνίκεηαζ απμννζπηέα. Απμηεθείηαζ απυ θεπηυνεοζημ 
ηζζιεκημημκίαια ακαθμβίαξ 450 kg ηζζιέκημο ακά m3 ημκζάιαημξ ιε άιιμ (0/3). Η 
ποηκυηδηα ημο επζπνίζιαημξ εα είκαζ ηέημζα, πμο ιυθζξ εα επζηνέπεζ κα δζαηνίκεηαζ ημ 
οπυζηνςια. 

- Σμ ιέζμ πάπμξ ημο πεηαπημφ είκαζ 6 mm, εκχ ημ ιέβζζημ δεκ εα οπενααίκεζ ηα 15 mm ηαζ 
βεκζηά ελανηάηαζ απυ ημ ζοκμθζηυ πάπμξ ημο επζπνίζιαημξ. ηζξ μνμθέξ ημ ιέζμ πάπμξ ημο 
πεηαπημφ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 5 mm - 6 mm.  

- Η επζθάκεζα ημο πεηαπημφ πνέπεζ κα είκαζ ανηεηά ηναπζά ηαζ μιμζυιμνθδ. 

- Σμ ημκίαια βζα ημ πεηαπηυ είκαζ νεοζηυηενμ απυ ημ ημκίαια ηςκ άθθςκ ζηνχζεςκ.  

- Σμ πεηαπηυ δεκ ηαθφπηεηαζ απυ ηδκ επυιεκδ ζηνχζδ πανά ιεηά ηδκ πάνμδμ ημοθάπζζημκ 3 
διενχκ απυ ηδ δζάζηνςζδ ημο. Καηά ημ δζάζηδια αοηυ, ημ πεηαπηυ πνέπεζ, ακάθμβα ηζξ 
πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ, κα ανέπεηαζ ηαηάθθδθα.  

- Η ειθάκζζδ νςβιχκ ζημ πεηαπηυ δεκ εεςνείηαζ ιεζμκέηηδια. 

ε. Γεφηενδ ζηνχζδ επζπνίζιαημξ (θάζπςια) 
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- Μεηά ηδκ λήνακζδ ηδξ πνχηδξ ζηνχζδξ, δζαζηνχκεηαζ δ δεφηενδ. Καηά ηδ ζηνχζδ αοηή, ημ 
επίπνζζια απμηηά επζπεδυηδηα ηαζ ιμνθή (θεία, ηναπεία ηηθ). Η επζπεδυηδηα ηςκ 
επζπνζζιάηςκ επζηοβπάκεηαζ ιε μδδβμφξ απυ ημ οθζηυ επζπνίζιαημξ, πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ 
ακά ιέηνμ πενίπμο, ιε ηδ αμήεεζα ηαθά γοβζζιέκςκ, ηυζμ ηαηαηυνοθα, υζμ ηαζ μνζγυκηζα, 
λφθζκςκ ηάηςκ. Μεηά ηδκ λήνακζδ ημοξ, ημ ιεηαλφ ηςκ μδδβχκ ηεκυ πθδνμφηαζ ιε ημκίαια, 
πμο νίπκεηαζ ιε ιοζηνί ζημκ ημίπμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πζέγεηαζ ηαζ ελμιαθφκεηαζ ιε λφθζκμ πήπδ 
πμο ηζκείηαζ ζε επαθή ιε ημοξ μδδβμφξ. Απαβμνεφεηαζ νδηά δ δζάζηνςζδ ημο θαζπχιαημξ 
πςνίξ ηδ πνήζδ ναιιάηςκ, ηάηςκ, μδδβχκ ηηθ. 

- Γζα ημ θάζπςια πνδζζιμπμζείηαζ αζαεζημημκίαια 300 kg ημζκμφ ηζζιέκημο ακά m3 ημ-
κζάιαημξ ιε ακαθμβία 1 ιένμοξ πμθημφ αζαέζηδ ακά 2,5 ιένδ ιεζυημηηδξ άιιμο. Σμ ιέζμ 
πάπμξ ημο θαζπχιαημξ ελανηάηαζ απυ ηζξ ακςιαθίεξ ηδξ πνμξ επίπνζζδ επζθάκεζαξ. 
Κοιαίκεηαζ πάκηςξ ιεηαλφ 0,8 cm - 2 cm. Δζδζηά βζα ηα επζπνίζιαηα μνμθχκ ημ ζοκμθζηυ 
πάπμξ πνχηδξ ηαζ δεφηενδξ ζηνχζδξ δεκ οπενααίκεζ ηα 12 mm.  

- Η ζηνχζδ αοηή πανάζζεηαζ πνζκ απυ ηδ ζηθήνοκζδ ηδξ ιε μδμκηςηυ ενβαθείμ ή ιε ημ 
ιοζηνί βζα ηδκ ηαθφηενδ πνυζθοζδ ηδξ επυιεκδξ ζηνχζεςξ. Σα θαζπχιαηα εα ηαηαανέπμ-
κηαζ δφμ θμνέξ ηδκ διένα (πνςί -  απυβεοια) ιέπνζ ηδ δζάζηνςζδ ηδξ επυιεκδξ ζηνχζδξ. 

- Ακ βζα ηδκ ηεθεοηαία ζηνχζδ πνμαθέπεηαζ δ πνήζδ ηζζιεκημημκζάιαημξ ή ηζζιεκημα-
ζαεζημημκίαιαημξ, ηυηε ημ θάζπςια εα είκαζ ακηίζημζπα ηζζιεκημημκίαια ή ηζζιε-
κημαζαεζημημκίαια ιε πενζεηηζηυηδηα ηζζιέκημο, ζφιθςκα ιε ηζξ εκημθέξ ηδξ Τπδνεζίαξ.  

- Η ηνίηδ ζηνχζδ πνέπεζ κα εθανιυγεηαζ ιεηά ηδκ πάνμδμ 7-10 διενχκ απυ ηδκ εθανιμβή 
ηδξ δεφηενδξ ζηνχζδξ. 

ζη. Σνίηδ ζηνχζδ επζπνίζιαημξ (ρζθυ) 

- Απυ ημκ ηνυπμ εηηέθεζδξ ηαζ επελενβαζίαξ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηνχζδξ ελανηάηαζ δ ειθάκζζδ 
ημο επζπνίζιαημξ, δ ζηεβακυηδηα ηαζ δ μκμιαζία ημο. Η ηεθεοηαία ζηνχζδ πνέπεζ κα έπεζ 
πακημφ ηδκ ίδζα οθή ηαζ κα είκαζ ημ ίδζμ πμνχδδξ, χζηε μ πνςιαηζζιυξ ηδξ επζθάκεζαξ κα 
απμννμθδεεί μιμζυιμνθα. Σμ πάπμξ ηδξ ηνίηδξ ζηνχζδξ δεκ οπενααίκεζ ηα 5 mm -7 mm. 

- Η ηνίηδ ζηνχζδ απμηεθείηαζ απυ θεπηυημηηδ άιιμ, αζαέζηδ ηαζ ιανιανμημκία. οκήεςξ 
πνδζζιμπμζείηαζ αζαεζημημκίαια 1:2 ή 1:21/2 ή αζαεζημημκίαια ιε ιζηνυ πμζμζηυ 
ηζζιέκημο. ηδκ πενίπηςζδ πμο δ δεφηενδ ζηνχζδ βίκεηαζ ιε ηζζιεκημημκίαια, δ ηνίηδ 
ζηνχζδ βίκεηαζ επίζδξ ιε ηζζιεκημημκίαια ακαθμβίαξ 1:2 ή 1:3. 

- Απαβμνεφεηαζ δ δζυνεςζδ πζεακχκ ακςιαθζχκ ημο θαζπχιαημξ ηαηά ηδ δζάζηνςζδ ηδξ 
ηεθεοηαίαξ ζηνχζδξ. Ακ δζαπζζηςεεί ηάπμζα ημπζηή ακςιαθία ζημ θάζπςια, αοηή 
δζμνεχκεηαζ ιε ημπζηή αθαίνεζδ ημο εθαηηςιαηζημφ επζπνίζιαημξ ηαζ ηδκ ακαηαηαζηεοή 
ημο. 

3.8. Πξνζηαζία 

α. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ζοκηδνεί ηα επζπνίζιαηα ιέπνζ ηδκ μνζζηζηή παναθααή ημο ένβμο, 
εηηυξ ακ μζ πανμοζζαγυιεκεξ θεμνέξ, ακςιαθίεξ ηηθ δεκ μθείθμκηαζ ζε θάεδ ηαζ παναθείρεζξ πμο 
αθμνμφκ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ηςκ επζπνζζιάηςκ ηαζ ηδ 
ζοκδεζζιέκδ πνήζδ ημοξ. Οζ πεναηςεείζεξ ενβαζίεξ πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδ 
εενιυηδηα, ημοξ λδνμφξ ακέιμοξ ηαζ ηδ ανμπή. 

α. Οζ παναηείιεκεξ ζηα επζπνίζιαηα μθμηθδνςιέκεξ ηαηαζηεοέξ (υρεζξ δζαημζιδηζηχκ ημζπμπμζζχκ, 
πθαημζηνχζεζξ, οαθμπίκαηεξ, πυνηεξ, πφθεξ, πανάεονα, παηχιαηα, ηάζζεξ, ημοθχιαηα, 
ελανηήιαηα ηαζ υθα ηα άθθα ακηζηείιεκα ηαζ πνμζανηήιαηα), πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ 
ηαηάθθδθα απυ ηδ νφπακζδ ηαζ ηζξ ηοπυκ θεμνέξ. Ο Ακάδμπμξ θένεζ ηδκ εοεφκδ βζα μπμζαδήπμηε 
θεμνά ή έλμδα πμο ηοπυκ ιπμνεί κα πνμηφρμοκ ηαζ ζε πενίπηςζδ θεμνάξ οπμπνεμφηαζ κα 
ακηζηαηαζηήζεζ ηζξ θεανιέκεξ ηαηαζηεοέξ. 

β. Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηοπυκ ήδδ ημπμεεηδιέκμο δθεηηνμιδπακμ-
θμβζημφ ελμπθζζιμφ ιε ηδ πνήζδ θφθθςκ κάζθμκ ζημοξ πνμξ επίπνζζδ πχνμοξ. 

δ. Πνυζεεηα ιέηνα πνμζηαζίαξ πμο πνέπεζ κα θαιαάκεζ μ Ακάδμπμξ είκαζ ηα αηυθμοεα: 
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- Γεκ επζηνέπεηαζ δ πνμζεήηδ μπμζμοδήπμηε πνυζιζηημο ηαηά ημο παβεημφ. 

- Η επζθάκεζα πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εθανιμβή ηάεε ζηνχζδξ εα ρεηάγεηαζ.  Η εενιμηναζία ημο 
πνδζζιμπμζμφιεκμο κενμφ δεκ εα είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ 10ºC. 

- Η πνμθφθαλδ ηδξ πνμξ επίπνζζδ επζθάκεζαξ απυ ηζξ ανμπέξ ηαζ ηζξ ηαηαζβίδεξ. 

- Η δζαζθάθζζδ ηδξ ζοκηήνδζδξ ηδξ οβναζίαξ ηςκ ααζζηχκ ζηνχζεςκ ιέπνζ ηδκ εθανιμβή 
ηδξ ηεθζηήξ ζηνχζδξ. Τπυ ζοκεήηεξ γέζηδξ, λδναζίαξ ηαζ ακέιμο, δ επζθάκεζα πνέπεζ κα 
ηαθφπηεηαζ ιε αδζάανμπα ηαθφιιαηα, χζηε κα απμθεφβεηαζ απχθεζα κενμφ θυβς ελάηιζζδξ. 

ε. Γζα ηδκ πνμζηαζία ημο επζπνίζιαημξ είκαζ ακαβηαίμ κα θαιαάκμκηαζ ιέηνα ηαηά ηδξ δζείζδοζδξ 
ηδξ οβναζίαξ: 

- ημοξ ημίπμοξ ημκηά ζε εειέθζα εα δζαιμνθχκμκηαζ ζηναββζζηήνζεξ μπέξ ζε απμζηάζεζξ 1 m 
πενίπμο ηαζ θίβμ πάκς απυ ημ έδαθμξ. 

- ηζξ δζπθέξ ημζπμπμζίεξ ιε δζάηεκμ, μζ μπέξ αοηέξ εα ζοκεπίγμκηαζ ηαζ ζημ επίπνζζια, έηζζ 
χζηε ημ κενυ πμο εζζπςνεί ζημ δζάηεκμ κα ιδ ζοκακηά ειπυδζμ ζημ επίπνζζια. 
Απμηεθεζιαηζημί βζα ηδκ απμζηνάββζζδ είκαζ μζ θεπημί πθαζηζημί ζςθήκεξ ηαηά ιήημξ εκυξ 
ανιμφ ηδξ δζπθήξ ημζπμπμζίαξ, πμο ειθακίγμκηαζ ζημ επίπνζζια ιε ιζηνή πνμελμπή. 

- Σμ επίπνζζια πνέπεζ κα λεηζκά ρδθυηενα απυ ημοξ ζηεβακςηζημφξ ιακδφεξ, χζηε κα ιδκ 
απμηεθεί βέθονα δζαηίκδζδξ ηδξ οβναζίαξ. 

- Οζ πμδζέξ ηςκ παναεφνςκ πνέπεζ κα πνμελέπμοκ ημοθάπζζημκ 2 cm απυ ηδκ ηεθζηή ελςηενζηή 
επζθάκεζα ημο ημίπμο βζα κα ιδ βθφθεζ ημ κενυ πάκς ζημ επίπνζζια. Η πμδζά πνέπεζ κα 
ζοκεπίγεηαζ ζε ιήημξ θίβμ ιεβαθφηενμ απυ ημ άκμζβια ημο παναεφνμο ηαζ κα θένεζ 
κενμζηαθάηηδ ηαηά ιήημξ ηδξ ηάης επζθάκεζαξ. 

3.9. Πεηαρηά Δπηρξίζκαηα 

α. Αημθμοεείηαζ δ ιέεμδμξ δζάζηνςζδξ βζα ηδκ πνχηδ ζηνχζδ επζπνίζιαημξ (πεηαπηυ) πμο 
πενζβνάθδηε ζηδκ πανάβναθμ «Καηαζηεοή». ηδ ζοκέπεζα δζαζηνχκμκηαζ ιε ημ ιοζηνί ιζηνέξ 
πμζυηδηεξ ημκζάιαημξ, χζηε δ επζθάκεζα κα ηαθοθεεί εκηεθχξ ηαζ κα απμηηήζεζ μιμζυιμνθδ, 
ηναπεία οθή. Πνζκ ηδ δζάζηνςζδ ημο πεηαπημφ μ ημίπμξ δζαανέπεηαζ ηαζ ιυθζξ δ επζθάκεζα 
ζηεβκχζεζ εκχ μ ημίπμξ είκαζ αηυιδ κςπυξ εηημλεφεηαζ ημ «πεηαπηυ».  

α. ηδκ πενίπηςζδ πεηαπημφ επζπνίζιαημξ 3 ζηνχζεςκ, αοηυ δζαζηνχκεηαζ υπςξ ηα ηνζπηά. Η 
δζαθμνά έβηεζηαζ ζηδκ ηεθεοηαία ζηνχζδ, δ μπμία εηηεθείηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ιε ηδκ πνχηδ 
ζηνχζδ (πεηαπηά). 

3.10. Δπηρξίζκαηα αγξέ  

α. Δπζπνίζιαηα ζαβνέ δζαζηνχκμκηαζ ζε ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ, ηαηά πνμηίιδζδ δδιζμονβχκηαξ 
ανιμφξ, έηζζ χζηε μ θυβμξ ιήημοξ πνμξ φρμξ κα ιδκ οπενααίκεζ ημ 11/2 :1, ιε πνμαθεπυιεκμ 
ζπέδζμ ηαζ ηφπμ απυ ηδ ιεθέηδ. Ο ηφπμξ ηαζ ημ ζπέδζμ ηςκ ανιχκ πνέπεζ κα έπεζ εβηνζεεί απυ ηδκ 
Τπδνεζία.  

α. θεξ μζ επζθάκεζεξ ζηονμδέιαημξ ηαζ μπημπθζκεμδμιχκ εα ρεηάγμκηαζ ιε ηζζιεκημημκίαια 450 
kg ηζζιέκημο ιε ιεζυημηηδ άιιμ (πεηαπηυ), ημ μπμίμ δεκ εα απθχκεηαζ ιε ημ ιοζηνί. Η δεφηενδ 
ζηνχζδ (θάζπςια) επίζδξ απμηεθείηαζ επίζδξ απυ ηζζιεκημημκίαια 450 kg ηζζιέκημο ιε 
ιεζυημηηδ άιιμ, εκχ δ ηνίηδ ζηνχζδ εα εηηεθείηαζ ζε δφμ θάζεζξ απυ άιιμ ζπονςηή, 
ιεζυημηηδ, νακηζζηή (νζπηή) ιε «εοιανάηζ» ή εζδζηυ «ιδπακάηζ ζαβνέ». 

δ. Η επζπνζζιέκδ επζθάκεζα δεκ εα πανμοζζάγεζ αηέθεζεξ πμο εα ιεζχκμοκ ηδκ ειθάκζζδ ή ηδ 
θεζημονβία ηδξ, ηαζ εηηυξ ακ έπεζ ηαεμνζζεεί δζαθμνεηζηά, μζ αηιέξ εα είκαζ ζηνμββοθειέκεξ ιε 
ιία αηηίκα πενίπμο 2 mm. 

ε. Χξ εκίζποζδ πνδζζιμπμζμφκηαζ βαθαακζζιέκα ζονιάηζκα πθέβιαηα δζαζηάζεςκ μπήξ 25 mm x 16 
mm πμο ζηενεχκμκηαζ ιε 8 πνμζδέζεζξ ακά m2. Σμ πθέβια εα απέπεζ 6 mm απυ ηδκ επζθάκεζα. 
Γεκ εα ηαθφπημκηαζ μζ ανιμί δζαζημθήξ. Η Τπδνεζία ιπμνεί κα οπμδείλεζ εκαθθαηηζηέξ ιεευδμοξ 
ζηενέςζδξ ημο πθέβιαημξ. Δκζζπφζεζξ ζηα ζαβνέ επζπνίζιαηα ημπμεεημφκηαζ ζε ελςηενζηέξ 
επζπνίζεζξ επί ζηονμδέιαημξ. 
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3.11.  Δζσηεξηθά Δπηρξίζκαηα Μαξκαξνθνλίαο Σξηπηά 

α. Η πνχηδ ζηνχζδ (πεηαπηυ) αημθμοεεί ημοξ βεκζηυηενμοξ ηακυκεξ δζάζηνςζδξ ηδξ πνχηδξ 
ζηνχζδξ επζπνζζιάηςκ ηαζ ηαθφπηεζ μθυηθδνδ ηδκ επζπνζυιεκδ επζθάκεζα. 

α. Σμ πάπμξ ηδξ δεφηενδξ ζηνχζδξ (θάζπςια) είκαζ πενίπμο 15 mm. 

β. Γζα ηδκ ηνίηδ ζηνχζδ (ρζθυ) πνδζζιμπμζείηαζ αζαεζημημκίαια 150 kg ηζζιέκημο ακά m3 

ημκζάιαημξ ιε ακαθμβία ηαη’ υβημ, 1 ιένμοξ πμθημφ αζαέζηδ ακά 2 ιένδ ιανιανυζημκδ. Η 
ηεθζηή επζθάκεζα ημο επζπνίζιαημξ επελενβάγεηαζ ιε ηνζαίδζ. Σμ πάπμξ ηδξ ηνίηδξ ζηνχζεςξ είκαζ 
πενίπμο 6 mm.  Η ηνίηδ ζηνχζδ ηςκ ηνζπηχκ επζπνζζιάηςκ εηηεθείηαζ ζε δφμ θάζεζξ. Καηά ηδκ 
πνχηδ θάζδ (αζηάνςια) δζαζηνχκεηαζ ημ ημκίαια ζε θεπηυ πάπμξ ζημ θάζπςια. Σμ αζηάνζ δεκ 
δζαζηνχκεηαζ, ακ δ πνμδβμφιεκδ ζηνχζδ δεκ έπεζ «ηνααήλεζ» ανηεηά ηαζ δεκ έπεζ δζααναπεί. 
Σμπμεεηείηαζ «ηνααδπηυ» ιε ζοκδεζζιέκμ λφθζκμ ηνζαίδζ ηαζ ζπδιαηίγεζ ιία αδνή επζθάκεζα. ηδ 
ζοκέπεζα, ηαεχξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ δεφηενδ ζηνχζδ, δζαζηνχκεηαζ εθαθνά δ ελχηαηδ ιειανάκδ 
(ρζθυ) ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηνχζδξ, ιε λφθζκμ ηνζαίδζ επεκδεδοιέκμ ιε εθαζηζηυ. Καηά ημ ηνζαίδζζια 
δ επζθάκεζα δζαανέπεηαζ ιε ηδ πνήζδ πζκέθμο, ιε αζαεζηυκενμ (απαβμνεφεηαζ βαθάηηςια 
άζαεζημο). Η δζαανμπή δεκ πνέπεζ κα είκαζ μφηε οπεναμθζηή μφηε ακεπανηήξ. Η επελενβαζία ηδξ 
επζθάκεζαξ ιε ιαθαηυ οθζηυ (αθνμθέλ ηηθ) πςνίξ πνμδβμφιεκμ ηνζαίδζζια ιε λφθζκδ ζακίδα, δεκ 
βίκεηαζ απμδεηηή. Σμ ηνζαίδζζια ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ κα βίκεζ δ επζθάκεζα θεία ηαζ επίπεδδ, δ δε 
ζοζημθή ημο ημκζάιαημξ ιε ηδκ απμλήνακζδ δεκ πνέπεζ κα δδιζμονβεί ηνζπζάζιαηα. 

3.12.  Σξηπηά Σζηκεληνθνληάκαηα ή Αζβεζηνθνληάκαηα 

Γζα ηα ηνζπηά ηζζιεκημημκζάιαηα ή αζαεζημηζζιεκημημκζάιαηα ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ. Η δζαθμνά είκαζ υηζ ακηί βζα ιανιανμημκία βζα ηδκ ηεθζηή ζηνχζδ 

πνδζζιμπμζείηαζ ηζζιεκημημκίαια ή ηζζιεκημαζαεζημημκίαια ιε ιζηνυ πμζμζηυ αζαέζηδ. Η επελενβαζία 

βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ιε ημ ηνζαίδζ ηαζ ιυθζξ ημ ηζζιεκημημκίαια ηδξ ηεθζηήξ ζηνχζδξ ανπίζεζ κ' απμηηά 

ζφζηαζδ. Σμ επίπνζζια πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ηζξ δθζαηέξ αηηίκεξ ηαζ ημοξ λδνμφξ ακέιμοξ 

ημοθάπζζημκ βζα 3 ιένεξ. Μυθζξ δ επζθάκεζα ζηθδνοκεεί, δζαανέπεηαζ ζοπκά ή πνμηζιυηενμ δζαηδνείηαζ 

ζοκέπεζα κςπή (ιε ανεβιέκεξ ράεεξ, θζκάηζεξ, ζακίδεξ ηθπ.) βζα ημοθάπζζημκ 3 ιένεξ. 

3.13. Δμσηεξηθά Παηεηά Δπηρξίζκαηα Σζηκεληνκαξκαξνθνλίαο 

α. Η πνχηδ ζηνχζδ εα ηαηαζηεοαζηεί ςξ ακςηένς. 

α. Γζα ηδ δεφηενδ ζηνχζδ (θάζπςια) πνδζζιμπμζείηαζ ημκίαια 450 kg ημζκμφ ηζζιέκημο, 1,05 m3 
άιιμο ηαζ υπζ πενζζζυηενμ απυ 0,07 m3 πμθημφ αζαέζηδ. Σμ πάπμξ ηδξ δεφηενδξ ζηνχζδξ είκαζ 
πενίπμο 15 mm. Η επζθάκεζα ημο θαζπχιαημξ πανάζζεηαζ ιε ημ ιοζηνί, χζηε κα ζπδιαηίγμκηαζ 
ποηκά δζαζηαονμφιεκεξ βναιιέξ. 

β. Η ηνίηδ ζηνχζδ εα μθμηθδνςεεί ζε δφμ δζαδμπζηέξ θάζεζξ ηαζ απμηεθείηαζ απυ ημκίαια ιε 
ακαθμβία ηαη΄ υβημ 1 ιένμξ θεοημφ ηζζιέκημο ακά 2,5 - 3 ιένδ ιανιανυζημκδξ ιε ή πςνίξ 
πνμζεήηδ μνοηημφ πνχιαημξ. Η ηεθζηή επζθάκεζα εα επελενβαζηεί ανπζηά ιε ημ ηνζαίδζ ηαζ 
ηαηυπζκ εα παηδεεί ιε ημ ιοζηνί. 

3.14. Δπηρξίζκαηα Σζηκεληνθνλίαο Σξηπηά ή Παηεηά 600 kg Σζηκέληνπ 

α. Γζα ηα επζπνίζιαηα αοημφ ημο ηφπμο πνδζζιμπμζείηαζ ημκίαια 600 kg ημζκμφ ηζζιέκημο ακαθμβίαξ 
1,05 m3 άιιμο βζα ηάεε m3 ημκζάιαημξ. Η ενβαζία εηηεθείηαζ ζε 3 ζηνχζεζξ. Η επζθάκεζα ηδξ 
ηνίηδξ ζηνχζδξ εα θεζακεεί ιε ημ ιοζηνί. Σμ ζοκμθζηυ πάπμξ ημο επζπνίζιαημξ είκαζ πενίπμο 2,5 
cm. 

α. ηα παηδηά ηζζιεκημημκζάιαηα δ ηεθεοηαία ζηνχζδ πάπμοξ 4 mm - 6 mm εηηεθείηαζ ιυθζξ ημ 
ημκίαια ανπίζεζ κα λδναίκεηαζ. Η επελενβαζία ηδξ επζπεδυηδηαξ ηαζ θείακζδξ εηηεθείηαζ ιε 
πνμζεηηζηυ πάηδια ιε ημ ιοζηνί. Καηά ηα θμζπά ζζπφμοκ ηα ακςηένς ακαθενυιεκα. 

β. Οζ επζπνζυιεκεξ επζθάκεζεξ εα δζαηδνμφκηαζ οβνέξ, ηονίςξ ζηζξ πενζυδμοξ αολδιέκδξ εενιμ-
ηναζίαξ ιε ηδ πνήζδ ηαθοιιάηςκ απυ θζκάηζα. Η δαπάκδ ηδξ πνμζηαζίαξ αοηήξ πενζθαιαάκεηαζ 
ζηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ιμκάδμξ. 
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3.15. Δπηρξίζκαηα επί κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο 

Πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ενβαζίαξ ηαηαζηεοήξ επζπνζζιάηςκ πάκς ζε ιεηαθθζηυ πθέβια, εθέβπεηαζ δ 

πνυζθοζδ ημοξ ζημ πθέβια. Χξ ημκίαια πνδζζιμπμζείηαζ ηζζιεκημημκίαια 450 kg ηζζιέκημο ή 

ηζζιεκημαζαεζημημκίαια, ζημ μπμίμ μ αζαέζηδξ δεκ εα οπενααίκεζ ημ 10% ημο ηζζιέκημο. Η επζθμβή 

ηαζ δ αηνζαήξ ζφζηαζδ ηςκ ημκζαιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επίπνζζδ ιεηαθθζηχκ πθεβιάηςκ 

μνίγεηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία. Η δζάζηνςζδ ηδξ πνχηδξ ζηνχζδξ ημο ημκζάιαημξ πάκς ζε ιεηαθθζηυ 

πθέβια βίκεηαζ ιε δφμ ηνυπμοξ : 

 είηε ιε ηδκ πίεζδ ζακίδαξ ιε πεζνμθααή, χζηε κα ζοζζςνεοηεί πίζς απυ ημ πθέβια ανηεηή 
πμζυηδηα ημκζάιαημξ 

 είηε ιε ηδκ εθανιμβή δφμ ή ηνζχκ ζηνχζεςκ πζηζζθζζημφ ημκζάιαημξ (μνμθμημκζάιαηα). Η 
δζάζηνςζδ ηδξ δεφηενδξ ηαζ ηνίηδξ ζηνχζδξ ημο ηζζιεκημημκζάιαημξ εα βίκεζ ιεηά ηδκ λήνακζδ 
ηδξ πνμδβμφιεκδξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ θνάζζμκηαζ εκηεθχξ ηα ιάηζα ημο 
πθέβιαημξ ηαζ δδιζμονβείηαζ ιία ηναπζά επζθάκεζα, ηαηάθθδθδ βζα κα δεπεεί ηζξ επυιεκεξ 
ζηνχζεζξ ημο επζπνίζιαημξ. 

3.16.  Γπςνθνληάκαηα 

α. Γορμημκίαια επζηνέπεηαζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζε εζςηενζημφξ πχνμοξ πμο δεκ οπμαάθθμκηαζ 
ζε ζοκεήηεξ οβναζίαξ. Σμ βορμημκίαια απμηεθείηαζ απυ ιζα ζηνχζδ πάπμοξ 10 mm, εηηυξ ακ 
πνυηεζηαζ πενί πμνςδχκ ηαζ απμννμθδηζηχκ επζθακεζχκ ή θείςκ επζθακεζχκ ιε παιδθή 
οδαημαπμννμθδηζηυηδηα. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ πνζκ ηδ δζάζηνςζδ ημο βορμημκζάιαημξ 
δζαζηνχκεηαζ ιζα ζηνχζδ απυ αηνοθζηυ αζηάνζ ή απυ αηνοθζηυ αζηάνζ ακαιειεζβιέκμ ιε 
παθαγζαηή άιιμ ιε ορδθή ακημπή ζηα αθηάθζα. 

α. Η εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ πνέπεζ κα είκαζ ιεηαλφ 15ºC - 30ºC ηαζ κα δζαηδνείηαζ ζε αοηά ηα 
επίπεδα επί ιία εαδμιάδα πνζκ ηδκ επίπνζζδ ηαζ ιέπνζ κα δδιζμονβδεμφκ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ 
ηαημζηδιέκμο πχνμο. 

β. Γζαζθαθίγεηαζ επανηήξ ελαενζζιυξ βζα ηδκ ακακέςζδ ημο αένα, ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ 
ηαζ ηδκ επζηάποκζδ ηδξ λήνακζδξ ημο επζπνίζιαημξ. 

δ. ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ ηηίνζμ εηηίεεηαζ ζε γεζηυ λδνυ αένα ηαζ ζε εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ 
διέναξ - κφπηαξ ιεβαθφηενεξ απυ 10ºC, πνέπεζ κα ηαθφπημκηαζ ηα ακμίβιαηα, ζηα μπμία δεκ 
έπμοκ ημπμεεηδεεί μζ οαθμπίκαηεξ. 

ε. Οζ δζαημζιδηζηέξ ενβαζίεξ ιε βφρμ εκδείηκοηαζ κα μθμηθδνχκμκηαζ πνζκ εθανιμζηεί δ ηεθζηή 
ζηνχζδ επζπνίζιαημξ ζηζξ παναηείιεκεξ πενζμπέξ. Ο δζαημζιδηζηυξ βφρμξ εκζζπφεηαζ ιε 
ιεηαθθζηά πθέβιαηα υπμο απαζηείηαζ. Οζ ζημηίεξ δζαιμνθχκμκηαζ αηνζαχξ ζηζξ εέζεζξ πμο 
δείπκμοκ ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα. 

ζη. Πνζκ ηδκ εθανιμβή ηςκ βορμημκζαιάηςκ μζ επζθάκεζεξ εα εθέβπμκηαζ βζα ηα αηυθμοεα: 

- φπανλδ ζηυκδξ, εθαίςκ ή ζαενχκ ηιδιάηςκ 

- πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία (ηαηά αάνμξ υπζ ιεβαθφηενδ απυ 3%) 

- ημ ημκίαια ηςκ ημζπμπμζζχκ πνέπεζ κα έπεζ απμλδνακεεί ηεθείςξ 

- δ φπανλδ ανιχκ δζαζημθήξ, μζ μπμίμζ δεκ εα ηαθφπημκηαζ ιε βορμημκίαια 

γ. ε υθεξ ηζξ ηαηαηυνοθεξ αηιέξ ημπμεεημφκηαζ βςκζυηνακα απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα. ηα ζδιεία 
αθθαβήξ ηςκ οθζηχκ ηςκ πνμξ επίπνζζδ επζθακεζχκ, ηα βορμημκζάιαηα εκζζπφμκηαζ ιε πθαζηζηά 
οαθμπεηάζιαηα ζκχκ πμθοπνμποθεκίμο, πμθοεζηένα ή πμθομονεεάκδξ ηηθ. Θα δζαζηνχκεηαζ ιζα 
ζηνχζδ ημκζάιαημξ πάπμοξ 6 mm – 7 mm, ηαηυπζκ εα δζαζηνχκεηαζ δεφηενδ ζηνχζδ πάπμοξ 7 
mm – 8 mm. ημοξ ανιμφξ δζαζημθήξ ημπμεεημφκηαζ δζαημιέξ απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα ή 
αθμοιίκζμ ιε ανιμηάθοπηνα απυ EPDM. 
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3.17. Θεξκνκνλσηηθά Δπηρξίζκαηα  

α. Σα εενιμιμκςηζηά επζπνίζιαηα εθανιυγμκηαζ ζε 3 ζηνχζεζξ (υπςξ ηα επζπνίζιαηα 
ηζζιεκημημκίαξ) ζοκμθζημφ πάπμοξ 3 cm. ηδκ πενίπηςζδ πμο απαζηείηαζ αολδιέκδ 
εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα εθανιυγμκηαζ επζπθέμκ ζηνχζεζξ επί ιεηαθθζημφ πθέβιαημξ ιε 
ζοκμθζηυ πάπμξ 2 cm. Σζξ 3 πνχηεξ διένεξ εκδείηκοηαζ κα δζαανέπμκηαζ, χζηε κα εκζζπφεηαζ δ 
ακημπή ημοξ. 

α. Σα εενιμιμκςηζηά επζπνίζιαηα πμο παναζηεοάγμκηαζ ζημ ενβμηάλζμ, απμηεθμφκηαζ απυ πενθίηδ, 
ηζζιέκημ, πθαζηζημπμζδηή ηαζ κενυ, ιε ζφκεεζδ ακάθμβδ ιε ηδκ απαζημφιεκδ εενιμιμκςηζηή 
ζηακυηδηα ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ. Καηανπήκ ακαιζβκφεηαζ ημ κενυ ιε ημκ πθαζηζημπμζδηή, 
ζηδ ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ ημ ηζζιέκημ, αημθμοεεί ακάιζλδ βζα 20 sec ηαζ ηαηυπζκ πνμζηίεεηαζ μ 
δζμβηςιέκμξ πενθίηδξ. Σμ ιίβια ακαδεφεηαζ βζα 1 min – 2 min. Σμ ιίβια αθήκεηαζ βζα 10 min – 
15 min πνζκ κα πνδζζιμπμζδεεί. Η ηνίηδ ζηνχζδ είκαζ δ ίδζα ιε ηα ιανιανμημκζάιαηα. 

3.18. Έηνηκα Δπηρξίζκαηα 

α. Η εθανιμβή ηςκ έημζιςκ επζπνζζιάηςκ βίκεηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ ακάιζλδ ημοξ ιε ηδ πνήζδ 
ζςθήκα εηηυλεοζδξ. Η απαζημφιεκδ πμζυηδηα εηημλεφεηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο ημίπμο, υπμο 
έπμοκ ημπμεεηδεεί βαθαακζζιέκμζ ιεηαθθζημί μδδβμί. ηδ ζοκέπεζα δζαζηνχκεηαζ ημ επίπνζζια. Η 
επυιεκδ ζηνχζδ ιπμνεί κα εθανιμζηεί θίβεξ χνεξ ανβυηενα ή ηδκ επυιεκδ ιένα. Γεκζηά βζα ηδκ 
ακάιζλδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ έημζιςκ ημκζαιάηςκ ςξ επζπνίζιαηα, μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα 
αημθμοεεί πζζηά ηζξ μδδβίεξ εθανιμβήξ ηςκ ενβμζηαζίςκ παναβςβήξ ηςκ οθζηχκ. Η πνμζεήηδ 
πδιζηχκ αεθηζςηζηχκ πνυζιζηηςκ, πςνίξ ζπεηζηή μδδβία ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημο οθζημφ 
απαβμνεφεηαζ. 

α. Σα επζπνίζιαηα απυ αηνοθζηά ημκζάιαηα εθανιυγμκηαζ επί υθςκ ηςκ ζηαεενχκ επζθακεζχκ ιε 
ηαηάθθδθδ ιέεμδμ ακάθμβα ιε ηδκ οθή ηδξ πνμξ επίπνζζδ επζθάκεζαξ, ζε 2 ζηνχζεζξ πεηαπημφ 
ηαζ ηεθζηήξ ζηνχζδξ πάπμοξ 12 mm – 15 mm ακαθυβςξ ηςκ μδδβζχκ ημο ενβμζηαζίμο 
παναβςβήξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ πνμξ επίπνζζδ επζθάκεζεξ έπμοκ ιεβάθεξ ακςιαθίεξ, εα 
πνμδβείηαζ δ δζάζηνςζδ πνχηδξ ηαζ δεφηενδξ ζηνχζδξ ιε αζαεζημηζζιεκημημκζάιαηα ζηακμφ 
πάπμοξ ηαζ ηαηυπζκ εα δζαζηνχκεηαζ ημ αηνοθζηυ ημκίαια ιε πάπμξ 5 mm – 6 mm. 

3.19. Δπηρξίζκαηα Διαθξώλ Υσξηζκάησλ 

Σα επζπνίζιαηα βζα ηα εθαθνά πςνίζιαηα ιπμνεί κα είκαζ ηζζιεκημεζδή επζπνίζιαηα ιε ιεβάθδ 

νεοζηυηδηα ή εζδζηά επζπνίζιαηα ιε μνβακζηή αάζδ. Δθανιυγμκηαζ ιε ηδκ πανειαμθή θεπηχκ 

ιεηαθθζηχκ πθεβιάηςκ ή πθεβιάηςκ απυ οαθμΐκεξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ πνυζθοζδξ ηαζ είκαζ πεηαπηά ή 

ηνζθηά ηαζ εηηεθμφκηαζ πεζνμηίκδηα ή ιε ιδπακή εηηυλεοζδξ. 

 

4. Έιεγρνη  

α. Κάεε επίπνζζια εεςνείηαζ εθαηηςιαηζηυ ηαζ απμννζπηέμ, υηακ δ πνυζθοζδ ημο ιε ηδκ 
οπμηείιεκδ επζθάκεζα δεκ είκαζ ζζπονή ζε υθδ ηδκ έηηαζδ. ηακ ημ επίπνζζια «πηοπδεεί» ιε 
ηάπμζμ λφθζκμ ζημζπείμ, ζε ηακέκα ηιήια ημο δεκ επζηνέπεηαζ κα αημφβεηαζ οπυηςθμξ ήπμξ.  

α. Σμ επίπνζζια ηνίκεηαζ επίζδξ απμννζπηέμ, υηακ δίκεζ εκδείλεζξ ακάπηολδξ μπμζαζδήπμηε θεμνάξ 
υπςξ θμοζηάθζαζια, θάβηνζζια, οπεναμθζηά πμνχδδξ επζθάκεζα, ειθακείξ πνμδβμφιεκεξ 
δζμνεχζεζξ, θεμνέξ απυ παβεηυ ηηθ, ή υηακ οπάνπεζ ακςιαθία ζηδκ επζπεδυηδηα ηδξ επζθάκεζαξ. 

β. Ο Ακάδμπμξ εα παναδίδεζ ηδκ επζπνζζιέκδ επζθάκεζα μιμζυιμνθδ, επίπεδδ (ηαηαηυνοθδ βζα ηα 
ημζπχιαηα ηαζ μνζγυκηζα βζα ηζξ μνμθέξ). Οζ ελέπμοζεξ ηαζ μζ εζζέπμοζεξ αηιέξ ηςκ ημζπςιάηςκ 
ηαζ μνμθχκ εα είκαζ εοεφβναιιεξ ηαζ ιε ηδκ ηθίζδ πμο απαζηείηαζ απυ ηδ ιεθέηδ. Οζ ανιμί 
δζαημπήξ ηςκ ενβαζζχκ δεκ εα είκαζ ειθακείξ. 

δ. Οζ επζπνζζιέκεξ επζθάκεζεξ πμο δεκ εα ζηακμπμζμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ ή πμο εα πανμοζζάγμοκ 
εθαηηχιαηα ηνίκμκηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία απμννζπηέεξ ηαζ μ Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηζξ 
ακαηαηαζηεοάγεζ πςνίξ επζπθέμκ απμγδιίςζδ, ιεηά απυ ηδ ζπεηζηή έβηνζζδ βζα επζδζμνεχζεζξ απυ 
ηδκ Τπδνεζία. Οζ επζδζμνεχζεζξ βίκμκηαζ, έηζζ χζηε δ υρδ ηδξ επζδζμνεςιέκδξ επζθάκεζαξ κα ιδκ 
δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηδκ οπυθμζπδ. 
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5. Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο  

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ βζα υθεξ ηζξ ενβαζίεξ επζπνζζιάηςκ πενζθαιαάκμκηαζ ηα αηυθμοεα: 

α. Η πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά επί ηυπμο ημο ένβμο απυ μπμζαδήπμηε απυζηαζδ ηαζ ιέζς 
μπμζαζδήπμηε μδμφ, δ πνμζέββζζδ ηαζ δ ημπμεέηδζδ ζε ηάεε ζηάειδ ενβαζίαξ υθςκ ηςκ 
απαζημφιεκςκ οθζηχκ, ιζηνμτθζηχκ ηαζ ελμπθζζιμφ (ακαιζηηήνςκ, ζηνζςιάηςκ ηηθ) βζα ηδκ 
μθμηθδνςιέκδ ηαζ έκηεπκδ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ.  

α. Ο ρεηαζιυξ ηςκ επζθακεζχκ, δ δαπάκδ βζα ηδκ παναβςβή άιιμο ηαηάθθδθδξ ημηημιεηνζηήξ 
δζααάειζζδξ δ ενβαζία ακάιζλδξ ηαζ παναζηεοήξ ημκζαιάηςκ, δ ηαηαζηεοή ηςκ απαζημφιεκςκ 
ζηνζςιάηςκ, δ πνμζέββζζδ ηαζ ημπμεέηδζδ ημοξ ζηδ ζηάειδ ενβαζίαξ ηαεχξ ηαζ δ απμλήθςζδ 
ημοξ ιεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ ζφιθςκα ιε ηα ακαβναθυιεκα παναπάκς. 

β. Η πνμεημζιαζία ηςκ πνμξ επίπνζζδ επζθακεζχκ, μ ηαεανζζιυξ ημοξ, δ επζδζυνεςζδ ηςκ 
ακςιαθζχκ ηαζ δ εηηνάποκζδ ημοξ, μζ έθεβπμζ ηαζ μζ δεζβιαημθδρίεξ ηςκ οθζηχκ, δ ηαηαζηεοή 
ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ μζ επζδζμνεχζεζξ εθαηηςιαηζηήξ ηεθεζςιέκδξ ενβαζίαξ. 

δ. Η πθήνδξ ενβαζία επίπνζζδξ ηςκ επζθακεζχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δζαιμνθχζεςκ ηςκ 
πνεηζχκ, ηςκ θαιπάδςκ, ηςκ ηθζιάηςκ ηηθ ηαζ ηςκ εκζζπφζεςκ. οιπενζθαιαάκεηαζ επίζδξ δ 
δζαιυνθςζδ ηςκ ζημηζχκ ηαζ ηςκ άθθςκ δζαημζιδηζηχκ ζημζπείςκ ηςκ επζπνζζιάηςκ υπμο αοηή 
απαζηείηαζ. οιπενζθαιαάκεηαζ επίζδξ ηαζ δ δζαιυνθςζδ ιζηνήξ πνμελμπήξ πνμξ ηα ηάης 
(πμηαιυξ) ζηδκ ηαηχηενδ ελςηενζηή αηιή ηςκ επζπνζζιάηςκ ηςκ ελςζηχκ, ηςκ ιανηζγχκ ηηθ βζα 
ηδκ πνμζηαζία απυ ηδ ανμπή. 

ε. Οζ εκδεπυιεκεξ επζδζμνεχζεζξ (ιενειέηζα) ηδξ επζθάκεζαξ πμο πνμηφπημοκ θυβς ηδξ εκζς-
ιάηςζδξ ηςκ ημοθςιάηςκ, ηςκ Η/Μ εβηαηαζηάζεςκ ηηθ. 

ζη. Η δζαιυνθςζδ ανιχκ δζαζημθήξ, υπμο αοηυ απαζηείηαζ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ οθζηχκ ηαζ 
ενβαζίαξ.  

γ. Ο ηαεανζζιυξ ηςκ παναηείιεκςκ επζθακεζχκ, ηαεχξ ηαζ δ επζδζυνεςζδ ημοξ απυ ηζξ θεμνέξ 
θυβς ηςκ ενβαζζχκ επζπνίζεςκ ηαζ μ ηαεανζζιυξ ημο ενβμηαλίμο ιεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ. 

δ. Η αζθάθζζδ, απμεήηεοζδ ηαζ πνμζηαζία ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ ηαηαζηεοαγυιεκςκ ζημζπείςκ. 

ζ. Κάεε άθθδ ενβαζία πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ, έκηεπκδ ηαζ ειπνυεεζιδ απμπενάηςζδ ηςκ 
ενβαζζχκ, έζης ηαζ πνυζεεηδ ηαζ ιδ νδηά ακαθενυιεκδ ζημ πανυκ ηαζ ζηα οπυθμζπα οιααηζηά 
Σεφπδ ηαζ ζπέδζα. 

 

6. Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

α. Οζ ενβαζίεξ επζπνζζιάηςκ εα επζιεηνχκηαζ ζε ηεηναβςκζηά ιέηνα (m²), πθήνςξ πεναζςιέκςκ, 
ακά ηαηδβμνία επζπνίζιαημξ πμο ειθακίγεηαζ ζημ Σζιμθυβζμ. Απυ ηζξ επζιεηνμφιεκεξ επζθάκεζεξ 
εα αθαζνείηαζ ηάεε θφζδξ άκμζβια, ηεκυ ηηθ. πςνίξ ημκζαζημφξ θαιπάδεξ, εκχ βζα ακμίβιαηα, 
ηεκά ηηθ. ιε ημκζαζημφξ θαιπάδεξ εα αθαζνείηαζ ημ ηιήια ηδξ επζθάκεζαξ πμο οπενααίκεζ ηα 2,5 
m2 ακά άκμζβια.  Δθυζμκ πνμαθέπεηαζ ζημ Σζιμθυβζμ, βναιιζηά ζημζπεία ιε ζηαεενυ πθάημξ πμο 
επζπνίμκηαζ, ιε ή πςνίξ εζδζηά ηεθεζχιαηα (κενμζηαθάηηεξ ηηθ.)  ιπμνεί κα επζιεηνχκηαζ ζε ιέηνα 
ιήημοξ (m).  Η επζιέηνδζδ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ. 

α. Η (μζ) πμζυηδηα (εξ) ηςκ ενβαζζχκ πμο εηηεθέζηδηακ ζηακμπμζδηζηά, υπςξ αοηή (εξ) 
επζιεηνήεδηε (ακ) ζφιθςκα ιε ηα ακςηένς ηαζ εβηνίεδηε (ακ) απυ ηδκ Τπδνεζία, εα πθδνχκεηαζ 
(μκηαζ) ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 100.5 ηδξ πανμφζαξ ΓΣΤ βζα ηζξ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ 
επζπνζζιάηςκ.  Η (μζ) ηζιή (έξ) ιμκάδαξ εα απμηεθεί (μφκ) πθήνδ απμγδιίςζδ βζα ηα υζα 
μνίγμκηαζ ζηδκ ακςηένς πανάβναθμ «Πενζθαιαακυιεκεξ Γαπάκεξ» ημο πανυκημξ άνενμο, ηαεχξ 
ηαζ βζα ηάεε άθθδ δαπάκδ πμο είκαζ ακαβηαία ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 100 «Γεκζημί 
νμζ» ηαζ είκαζ ίδζα (εξ) βζα ηάεε ζηάειδ ζηδκ μπμία εηηεθμφκηαζ μζ ενβαζίεξ απυ ημ έδαθμξ ηαζ 
βζα ηάεε φρμξ απυ ημ δάπεδμ ενβαζίαξ. 
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Σ . Π. 14.  ΔΙΓΗ ΚΙ ΓΚΑΛΔΡΙ Α  

1. Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

α. Σμ πανυκ άνενμ αθμνά ζηζξ βεκζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ημπμεέηδζδ εζδχκ 
ηζβηαθενίαξ βζα υθα ηα είδδ ημοθςιάηςκ, ηδκ ηαηαζηεοή ηζβηθζδςιάηςκ ηαζ πεζνμθζζεήνςκ 
ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ πανμπή πάζδξ θφζεςξ εβηαηαζηάζεςκ, ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ιδπακζημφ 
ελμπθζζιμφ, ενβαθείςκ, ζοζηεοχκ ηαζ οθζηχκ, ζφιθςκα ιε ημ πανυκ ηαζ ηα οπυθμζπα οιααηζηά 
Σεφπδ ηαζ ζπέδζα ηαζ ηζξ εκημθέξ ηδξ Τπδνεζίαξ. Πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ηα ζοκαθή ελανηήιαηα 
(ελανηήιαηα ζηενέςζδξ, πανειαφζιαηα ηηθ). 

α. Πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ μζ απαζηήζεζξ βζα ημοξ ιδπακζζιμφξ αοηυιαηςκ εονχκ. 

 

2. Τιηθά 

2.1. Πξνδηαγξαθέο 

Πίλαθαο 1141.2.2 : Πξόηππα γηα Δίδε Κηγθαιεξίαο θαη Μεηαιιηθά Δμαξηήκαηα Κηηξίσλ 

# Απαίηεζε Πξόηππν 

1 2 3 

1 οζηεοέξ εθεβπυιεκμο ηθεζζίιαημξ εονχκ - Απαζηήζεζξ ηαζ 

ιέεμδμζ δμηζιήξ   

ΔΛΟΣ ΔΝ 1154 

2 Ηθεηηνμηίκδηεξ δζαηάλεζξ βζα ακαηθζκυιεκεξ πυνηεξ - 

Απαζηήζεζξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ   

ΔΛΟΣ ΔΝ 1155 

3 Μεκηεζέδεξ βζα πανάεονα ηαζ πυνηεξ - Απαζηήζεζξ ηαζ ιέεμδμζ 

δμηζιήξ   

ΔΛΟΣ ΔΝ 12051 

4 Κθεζδανζέξ ηαζ ελανηήιαηα ηθεζδανζχκ - Απαζηήζεζξ ηαζ ιέεμδμζ 

δμηζιήξ   

ΔΛΟΣ ΔΝ 12320 

5 Μμκμαλμκζημί ιεκηεζέδεξ - Απαζηήζεζξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιχκ   ΔΛΟΣ ΔΝ 1935 

6 Γζαηάλεζξ ζοκημκζζιμφ πυνηαξ - Απαζηήζεζξ ηαζ ιέεμδμζ 

δμηζιήξ   

ΔΛΟΣ ΔΝ 1158 

7 Κφθζκδνμζ ηθεζδανζχκ - απαζηήζεζξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ  ΔΛΟΣ ΔΝ 1303 

8 Δλανηήιαηα ζονυιεκςκ ηαζ πηοζζυιεκςκ εονχκ - Απαζηήζεζξ 

ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1527 

9 Δίδδ Κζβηαθενίαξ - Ακημπή ζηδ δζάανςζδ - Απαζηήζεζξ ηαζ 

ιέεμδμζ δμηζιήξ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1670 

10 Μμπθμί ηαζ πυιμθα - Απαζηήζεζξ ηαζ ιέεμδμζ δμηζιήξ ΔΝ 1906 

2.2. Δμαξηήκαηα Κνπθσκάησλ - Γεληθά 

α. Σα ελανηήιαηα πμο πνμζημιίγεζ μ Ακάδμπμξ εα είκαζ αηνζαχξ αοηά πμο πνμδζαβνάθμκηαζ ζηα 
οιααηζηά Σεφπδ ηαζ έπμοκ εβηνζεεί απυ ηδκ Τπδνεζία. Οπμζμδήπμηε άθθμ ελάνηδια πμο δεκ είκαζ 
εβηεηνζιέκμ απυ ηδκ Τπδνεζία, ηνίκεηαζ απμννζπηέμ. Σα ηονζυηενα είδδ ηζβηαθενίαξ, ηα μπμία μ 
Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ (εκδεζηηζηά ηαζ υπζ πενζμνζζηζηά) κα παναδχζεζ ημπμεεηδιέκα ηαζ έημζια 
πνμξ θεζημονβία είκαζ ηα αηυθμοεα: 

- Υεζνμθααέξ 

- Πθήνεξ γεφβμξ πεζνμθααχκ βζα ζηνεπηά λφθζκα εονυθοθθα (ιέζα- έλς) ιε ηζξ ακάθμβεξ 
εζδζηέξ πθάηεξ ζηενέςζδξ (ιέζα-έλς) ιε εκζςιαηςιέκμ εζδζηυ ζφζηδια ηθεζδχιαημξ 
ηαζ έκδεζλδ ηαηάθδρδξ (πνάζζκμ – ηυηηζκμ), υπμο απαζηείηαζ. 
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- Πθήνεξ γεφβμξ πεζνμθααχκ βζα ζηνεπηά λφθζκα εονυθοθθα (ιέζα- έλς) ιε ηζξ ακάθμβεξ 
εζδζηέξ πθάηεξ ζηενέςζδξ (ιέζα-έλς), ιε ιδπακζζιυ νφειζζδξ πεζνμθααχκ ηαζ 
εκζςιαηςιέκδ μπή βζα ηφθζκδνμ ηθεζδανζάξ αζθαθείαξ. 

- Υεζνμθααή (βνοθυπενμ) βζα ζηνεπηυ πανάεονμ ιε ηδκ ακάθμβδ πθάηα ζηενέςζδξ 
(ιέζα), ιε ιδπακζζιυ νφειζζδξ πεζνμθααήξ ηαζ ακηίηνζζια ζημ πθαίζζμ ή ζημ άθθμ 
θφθθμ (δίθοθθμ πανάεονμ). 

- Κθεζδανζέξ ηαζ ηφθζκδνμζ 

- Κθεζδανζέξ (πςκεοηέξ ή ελςηενζηέξ) ηαζ ηφθζκδνμζ αζθαθείαξ 

- Κφθζκδνμζ ηεκηνζημφ ηθεζδχιαημξ  

- Κθεζδανζά αζθαθείαξ, παθφαδζκδ, βαθαακζζιέκδ ηαζ πςκεοηή βζα εφνεξ ποναζθάθεζαξ 

- Ράαδμζ (ιπάνεξ) πακζημφ βζα εφνεξ ποναζθάθεζαξ ζηζξ ελυδμοξ ηζκδφκμο 

- Υςκεοηυξ, παθφαδζκμξ (ιπνμφηγζκμξ ή βαθαακζζιέκμξ) ζφνηδξ ιε αναπίμκα (κηίγα) πμο 
αζθαθίγεζ επάκς – ηάης ιέζα ζε δζπθά ακηίζημζπα ακηζηνίζιαηα (πθαίζζμ – θφθθμ ηαζ θφθθμ 
– δάπεδμ). 

- ηνμθείξ (ιεκηεζέδεξ) 

- Υαθφαδζκμζ ή ιπνμφηγζκμζ ή ακμλείδςημζ, πςκεοημί, δζαημζιδηζημί ή απθμί βζα εφνεξ ή 
πανάεονα. 

- ηνμθείξ βζα ακάνηδζδ εονυθοθθςκ εφναξ θεζημονβίαξ δφμ ηαηεοεφκζεςκ. 

- Μδπακζζιμί επακαθμνάξ εονχκ 

- Μδπακζζιυξ επακαθμνάξ ζηδκ ηθεζζηή εέζδ ιε πνμκζηή ηαεοζηένδζδ ζηνεπηήξ εφναξ 
πςνίξ απαζηήζεζξ ποναζθάθεζαξ ζημ άκς ιένμξ ηδξ εφναξ. 

- Μδπακζζιυξ επακαθμνάξ υπςξ παναπάκς αθθά ιε απαζηήζεζξ ποναζθάθεζαξ. 

- Μδπακζζιυξ επακαθμνάξ ζηνεπηήξ εφναξ δαπέδμο ιε πνμκζηή ηαεοζηένδζδ 

- Πθάηα ζημ ηάης ιένμξ εφναξ βζα πνμζηαζία απυ ηηοπήιαηα πμδζχκ ηηθ. 

- Υςκεοηέξ πεζνμθααέξ βζα ζονυιεκα ημοθχιαηα ιπνμφηγζκεξ ή ακμλείδςηεξ ή παθφαδζκεξ ή 
πθαζηζηέξ ιε ηθεζδανζά αζθαθείαξ. 

- Ακαζημθείξ (ζημπ) 

- Ακαζημθείξ εφναξ – δαπέδμο 

- Ακαζημθείξ εφναξ – ημίπμο 

- Ακαζημθείξ θφθθςκ ενιανίμο 

- Ακαζημθείξ ζοβηνάηδζδξ ελχθοθθςκ παναεφνςκ 

- Πθάηεξ ζηήνζλδξ, νμγέηεξ ηηθ 

- φνηεξ μνζγυκηζαξ ή ηαηαηυνοθδξ θεζημονβίαξ 

- Μδπακζζιμί ζηζαζιμφ (νμθμπεηάζιαηα, ζηίαζηνα) 

- Πενζίδεξ εονίδςκ ελαενζζιμφ δζπθήξ υρδξ 

- Γζηηοςηά πεηάζιαηα πνμζηαζίαξ απυ έκημια 

α. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζημιίγεζ ακαθχζζια πνμηεζκυιεκα απυ ημκ πνμιδεεοηή. Σα 
ηειάπζα εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ηαηάθθδθμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ, (μνείπαθημξ, ακμλείδςημξ 
ζίδδνμξ, αθμοιίκζμ, πάθοααξ πνχηδξ δζαθμβήξ ηηθ). 

β. Οζ ζηνμθείξ, μζ ηθεζδανζέξ, μζ ζφνηεξ, μζ ιδπακζζιμί ελυδςκ ηζκδφκμο ηαζ μζ ιδπακζζιμί 
ηθεζζίιαημξ ηςκ εονχκ πνέπεζ κα είκαζ ζδιαζιέκμζ ιε ημ υκμια ημο ηαηαζηεοαζηή ή ημ ζήια 
ημο, ηα μπμία πνέπεζ κα θαίκμκηαζ ηαζ ιεηά ηδκ ημπμεέηδζδ. Γζα ηαθοιιέκμοξ ιδπακζζιμφξ 
ηθεζζίιαημξ, ημ υκμια ηαζ ημ ζήια είκαζ δοκαηυκ κα είκαζ ηάης απυ ημ ηάθοιια. 

δ. Ο ιδπακζζιυξ ηφθζζδξ ή ακμίβιαημξ ημο ηζκδημφ ιένμοξ ηςκ οαθμζηαζίςκ εα είκαζ άνζζηδξ 
πμζυηδηαξ ηαζ εα έπεζ εβηνζεεί απυ ηδκ Τπδνεζία πνζκ ηδκ εκζςιάηςζδ ημο ζηδκ ηαηαζηεοή.  



146 

ε. Γζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εονχκ απυ θεμνέξ, ζδζαίηενα ηαηά ημ άκμζβια ζε πμθοζφπκαζημοξ 
πχνμοξ (κμζμημιεία, οπδνεζίεξ ηηθ), ημπμεεημφκηαζ ιεηαθθζηέξ πθάηεξ ζηα ζδιεία ηςκ εονχκ, 
ηα μπμία ηαηαπμκμφκηαζ πενζζζυηενμ. Οζ πεζνμθααέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εκδείηκοηαζ κα είκαζ 
ζοκδεδειέκεξ ιε ηζξ πθάηεξ. ε υθεξ ηζξ οάθζκεξ εφνεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ πεζνμθααέξ έθλδξ ηαζ 
χεδζδξ. ηδκ πενίπηςζδ εονχκ ζηνεθυιεκςκ πνμξ ιζα ηαηεφεοκζδ εκδείηκοηαζ δ πνήζδ πθαηχκ 
πνμξ ηδκ πθεονά ηδξ χεδζδξ. ηδκ πενίπηςζδ εονχκ ζηνεθυιεκςκ πνμξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ 
(ιέζα - έλς) ημπμεεημφκηαζ πθάηεξ ηαζ απυ ηζξ 2 πθεονέξ ηδξ εφναξ (χεδζδξ – έθλδξ). ηζξ εφνεξ 
αανέςξ ηφπμο, δζα ηςκ μπμίςκ δζένπμκηαζ αανέα ακηζηείιεκα, θμνεία, ακαπδνζηά ηνμπήθαηα 
ηαείζιαηα ηηθ, ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα πνμηαθέζμοκ θεμνά ζηδ εφνα, εκδείηκοηαζ δ πνήζδ 
εκζζποιέκςκ πθαηχκ ηαηάθθδθςκ δζαζηάζεςκ. 

2.3. Δμαξηήκαηα Κνπθσκάησλ Αινπκηλίνπ 

Οζ ιεκηεζέδεξ βζα ηδκ πενζζηνμθή ηςκ θφθθςκ ηαεχξ ηαζ μζ θααέξ βζα ηδκ ηφθζζδ ημοξ εα είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ημ ίδζμ ηνάια αθμοιζκίμο ακμδζςιέκμζ υπςξ αηνζαχξ ηαζ ηα πνμθίθ ηαζ εα 

θένμοκ ημπθίεξ απυ πνςιμκζηεθζμφπμ πάθοαα ιε εζςηενζηυ ελάβςκμ ηαηά DΙΝ 7991. Σα πενζηυπθζα εα 

είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ αθμοιίκζμ ή πνςιμκζηεθζμφπμ πάθοαα. Οζ ιφθμζ εα είκαζ νοειζγυιεκμο ηφπμο 

(ιε θνέκμ) ηαηά DΙΝ 7991 ηαζ ηαηά ηζξ εκημθέξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

2.4. Δμαξηήκαηα Ξύιηλσλ Κνπθσκάησλ 

α. πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηδ ιεθέηδ, μζ ιεκηεζέδεξ εα είκαζ απυ επζπνςιζςιέκμ πάθοαα ιε δζπθέξ 
νμδέθεξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα ηαζ εα δζαεέημοκ ζφζηδια θίπακζδξ, πςνίξ κα απαζηείηαζ δ 
αθαίνεζδ ημο εονυθοθθμο, ιε έκζθαζνμοξ ηνζαείξ ηαζ εα είκαζ ακηαθθάλζιμζ. 

α. Σα ζοζηήιαηα αοηυιαημο ηθεζζίιαημξ ηςκ εονχκ, υπμο πνμαθέπεηαζ απυ ηδ ιεθέηδ, εα είκαζ 
ζηενεςιέκα ζηδκ επζθάκεζα ηδξ εφναξ ηαζ εα είκαζ ηεθεζςιέκα ιε αθμοιίκζμ ζε ζαηζκέ ακμδζηή 
μλείδςζδ. Η υθδ ζηενέςζδ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή. φζηδια 
αοηυιαημο ηθεζζίιαημξ ημπμεεηείηαζ ζε υθα ηα εονυθοθθα ηαηάθθδθμ βζα ηάεε πενίπηςζδ. 

β. Οζ ηθεζδανζέξ ηαζ ηα ιάκηαθα εα είκαζ πςκεοηά ζηζξ εφνεξ, εηηυξ ακ έπεζ ηαεμνζζεεί δζαθμνεηζηά 
απυ ηα ζπέδζα ή απυ ηδκ Τπδνεζία. Οζ ηθεζδανζέξ πμο ημπμεεημφκηαζ ζηα ηάεεηα ζοκακηχιεκα 
ζυημνα ηάεε εονυθοθθμο ζηζξ δίθοθθεξ πυνηεξ εα είκαζ πςκεοηέξ. Οζ πνυζεζεξ αοηέξ πθάηεξ 
υθςκ ηςκ ηθεζδανζχκ εα είκαζ απυ ακμλείδςημ πάθοαα ή μνείπαθημ. Σα πςκεοηά ιάκηαθα εα είκαζ 
ηαηαηυνοθμο ηφπμο, ιε πνεζζανζζηή παθφαδζκδ εήηδ ηαζ μνεζπάθηζκμοξ ιμπθμφξ. Οζ πςκεοηέξ 
ηθεζδανζέξ εα είκαζ ηαηαηυνοθμο ηφπμο, ιε 3 ιμπθμφξ  ηθεζδχιαημξ, ιε πνεζζανζζηή εήηδ ηαζ 
μνεζπάθηζκμοξ ιμπθμφξ. 

δ. Σμ ζφζηδια ηςκ ηθεζδανζχκ δαπέδμο εα έπεζ ηεθείςια αθμοιζκίμο ζε ζαηζκέ ακμδζηή μλείδςζδ, 
δζαζηάζεςκ 103 mm x 19 mm, ηνοιιέκμ ιδπακζζιυ ιμπθχκ, ηαζ οπμδμπή «βθχζζαξ» ζημ 
δάπεδμ πμο δεκ εα ιαγεφεζ ζηυκδ. 

ε. Σα stop ηςκ εονχκ εα είκαζ ζηενεςιέκα ζημοξ ημίπμοξ ζημ φρμξ ηδξ πεζνμθααήξ ιε ηνοθή 
ζηήνζλδ, ιδ μναηή. 

2.5. Κηγθιηδώκαηα - Υεηξνιηζζήξεο 

α. Σμ εθάπζζημ φρμξ ηζβηθζδςιάηςκ ελςζηχκ, δςιάηςκ ηαζ ηθζιάηςκ είκαζ 0,90 m. 

α. Σα παθφαδζκα ηζβηθζδχιαηα απμηεθμφκηαζ απυ ζςθήκεξ ή νάαδμοξ μνεμβςκζηήξ ή ηοηθζηήξ 
δζαημιήξ, εκχ ηα ηζβηθζδχιαηα απυ αθμοιίκζμ απμηεθμφκηαζ απυ πνμθίθ αθμοιζκίμο. 

β. Οζ πεζνμθζζεήνεξ είκαζ πανάθθδθμζ ιε ηδκ ηθίζδ ηδξ ζηάθαξ ηαζ ζε φρμξ 0,85 cm – 0,90 cm απυ 
ηα παηήιαηα. Γζα φρδ ηθζιάηςκ πάκς απυ 12 m, ημ εθάπζζημ φρμξ ημο πεζνμθζζεήνα είκαζ 1,10 
m. Η δζαημιή ημο πεζνμθζζεήνα οπμθμβίγεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ απυζηαζδ ηςκ μνεμζηαηχκ, χζηε 
κα έπεζ εθάπζζηδ ακημπή  ζε μνζγυκηζα ηαηαπυκδζδ 50 kg/m. 

δ. Οζ απαζηήζεζξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηζβηθζδςιάηςκ ηθζιάηςκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

- βζα πθάημξ ηθίιαηαξ ιέπνζ 1,25 m, ημπμεεηείηαζ ηζβηθίδςια ιυκμ απυ ηδ ιία εθεφεενδ 
πθεονά 

- βζα πθάημξ ηθίιαηαξ 1,25 m – 2,5 m, ημπμεεηείηαζ ηζβηθίδςια ηαζ ζηζξ 2 πθεονέξ 
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- βζα πθάημξ ηθίιαηαξ ιεβαθφηενμ απυ 2,5 m, ημπμεεηείηαζ ηζβηθίδςια ηαζ εκδζάιεζα 

- βζα ηθίιαηεξ ιε θζβυηενεξ απυ 5 ααειίδεξ δεκ απαζηείηαζ ηζβηθίδςια 

2.6. Μεραληζκνί Κιεηζίκαηνο Θπξώλ 

α. Η πνήζδ ηαθοιιέκςκ ιδπακζζιχκ ζημ άκς ιένμξ ηδξ εφναξ εκδείηκοηαζ ζε ηφνζεξ εζζυδμοξ 
ζδιακηζηχκ ηηζνίςκ, ζε εφνεξ ιε δζπθά θφθθα ηηθ. Πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ ημπμεέηδζδ ηέημζςκ 
ιδπακζζιχκ ζε λφθζκεξ εφνεξ.  

α. Η πνήζδ επζδαπέδζςκ ηαθοιιέκςκ ιδπακζζιχκ δεκ εκδείηκοηαζ, υηακ υιςξ δεκ είκαζ δοκαηή δ 
απμθοβή ημοξ, πνέπεζ κα δζαζθαθίγεηαζ υηζ μ ζπεδζαζιυξ ηδξ πθάηαξ ημο δαπέδμο θαιαάκεζ οπ’ 
υρζκ ηζξ απαζηήζεζξ θεζημονβίαξ ημο ιδπακζζιμφ. 

β. Οζ δζαζηάζεζξ ηςκ ηαηάθθδθςκ ιδπακζζιχκ ηθεζζίιαημξ βζα ηάεε εφνα πνέπεζ κα ζοιθςκμφκ ιε 
αοηέξ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ηδξ εφναξ. 

δ. Δηηυξ απυ ημ υκμια ή ημ ζήια ημο ηαηαζηεοαζηή, ακαβνάθεηαζ επί ημο ιδπακζζιμφ ηαζ δ 
διενμιδκία ηαηαζηεοήξ ημο. 

ε. Οζ ιδπακζζιμί επακαθμνάξ ζηδκ ηθεζζηή εέζδ ιε πνμκζηή ηαεοζηένδζδ ζημ άκς ιένμξ ηδξ εφναξ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε εφνεξ πμο δεκ ακμίβμοκ ιέπνζ 180º ηαζ υπμο δεκ οπάνπεζ παναηείιεκμξ 
ημίπμξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ιδπακζζιμφ ζοβηνάηδζδξ ή ακαζημθέα επ’ αοημφ. 

2.7. Μεραληζκνί Απηόκαησλ Θπξώλ 

α. Οζ απαζηήζεζξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηα αηυθμοεα εδάθζα ζζπφμοκ βζα ζοκήεεζξ ιδπακζζιμφξ 
αοηυιαημο ηφπμο, πμο πενζθαιαάκμοκ ημ δθεηηνμιδπακζηυ ζφζηδια ηίκδζδξ ηςκ εονχκ, ηζξ 
ζοζηεοέξ ιζηνμηοιάηςκ ηαζ ηζξ ιμκάδεξ εθέβπμο ηαζ πνμβναιιαηζζιμφ. 

α. Ηθεηηνμιδπακζηυ ζφζηδια 

- Κάεε αοηυιαηδ εφνα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε δθεηηνμιδπακζηυ ζφζηδια πμο εκενβμπμζείηαζ 
ιέζς ζοζηεοχκ ιζηνμηοιάηςκ, εθεβπυιεκμ ιε θςημηφηηανα. Σμ ζφζηδια ηαθφπηεζ ιε 
δέζιεξ ιζηνμηοιάηςκ ιία ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή. Οζ δέζιεξ ηςκ ιζηνμηοιάηςκ εκενβμπμζμφκ 
ημκ ιδπακζζιυ υηακ εκημπζζεεί μπμζαδήπμηε ηίκδζδ. 

- Γζα κα πενζμνζζημφκ μζ ηίκδοκμζ αηοπδιάηςκ υηακ ηθείκεζ δ εφνα, ημ ζφζηδια είκαζ 
εθμδζαζιέκμ ιε αοηυιαηδ επακαθμνά ζηδκ ακμζηηή εέζδ, ζε πενίπηςζδ πμο εκημπζζεεί κέα 
ηίκδζδ. 

- ε έηηαηηδ ακάβηδ πνμαθέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ζηαεενμπμίδζδξ ηςκ εονχκ ζηδκ ακμζηηή 
εέζδ απυ ημοιπί ηαζ απυ ημκ ηεκηνζηυ ζηαειυ επζηήνδζδξ, ιε εκζφνιαημ ηδθεπεζνζζιυ. 

- ε δζαημπή ηδξ πανμπήξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ, μζ εφνεξ ακμίβμοκ αοηυιαηα ιε ιδπακζηυ ή 
πεζνμηίκδημ ζφζηδια. ημκ ελμπθζζιυ ημο ιδπακζζιμφ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ ιπαηανία 
δζάνηεζαξ 30 min ή 190 - 200 ακμζβιάηςκ. 

- Οζ αοηυιαηεξ εφνεξ είκαζ αευνοαδξ θεζημονβίαξ ηαζ ιε ακημπή ημοθάπζζημκ 100 kg ακά 
εονυθοθθμ. Ο δθεηηνμηζκδηήναξ ιεηαδίδεζ ηδκ ηίκδζδ ζημ ζφζηδια θεζημονβίαξ ηςκ εονχκ, 
ιε ναμοθμνμοθειάκ πςνίξ βνακάγζα, ηφπμο μδμκηςημφ ζιάκηα. 

- ημ ιμηέν πνμαθέπεηαζ ζφζηδια δθεηηνμκζημφ οπενεοαίζεδημο δίζημο βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηαζ 
ιεηάδμζδ ηςκ εκημθχκ απυ ημοξ ιαβκδηζημφξ δζαηυπηεξ ηαζ βζα ηδ θεζημονβία θνέκμο 
ακμζηημφ ηοηθχιαημξ ηαζ αοηυιαηδξ επακαθμνάξ ζε πενίπηςζδ πανειαμθήξ ειπμδίμο ζημ 
ηθείζζιμ ηαεχξ ηαζ ρήηηνεξ βζα πνμζηαζία οπενεένιακζδξ (+ 135°C). 

- Οζ μδδβμί ηφθζζδξ ηςκ θφθθςκ ηςκ εονχκ είκαζ απυ ακμδζςιέκμ αθμοιίκζμ. Φένμοκ 
ναμοθμνμοθειάκ απυ αζκφθζμ βζα ηδκ μθίζεδζδ ζημοξ μδδβμφξ. Σμ ζφζηδια ακάνηδζδξ ηςκ 
εονυθοθθςκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα εοεοβναιιίζεςκ ηαζ νφειζζδξ ημο φρμοξ ηαζ 
εκζςιαηςιέκα νάμοθα ακηζζηήνζλδξ βζα ηδκ απμθοβή εηηνμπήξ. 
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β. Ηθεηηνμκζηή ιμκάδα εθέβπμο 

- Κάεε δζάηαλδ πενζέπεζ εκζςιαηςιέκδ δθεηηνμκζηή ιμκάδα εθέβπμο βζα νφειζζδ ηαζ δζάβκςζδ 
αθααχκ ιε θςηεζκέξ εκδείλεζξ LED, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηεζη εηηίκδζδξ βζα ηα 
θςημηφηηανα, ON – OFF δζαηυπηδ, μπηζηυ δθεηηνμκζηυ ιδπακζζιυ ζηαιαηήιαημξ ηαζ 
επακαθμνάξ ζε πενίπηςζδ πανειαμθήξ ειπμδίμο. 

- Δπίζδξ ηάεε ζφζηδια πενζθαιαάκεζ πνυβναιια επζθμβήξ βζα εφνεξ ιυκζια ακμζηηέξ, επζθμβήξ 
ιυκμ εζζυδμο ή ελυδμο, αοηυιαηδ θεζημονβία, δθεηηνμιαβκδηζηυ ηθείδςια ηαζ πεζνμηίκδηδ 
απμιακδάθςζδ πακζημφ. 

δ. Η ζοζηεοή ιζηνμηοιάηςκ ημπμεεηείηαζ πάκς απυ ηδ εφνα ηαζ ηαθφπηεζ ιε δέζιδ ιζηνμηοιάηςκ 
ιία ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή, πθάημοξ ημοθάπζζημκ 2,90 m. (2 x 1,45 m), δδθαδή πθάημοξ 1,45 m 
απυ ηδκ ηάεε πθεονά ηίκδζδξ. Μεηά ηδκ πάνμδμ πνμηαεμνζζιέκμο πνμκζημφ μνίμο (0 sec – 60 
sec), ακ δεκ εκημπζζεεί κέα ηίκδζδ ιέζα ζηδκ αηηίκα δνάζδξ ηδξ δέζιδξ, δ εφνα επακένπεηαζ 
ζηδκ ηθεζζηή εέζδ αοηυιαηα εθ' υζμκ δεκ δζαηυπηεηαζ ηαζ δ δέζιδ ημο θςημηφηηανμο. 

 

3. Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.1 Μεηαθνξά θαη Απνζήθεπζε 

Ο Ακάδμπμξ πνμζημιίγεζ υθα ηα είδδ ηζβηαθενίαξ πμο απεζημκίγμκηαζ ζηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα 

θεπημιενεζχκ, ημ μπμία πνέπεζ κα επανημφκ βζα υθα ηα ημοθχιαηα. Η πνμζηυιζζδ, δ ιεηαθμνά ηαζ δ 

απμεήηεοζδ εα βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο ηαηαζηεοαζηή ηςκ ελανηδιάηςκ, εκηυξ 

ηθεζζηχκ ζοζηεοαζζχκ. 

3.2. Πξνεηνηκαζία 

α. Πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ ζπεηζηχκ ηαηαζηεοχκ, οπμαάθθμκηαζ ζηδκ Τπδνεζία δείβιαηα ηονίςκ 
ηαζ αμδεδηζηχκ οθζηχκ βζα έβηνζζδ, ηα μπμία ζοιθςκμφκ ιε ηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα ηαζ ηα 
οιααηζηά Σεφπδ. Τπμαάθθμκηαζ επίζδξ πζζημπμζδηζηά βζα ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ ιεευδςκ 
ζοβημθθήζεςκ ακά πενίπηςζδ. Οζ ηαηαζηεοέξ λεηζκμφκ ιυκμ ιεηά ηδ βναπηή έβηνζζδ ηδξ 
Τπδνεζίαξ πμο αημθμοεεί ηδκ έβηνζζδ ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ ζπεδίςκ. 

α. Πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ ηαηαζηεοχκ εθέβπμκηαζ μζ επζηυπμο δζαζηάζεζξ αθήκμκηαξ ακμπέξ βζα 
πνμαθεπυιεκεξ ιεηαηζκήζεζξ ηαηά ηδ θεζημονβία ηδξ ηαηαζηεοήξ, χζηε ηα δζάθμνα ηιήιαηα κα 
ηαζνζάγμοκ πςνίξ κα δδιζμονβμφκηαζ ηάζεζξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ηιδιάηςκ ημοξ ή ιεηαλφ 
αοηχκ ηαζ άθθςκ ηαηαζηεοχκ ημο ηηζνίμο. 

β. θα ηα ιδ βαθαακζζιέκα παθφαδζκα ηειάπζα, εα αζηανχκμκηαζ ζημ ενβμζηάζζμ ή ζημκ ηυπμ 
ηαηαζηεοήξ ημοξ, πνζκ ηδ ζοκανιμθυβδζδ ηαζ ηζξ ζοβημθθήζεζξ. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο δ Τπδνεζία 
απαζηήζεζ εενιυ βαθαάκζζια ημο ηειαπίμο, αοηυ βίκεηαζ ηαηά ηακυκα ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 
ηαηαζηεοήξ ηαζ ιεηά ημπμεεηείηαζ. Μεηά ημ βαθαάκζζια απαβμνεφεηαζ δ δζάηνδζδ ηςκ ηειαπίςκ. 
Αζηάνςια εα βίκεηαζ ιε εβηεηνζιέκμ αζηάνζ πνςιζημφ ρεοδάνβονμο, εηηυξ απυ ηζξ πενζπηχζεζξ 
πμο ημ ηεθείςια είκαζ επμλεζδζηή νδηίκδ. ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ βίκεηαζ ηαεανζζιυξ ιε 
αιιμαμθή ηαζ εθανιυγμκηαζ δφμ ζηνχζεζξ ιε επμλεζδζηυ αζηάνζ. 

δ. ε ιδ ειθακή πάθοαα, εηηυξ εάκ πνυηεζηαζ κα εβηζαςηζζηεί ζε ζηονυδεια, πνμδβμφκηαζ δφμ 
ζηνχζεζξ αζθαθημφπμο ααθήξ πνζκ απυ ηδκ ηάθορδ. 

3.3. Γεληθέο Απαηηήζεηο Καηαζθεπήο 

α. Σα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα πμο οπμαάθθεζ μ Ακάδμπμξ ζηδκ Τπδνεζία εα πενζθαιαάκμοκ 
θεπημιενή ζημζπεία βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ημπμεέηδζδ ηςκ εζδχκ ηζβηαθενίαξ, ηςκ 
πεζνμθζζεήνςκ ηηθ. 

α. Δηηυξ εάκ οπάνπεζ δζαθμνεηζηή μδδβία απυ ηδκ Τπδνεζία, δ ημπμεέηδζδ βίκεηαζ ηαηά ηζξ 
οπμδείλεζξ ημο ηαηαζηεοαζηή. Οζ ενβαζίεξ εα εηηεθμφκηαζ απυ εζδζηεοιέκμοξ ηεπκίηεξ, ζςζηά ηαζ 
επζιεθδιέκα. Οζ ζοβημθθδηέξ εα έπμοκ ηα ζπεηζηά δζπθχιαηα ηςκ μπμίςκ ηα ζημζπεία εα 
ελαηνζαχκμκηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία.  
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β. Οζ εκχζεζξ εα είκαζ αηνζαείξ ηαζ ζηαεενέξ. ηα ηζβηθζδχιαηα ηαζ ζημοξ πεζνμθζζεήνεξ, μζ εκχζεζξ 
εα επζηοβπάκμκηαζ ιε ζοκεπή ακεεηηζηή ηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ θεπηή ηαζ αθακή βναιιή 
ζοβηυθθδζδξ. Η επζθάκεζα ηδξ ζοβηυθθδζδξ θεζαίκεηαζ ιε ηνμπυ ηαζ θίια.  

δ. Οζ ηαηαζηεοέξ βίκμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ηαεανχκ θαιανζκχκ ηαζ δζαημιχκ πμο δεκ πανμοζζάγμοκ 
παναιμνθχζεζξ ηαζ αηέθεζεξ. 

ε. Θα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ επαθή ιεηαλφ ακυιμζςκ ιεηάθθςκ πμο ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ 
βαθαακζηέξ αθθμζχζεζξ. Μεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ιεηάθθςκ πανειαάθθμκηαζ ηαηάθθδθα 
πανειαφζιαηα εβηεηνζιέκα απυ ηδκ Τπδνεζία. Ιδζαίηενδ πνμζμπή δίκεηαζ ζημοξ ανιμφξ ιεηαλφ 
ηςκ ακυιμζςκ οθζηχκ, χζηε κα απμθεφβεηαζ δ δζάανςζδ υηακ ηα υιανζα φδαηα νέμοκ απυ ημ έκα 
οθζηυ ζημ άθθμ.  

ζη. Θα πνέπεζ επίζδξ κα δίκεηαζ πνμζμπή ζηζξ ζηενεχζεζξ ηςκ ιεκηεζέδςκ, ζηνμθέςκ ηαζ θμζπχκ 
ελανηδιάηςκ, χζηε κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοιααηά οθζηά ηαζ εζδζηά ζηζξ ζηενεχζεζξ ζε 
ζηονυδεια, ημζπμπμζίεξ ηαζ θζεμδμιέξ. 

γ. Σα δζάθμνα ηιήιαηα εα πνέπεζ κα είκαζ ηαθά ζηενεςιέκα ιεηαλφ ημοξ χζηε κα ακηέπμοκ ζηα 
θμνηία πμο πνμαθέπμκηαζ ηαηά ηδ θεζημονβία ηδξ ηαηαζηεοήξ. Δπίζδξ εα δίκεηαζ πνμζμπή ζηζξ 
ηαηαηυνοθεξ εοεείεξ, ζημ αθθάδζαζια ηαζ ζηδκ επζπεδυηδηα. Οζ ειθακείξ, ιεηά ημ ηέθμξ ηςκ 
ενβαζζχκ, μπέξ ημπθζχζεςκ πνέπεζ κα είκαζ εοεοβναιιζζιέκεξ. 

δ. Πνζκ απυ ηδκ ημπμεέηδζδ ημο ιδπακζζιμφ αοηυιαηςκ εονχκ εθέβπεηαζ απυ ημκ Ακάδμπμ δ 
μνζγμκηζυηδηα ηαζ δ ηαηαημνοθυηδηα ηςκ ζημζπείςκ πάηηςζδξ ηαζ ακ απαζηείηαζ επζδζυνεςζδ, 
εηηεθείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Τπδνεζίαξ. 

ε. Οζ ηθεζδανζέξ ηςκ εονχκ πακζημφ πνέπεζ κα θεζημονβμφκ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα ιδκ 
ειπμδίγμοκ ηδ δζέλμδμ ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ δζαθοβήξ. 

3.4. Αλνρέο 

 Ακμπέξ ζε ζηάειεξ πεζνμθζζεήνςκ: 3 mm ζε πήπδ 3 m πμο ημπμεεηείηαζ μπμοδήπμηε. 

 Ακμπέξ ζζδενέκζςκ δζαημιχκ: 

- δζαζηάζεζξ δζαημιχκ ± 1 mm 

- πάπμξ παθοαδμεθαζιάηςκ, θαιανζκχκ ηαζ ημζπςιάηςκ ηθεζζηχκ ζςθδκςηχκ ηαζ 

ζηνακηγανζζηχκ δζαημιχκ ± 0,2 mm. 

3.5. Κηγθιηδώκαηα - Υεηξνιηζζήξεο 

α. Ο ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ημπμεέηδζδξ ηςκ ζζδδνχκ ηζβηθζδςιάηςκ απυ ζζδδνμζςθήκεξ ή απυ 
ζοιπαβείξ νάαδμοξ, εα αημθμοεεί ηζξ βεκζηέξ απαζηήζεζξ ζζδδνχκ ηαηαζηεοχκ πμο ακαβνάθμκηαζ 
ζημ άνενμ 360 «ζδδνέξ Καηαζηεοέξ». 

α. Σα ζημζπεία ηςκ ηζβηθζδςιάηςκ απυ πάθοαα ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ζοβηυθθδζδ. ε 
πενίπηςζδ ηαηαζηεοήξ ιεηαθθζηχκ ηζβηθζδςιάηςκ ιεβάθμο ιήημοξ, μζ μνζγυκηζεξ νάαδμζ απυ 
ζζδδνμζςθήκεξ δεκ εα ζοβημθθμφκηαζ ιεηαλφ ημοξ ζε υθμ ημ ιήημξ ημοξ, αθθά εα πνμαθέπμκηαζ 
δζαημπέξ ηδξ ζοκέπεζαξ ηαηά δζαζηήιαηα ημ πμθφ 10 m. Η ελαζθάθζζδ ηδξ ζοκέπεζαξ ηαζ ηδξ 
ακημπήξ ημοξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ζημ εζςηενζηυ ημοξ, εκυξ ηειαπίμο 
ζζδδνμζςθήκα ιζηνυηενδξ δζαιέηνμο. Σμ ηειάπζμ αοηυ ζοβημθθείηαζ ιυκμ ζηδ ιία απυ ηζξ 
νάαδμοξ, χζηε κα ηζκείηαζ εθεφεενμ εκηυξ ηδξ άθθδξ νάαδμο. ημ ζδιείμ ηδξ έκςζδξ ηςκ δφμ 
νάαδςκ, δ ηαηαζηεοή αοηή θεζημονβεί ζακ ανιυξ δζαζημθήξ. ηζξ εέζεζξ έκςζδξ ιε ημπθζμθυνμοξ 
ήθμοξ, ηαηαζηεοάγμκηαζ μπέξ ιεβαθφηενδξ δζαιέηνμο, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ 
εθαθνχκ πνμζανιμβχκ, ςξ πνμξ ημκ μνζγυκηζμ ηαζ ηαηαηυνοθμ άλμκα. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ 
ζοζημθχκ ηαζ δζαζημθχκ ζε ηαηαζηεοέξ ζζδδνχκ ηζβηθζδςιάηςκ ιεβάθμο ιήημοξ μ Ακάδμπμξ 
γδηά μδδβίεξ απυ ηδκ Τπδνεζία. 

β. Σα ηφνζα ηαηαηυνοθα ζημζπεία ημο ηζβηθζδχιαημξ (μνεμζηάηεξ) ζηενεχκμκηαζ ζηα δμιζηά 
ζημζπεία. Η πνυαθερδ ηςκ εέζεςκ μπχκ ζηενέςζδξ βίκεηαζ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ λοθμηφπςκ 
ημο ζηονμδέιαημξ. Καηά ηδ δζάζηνςζδ ημο ζηονμδέιαημξ ημπμεεηείηαζ δζάηνδηδ πθίκεμξ ζηδ 
εέζδ ηδξ μπήξ. Μεηά ηδ ζηθήνοκζδ ημο ζηονμδέιαημξ, δ πθίκεμξ εναφεηαζ ηαζ δζαιμνθχκεηαζ δ 
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μπή πάηηςζδξ. Η ζηενέςζδ βίκεηαζ ιε ζζπονυ ηζζιεκημημκίαια. Δκαθθαηηζηά βζα ημοξ μνεμζηάηεξ 
απυ δμιζηυ πάθοαα, δ πάηηςζδ βίκεηαζ ιε ζζπονυ ηζζιεκημημκίαια. 

δ. Σα ηζβηθζδχιαηα απυ αθμοιίκζμ ζοκδέμκηαζ ιε αίδεξ ή πείνμοξ ή εζδζηέξ ζοκδέζεζξ ημο 
ενβμζηαζίμο παναβςβήξ ημοξ. 

ε. Σα ηζβηθζδχιαηα ηθζιάηςκ ζηδνίγμκηαζ ή επί ηςκ ααειίδςκ ή ζηα πενζεχνζα ηαζ ζηδκ ράεα ηδξ 
ζηάθαξ. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ δίκεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή, χζηε ημ ηεκυ ιεηαλφ ημο 
ααειζδμθυνμο ηαζ ημο ηζβηθζδχιαημξ κα ιδκ είκαζ ιεβαθφηενμ απυ 4 cm. 

ζη. Οζ ιεηαθθζημί πεζνμθζζεήνεξ, ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημοξ ζηδνίγμκηαζ ζηα δμιζηά 
ζημζπεία ημο ένβμο, ιε ηδ αμήεεζα ελανηήιαημξ πμο ζηενεχκεηαζ ζημ δμιζηυ ζημζπείμ, ιε δφμ 
ζηνζθχκζα ηαζ μφπα ακά ελάνηδια. ημ άθθμ άηνμ ημο ελανηήιαημξ αοημφ δζαιμνθχκεηαζ 
οπμδμπή βζα ηδκ έδναζδ ημο πεζνμθζζεήνα. ηδκ πενίπηςζδ πμο μ πεζνμθζζεήναξ ημπμεεηείηαζ 
απυ ηδκ πθεονά ημο, παναηείιεκμο ηδξ ζηάθαξ, ημίπμο, ή ζηενεχκεηαζ ζε αοηυκ ή 
εκζςιαηχκεηαζ ζε εζδζηή οπμδμπή. ε ηάεε πενίπηςζδ αθήκεηαζ πενζεχνζμ απυ ημκ ημίπμ 
ημοθάπζζημκ 4 cm ηαηά πθάημξ ηαζ ημοθάπζζημκ 8 cm ηαε’ φρμξ. 

3.6. πληήξεζε θαη Πξνζηαζία 

α. Οζ απμπεναηςιέκεξ ηαηαζηεοέξ πνμζηαηεφμκηαζ ιε ηνυπμ εβηεηνζιέκμ απυ ηδκ Τπδνεζία. Οζ 
δθεηηνμζηαηζηά ααιιέκεξ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ιε αοημηυθθδηδ 
πνμζηαηεοηζηή ιειανάκδ δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ. Οζ εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ ιπμνμφκ κα 
ηαθφπημκηαζ ηαζ ιε πάνηζκα ηαθφιιαηα. Αθμφ πανέθεεζ μ ηίκδοκμξ γδιζχκ ζηδκ ηεθεζςιέκδ 
ηαηαζηεοή, εα αθαζνμφκηαζ μζ πνμζηαηεοηζηέξ επζηαθφρεζξ (ιυκμ ιεηά απυ εκημθή ηδξ 
Τπδνεζίαξ) ηαζ εα βίκεηαζ ηαεανζζιυξ υθςκ ηςκ επζθακεζχκ. 

α. Οζ ιδπακζζιμί πνέπεζ κα είκαζ πνμζαάζζιμζ βζα ηδκ εφημθδ ηαζ πςνίξ ηίκδοκμ απμζοκανιμθυβδζδ 
ηαζ επζζηεοή ημοξ, πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα απμζοκανιμθμβδεεί υθμ ημ ζφζηδια ηαζ κα αθθμζςεεί 
ή κα θεανεί δ ειθάκζζδ ημο ημοθχιαημξ. Δκδείηκοηαζ ηα ζημζπεία πμο οπυηεζκηαζ ζοκήεςξ ζε 
θεμνά κα ιπμνμφκ κα ακηζηαηαζηαεμφκ απυ ιέζα, πςνίξ κα πνμηαθείηαζ θεμνά ηαηά ηδκ 
ακηζηαηάζηαζδ ημοξ ζημοξ πχνμοξ ζημοξ μπμίμοξ είκαζ εβηαηεζηδιέκα. 

β. Δλαζθαθίγεηαζ υηζ ηα οθζηά πνμζηαηεφμκηαζ άθθεξ μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ πμο εηηεθμφκηαζ, υπςξ 
επζπνίζεζξ, πνςιαηζζιμί ηηθ. Οζ εφνεξ ηαζ ηα πανάεονα δζαηδνμφκηαζ ηθεζζηά εηηυξ ηαζ ακ 
οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκμξ θυβμξ κα είκαζ ακμζηηά.  θα ηα ημοθχιαηα δζαηδνμφκηαζ ζε ηαζκμονβή 
ηαηάζηαζδ ιέπνζ ημ πνυκμ πανάδμζδξ ημο Ένβμο. 

 

4. Έιεγρνη 

α. Οζ εκχζεζξ ζημοξ πεζνμθζζεήνεξ, ηα ηζβηθζδχιαηα ηηθ, εα εθέβπμκηαζ ηαζ εα εβηνίκμκηαζ απυ ηδκ 
Τπδνεζία. 

α. Σα ηζβηθζδχιαηα εθέβπμκηαζ ςξ πνμξ ημ φρμξ ημοξ, ηδ ζηαεενυηδηα ημοξ ηαζ ηδ ζςζηή 
ζηενέςζδ ημοξ ζηα δμιζηά ζημζπεία.  

β. Οζ πεζνμθζζεήνεξ εθέβπμκηαζ ςξ πνμξ ηδκ ηθίζδ ηαζ ημ φρμξ ημοξ πμο πνέπεζ κα ζηακμπμζεί ηα 
ακαβναθυιεκα ζημ πανυκ ηαζ ζηα ηαηαζηεοαζηζηά ζπέδζα. 

δ. Σνυπμξ ζηενέςζδξ  ηςκ εζδχκ ηζβηαθενίαξ πμο δεκ επζηνέπεζ ηδκ εοπενή ακηζηαηάζηαζδ 
θεανιέκςκ ηιδιάηςκ ηνίκεηαζ απμννζπηέμξ απυ ηδκ Τπδνεζία. 

 

5. Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

ηδκ ηζιή ιμκάδμξ ηάεε ενβαζίαξ ιεηαθθμονβζηχκ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημκ πανυκ άνενμ, 

πενζθαιαάκμκηαζ υθα ηα οθζηά, ιζηνμτθζηά ηαζ αμδεδηζηά οθζηά ηαηαζηεοήξ, ημπμεέηδζδξ, ακάνηδζδξ 

ηαζ θεζημονβίαξ ηαεχξ ηαζ υθεξ μζ απαζημφιεκεξ ενβαζίεξ βζα ηδκ επί ηυπμο πανάδμζδ, ημπμεεηδιέκςκ 

ηαζ εκ θεζημονβία ηαηαζηεοχκ. Δζδζηυηενα: 

α. Η πνμιήεεζα ηαζ ιεηαθμνά επί ηυπμο ημο ένβμο, απυ μπμζαδήπμηε απυζηαζδ ηαζ ιέζς 
μπμζαζδήπμηε μδμφ, δ πνμζέββζζδ ηαζ δ ημπμεέηδζδ ζε ηάεε ζηάειδ ενβαζίαξ υθςκ ηςκ 
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ΑΑ ..   ΓΓ ΔΔ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΙΙ   ΟΟ ΡΡ ΟΟ ΙΙ   ΣΣ ΙΙ ΜΜ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΤΤ    

1. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ OIKOΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, 

φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη 
ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, 

θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα 
ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 

κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα 
ρξεζηκνπνίεζεο ή κε κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνθχπηεη ην 
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή 

ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, 
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ 
ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 

θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 

πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 

θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
ξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 
θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 

1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην 
Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο 
εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε 

εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., 
ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη 

ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη 
ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 

ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 

ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  



 6 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 

ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη 
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, 

ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  ηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 
Γεκφζην 

(β)  ηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 

αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη 

δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο 

θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

1.1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 
θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 

θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, 

νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο 
ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 

απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 

ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 

πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 

επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 

Ο.Κ.Χ. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  
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(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 

(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο 
άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια 

άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη 

απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ 
ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 

ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 

ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ 

αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη 

δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ 
ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ 
εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ 

(ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο 

Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

1.1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 

ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 

εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ 

θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 

εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

1.1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο 

θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ 

ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη 

ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 

εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ 
δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν 
αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 
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1.1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα 

θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε 

ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 

δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 

Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ 
νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο 

ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
(θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, 

θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή 

δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 

δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο 

ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 

ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη 

αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, 
ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 

πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, 

απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία 
επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 

κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 

άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) 

θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο 
δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ 

έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, 
ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο 

θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., 
αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο 

πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 

βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 

άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, 
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ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 

πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν 
απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο ξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο 
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 

ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε 
ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο 

ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 

(πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 

απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη 
νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) 

δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. 
ρξήζε απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο 

απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 
απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη 

δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 

απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 
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Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο 

ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 

θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

       DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 
Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 
ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο 

ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:  

       DN / 12 

  φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

       ΒN / 240  

φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

πνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε 
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε 

ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ 
παξφληνο. 

 

2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1.1 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε 

βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ 
αλνρψλ. 

2.1.2 Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν 

Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν 
εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ 

ειέγρνπ. 

2.1.3 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, 
επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο 

εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΙΓΙΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη 

ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα 

ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα 

επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 
Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη 

φξνη ηνπ παξφληνο. 
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2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  

Καηάηαμε εδαθψλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκφηεηα 

• Χο "ραιαξά εδάθε" ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε 

πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

• Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο" ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε 

πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) 

ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα 
εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά 

κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ 
πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

• Χο "βξάρνο" ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ 
ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ 

(ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη 

θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3. 

• Χο "ζθιεξά γξαληηηθά" θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί 

βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο 
θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή ησλ 

ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ 

ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 

2.2.2  ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ  

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία 

είλαη ηα αθφινπζα: 

Υεηξνιαβέο 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο 

εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη 
έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο 
εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη 

ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο 
(κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν 

θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο 

ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο 

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 

- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ 

αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη 

θχιιν - δάπεδν). 

Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξψλ 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο 
ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι. 

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 
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- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε 

Master Key 

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα 

ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ" δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο 

θνπθψκαηνο. 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα κήθνπο 

(m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο 
ρξσκαηηζκνχ.  

Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά 
ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.  

Η εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ 

ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά. Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο 

επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.  

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 
"Δηδηθνί φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί ξνη". 

Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε 
πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα 

ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ 

ηθξησκάησλ.  

ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη 
δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα 

θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ 
αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη 

επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ 

απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

ηαλ πξφθεηηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε 

επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο 
επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή 

ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, 
επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 

α/

α 

Δίδνο πληειεζηήο 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ 

χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% 
ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα :  
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α/

α 

Δίδνο πληειεζηήο 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 

γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ 

δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ Πηλάθσλ 
ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ησλ 

ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη ρξψκαηνο 
καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο πνπ 

παξάγνληαη. Απηφ ζε θακκηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα θνηηάζκαηα καξκάξνπ 
ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ην ρξψκα, ηελ ζθιεξφηεηα θαη 

ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο 

δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε κάξκαξα ησλ 
ΝΔΣ ΟΙΚ πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη κε δηπιφ 

αζηεξίζθν. 

2. Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, 
ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή καιαθφ θαηά πεξίπησζε, θαη είλαη 

επλφεην φηη είλαη απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ζηελ 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή 

δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξκάξνπ θαη ζ' απηήλ λα πξνζζέζεη ηελ ηηκή 
"θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΙΚ.  Παξάιιεια ζα πξέπεη λα επέκβεη ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
καξκάξνπ. 

Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπκν ε επηινγή ηνπ ηχπνπ λα γίλεηαη 

ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε Τπεξεζία. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ 

Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Πξντφληα απφ 
θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο θαη ΔΛΟΣ EN 1469: 

Natural stone cladding - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα επελδχζεηο -  
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Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 10976/244,  ΦΔΚ 

973Β/18-07-2007. 

ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 
1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ισαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Όδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

1 Ισαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

5. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ 

(λεξφινπζηξν) 

6. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην. 

 

2.2.5.  ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθψλ 

ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν ζθειεηφ 

ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη κε ηελ πξφζζεηε 

ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ απνδεκηψλνληαη, 
καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 

78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα 
παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 
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61.30. 

ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 79.55. 

 

 
 
ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

Α.  Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιέπξσο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, θαηά πεξίπησζε, πιηθώλ ή πξντόλησλ. 

 Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 
κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ 
θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 

θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

0,03 

 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 
ησλ άξζξσλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  
 
ε θακία πεξίπησζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε 
άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m3 θάζε 
εξγαζίαο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΔΣ 
ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θσδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
 

Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [**] 
παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) θαη ηα βνεζεηηθά 
πιηθά. Όηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξίσλ 
ελζσκαηνπκέλσλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθό Άξζξν, 
ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο 
μπιείαο, θεξακηθώλ πιαθηδίσλ θαη καξκάξσλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήησλ). 
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2. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΡΓΩΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ, ΠΡΑΙΝΟΤ & ΗΜ  

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο 
γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη 

ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, 
φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο 

κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη 
φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 

κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ή κε κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 

πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή 
ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 

δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, 

κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ 
απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ 

κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ 

εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ 

πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο 
απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 
θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) 

θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ 

απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

 Η ελ ιόγσ δαπάλε έρεη πξνβιεθζεί ζηα Απνινγηζηηθά ηνπ έξγνπ, καδί κε ηηο 

εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ κπνξεί λα απαηηεζνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ.), 
δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο 

Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο 

απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη 
ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 

απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, 
εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε 

ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ (κε ελνηθίαζε ή αγνξά), δηαξξχζκηζεο απηψλ, 
αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  
θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.6 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, απνκάθξπλζήο ηνπο 
κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη  νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν 

απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο ξνπο. 
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1.7 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, 

εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε 
ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.8 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ 
φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 

(ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ 
ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά 

πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο 
ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο 

ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε 
θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ιπ. θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν 

πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  ηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β)  ηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη 

δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.9 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα 

κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.10 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ 

ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ 
θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, 

ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, 

πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, 

ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.11 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 

‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 

(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.12 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ 
έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, 

ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη 

απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα 
αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε 

αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ 
Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε 
εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.13 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη 

ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, 
νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη 

ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

 Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.14 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά 
θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 
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εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 

αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε 

άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θ.ιπ.). 

1.15 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο 

αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ 

θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ 

πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θ.ιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 

πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.16 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 

πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ 
θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο 

κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην 
αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ 

ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 

εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ 
πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

1.17 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ 
έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη 

δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη 

ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 
ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.18 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.19 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε 

εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

1.20 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 

πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ 
απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, 

ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα 
ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

1.21 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ 
θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ. Καζψο θαη νη δαπάλεο 
γηα ηελ  απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε 

θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

1.22 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.23 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα 

ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ 
εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη 

δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ 
(πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.24 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ δηαζρίδνπλ 
εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή 

επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά 
θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 
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1.25 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε 

είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή 

ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 
εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 

ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο 

εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη 

γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε 
δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, 

ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ 
πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ 

απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε 
ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε 

ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.27 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή 
αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο 

(πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο 
απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ 

θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.29 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, 

κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.30 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ 

Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο 

ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.31 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ δηαζρίδνπλ 

εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή 
επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά 

θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.32 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε 
είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή 

ηελ δηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ  δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.33 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ  ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα 
αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.34 Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε 
εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ  θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, 

ζήκαλζε, ζπληήξεζε, πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 
θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ), θαζψο θαη νη δαπάλεο  ηειηθήο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ 

πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.35 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ 

ζην Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

1.36 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  θαη γεληθά φιεο νη 
ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

1.37 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 
απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα 

λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 
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Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη 

Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή 
ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, 

αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα 
επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, 

φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ 
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ 

έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο ξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. 

γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ 
θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, 
εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο 

λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο 
επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα  έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε κφληκεο 

θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο 
απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). 

Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν 
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, 

ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 
απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ  
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(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θφζηνο  
έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ 

Έξγνπ. 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη 

παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο 

είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο 
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 

ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα 

ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, 
θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε 

βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 

Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα 

δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ 

παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε 
επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε 

κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ. 

πνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε 
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν 

πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 

1.38 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

 1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ  Γεληθψλ 
Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο (Ο.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 

βάξε, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Δξγνπ, 

ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξσλ, δαζκψλ, αζθαιίζηξσλ, ηφθσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκεζεηψλ 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, εμφδσλ ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα 

επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 

 Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο 
εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ 

Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 2. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 
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 3. Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο 
απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ 

ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

 σιελψζεηο δηθηχσλ άξδεπζεο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ, PVC θιπ 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα 

ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 
θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

DN / DM 

φπνπ   DN: Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

DM: Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα 
δηάκεηξνο. 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ 

 

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιέπξσο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, θαηά πεξίπησζε, πιηθώλ ή πξντόλησλ. 
Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 
κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ. 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη 
νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3.km 
 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη 

ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

0,03 

 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 
ησλ άξζξσλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  
ε θακία πεξίπησζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε 
άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m3 θάζε 
εξγαζίαο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην 
(ΝΔΣ ΟΓΟ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε 
[*], θαη αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θσδηθό αλαζεώξεζεο 
(δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
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ΒΒ ..   ΣΣ ΙΙ ΜΜ ΔΔ    ΔΔ ΦΦ ΑΑ ΡΡ ΜΜ ΟΟ ΓΓ ΗΗ    ΣΣ ΙΙ ΜΜ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΤΤ   
 

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 

 

1. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Α-2: Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο –εκηβξαρώδεο (+ΜΣΦ) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1123Α) 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ νπνηαζδήπνηε 

ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή 
δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, 

ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ 
μεξψ ή κε παξνπζία λεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00.  

Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξφηεηαο: 

 αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη 

ηνπ ππζκέλα ηνπο,  

 γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ,  

 ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ 

εθζθαθψλ ηεο νδνχ,  

 γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m,  

 ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ 

εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ  

 γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

 ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππφ νπνηεζδήπνηε 

ζπλζήθεο,  

 ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν 

ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ  

 ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα 

απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο  

 ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη 

ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο  

 ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εθζάκλσζε θνπή, εθξίδσζε θαη 

απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε  

 ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, φπσο 

πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ.  

 ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" κέρξη ηνπ βάζνπο 

πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ιθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ 

κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 

90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor 
Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  

 νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ  

 ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη 

εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο 
πεξηνξηζκνχο.  

Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, πιαθνζηξψζεσλ, 
δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο 

θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη 
ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ 

θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν 

ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 

ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ζε πηζηνπνηεκέλν ρψξν απφζεζεο βάζε ηεο εγθπθιίνπ κε 
αξ. πξση. Οηθ. 4834/25-1-2013 ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Σν θφζηνο εηζφδνπ 

ππνινγίδεηαη ζηα απνινγηζηηθά. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).    

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 0,65 +2,00*0,28 + 68,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 14,13 € αλά θπβηθφ κέηξν. 
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ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   14,13 € (δεθαηέζζεξα Δπξψ θαη δεθαηξία ιεπηά) 

 

2. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Α-2 ρεη.: Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο (πεξηιακβάλνληαη νη 

απνμειώζεηο πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ) (+ΜΣΦ)  

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 1136 44%, ΟΙΚ 2236 42%, ΟΓΟ 1123Α 14%) 

Γηα ηε γεληθή εθζθαθή, κεηά ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ 
νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο απνμήισζεο ησλ πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ  

θξαζπεδφξπζξσλ πιαθνζηξψζεσλ, θαζαηξέζεηο νπιηζκέλσλ θαη αφπισλ ζθπξνδεκάησλ, αλεμαξηήησο βάζνπο, 
πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, 

αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε 

ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν ή θαη κε ηα ρέξηα, ελ μεξψ ή κέζα 
ζε λεξφ, ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Υ1 θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαη θαζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ 
παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο. (ρεηηθά ΟΓΟ Α-2, ΟΙΚ 10.07.01, ΟΙΚ 22.20.01), ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-

02-01-00.  

Με ην άξζξν απηφ πιεξψλεηαη επίζεο ε, αλάινγεο ζθιεξφηεηαο εδαθψλ, εθζθαθή:  

 αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3.00 κ. κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη 

ηνπ ππζκέλα ηνπο, γηα ηε δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3.00 κ, γηα ηε δεκηνπξγία 
αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ 

απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη 
πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3.00 κέηξσλ, ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο 

αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλεηαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ γηα 

ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover  

ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε:  

 πξνζέγγηζεο κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθζθαθήο κε νπνηνδήπνηε κέζν ή θαη κε ηα ρέξηα θαη ππφ 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, απνζηξάγγηζεο ησλ πδάησλ, κφξθσζεο ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα 
ηεο ζθάθεο, ζρεκαηηζκνχ ησλ αλαβαζκψλ δηαινγήο, θχιαμεο, θνξηνεθθφξησζεο ζε νπνηνδήπνηε 

κεηαθνξηθφ κέζν (ρσκαηνζπιιέθηε, απηνθίλεην θιπ) θαη κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ 

αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο, ε δαπάλε ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ 
θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη θάζε είδνπο ζηαιίαο ησλ απηνθηλήησλ, ε δαπάλε ελαπφζεζεο ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο 

ζέζεηο, ε δαπάλε επαλαθφξησζεο ησλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη εθθφξησζεο ζε ηειηθέο ζέζεηο, ε δαπάλε 

δηάζηξσζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ απνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ηεο 
πεξηβαιινληηθήο κειέηεο απνμήισζεο αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε 

ζπκπχθλσζε ή κε ηζηκέλην, απνμήισζεο πιαθνζηξψζεσλ, θαη θαζαίξεζεο ζπξκαηφπιεθησλ θηβσηίσλ 
(SΔRAZANETI), καλδξνηνίρσλ απφ ιηζνδνκή, γεληθψλ ιηζνδνκψλ θαη νπηνπιηλζνδνκψλ (ζεκειίσλ ή 

αλσδνκήο), θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ εγθηβσηηζκνχ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ γεληθψλ 
εθζθαθψλ.  

 απαηηνχκελεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη θαζψο θαη ε δαπάλε 

εθζάκλσζεο θνπήο, μεξίδσζεο θαη απνκάθξπλζεο δέλδξσλ αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε.  

 αληηκεηψπηζεο πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, άζρεηα εάλ ε 

Τπεξεζία επηηξέςεη βξαρπρξφληεο δηαθνπέο ηεο, φπσο πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ.  

 ζπκπχθλσζεο ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" κέρξη ηνπ βάζνπο 

πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ιθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

ζρέδην ΣΤΠΧΝ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ θ.ι.π. ζηα Π.Κ.Δ. ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά 

θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, ζχκθσλα κε ηε δνθηκή AASHO T 180). θνπήο 

ππάξρνπζαο αζθαιηηθήο ζηξψζεο νδνζηξσκάησλ κε θαηάιιειεο κεζφδνπο ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο θάζε είδνπο ζηαιίαο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε δαπάλε αληηκεηψπηζεο θάζε είδνπο 

δπζθνιίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο ή κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ Cut and Cover 
θαη ησλ ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover επαλεπίρσζεο (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ 

εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ θαη δελ ππάξρεη 
απαίηεζε ζπκπχθλσζεο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε αλεμαξηήησο δπζρεξεηψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, θαη ηελ παξ. 6.2.1.1 ηεο Π.Σ.Π. Υ1.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή 
πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχζεθαλ απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο 
πεξηνξηζκνχο.  

Η επηκέηξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν ησλ εθηειεζκέλσλ γεληθψλ εθζθαθψλ γαηψλ θαη εκίβξαρνπ 

κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ην 
πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ.  
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία απνδεκίσζε ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ 

ηε κειέηε εθζθαθέο εθηφο εάλ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία κε ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο.  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν γεληθήο εθζθαθήο γαηψλ θαη εκηβξάρνπ κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ζε πηζηνπνηεκέλν ρψξν απφζεζεο βάζε ηεο εγθπθιίνπ κε 
αξ. πξση. Οηθ. 4834/25-1-2013 ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Σν θφζηνο εηζφδνπ 

ππνινγίδεηαη ζηα απνινγηζηηθά. 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 3,60 +2,00*0,28 + 68,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 17,08 € αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   17,08 € (δεθαεπηά Δπξψ θαη νθηψ ιεπηά) 

 

3. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Α-2.1: Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ 
κε ηζηκέλην εληόο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθώλ εθζθαθώλ (+ΜΣΦ) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1123Α) 

Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ζπκπχθλσζε ή κε ηζηκέλην, 

εληφο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, κε ρξήζε  πξνσζεηή γαηψλ, θνξησηή ή εθζθαθέα, κε ηελ θφξησζε επί 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά πξνο αλαθχθισζε ή νξηζηηθή απφζεζε ζε ρψξνπο θαζνξηδφκελνπο απφ ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξντφληα ησλ απνμειψζεσλ απηψλ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ, ελψ 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη ε αλαθχθισζή ηνπο. Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη 

ηειηθψλ δηαηνκψλ. ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ζε πηζηνπνηεκέλν ρψξν απφζεζεο 
βάζε ηεο εγθπθιίνπ κε αξ. πξση. Οηθ. 4834/25-1-2013 ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

Σν θφζηνο εηζφδνπ ππνινγίδεηαη ζηα απνινγηζηηθά. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).    

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 1,45 + 2,00*0,28 + 68,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 14,93 € αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   14,93 € (δεθαηέζζεξα Δπξψ θαη ελελήληα ηξία ιεπηά) 

 

4. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-1: Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,0 m (+ΜΣΦ) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2151) 

Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ (ηνίρσλ, 
βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, Ο.Κ.Χ., θιπ.), ζε 

θάζε είδνπο έδαθνο (γαηνεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ 
πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε εμνπιηζκφ, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:  

 Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, εθηφο αλ ξεηά 

θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ  

 Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή θαηαθφξπθεο αληηζηεξίμεηο κε 

κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηφο αλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή 
απηψλ  

 Η θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο  

 Η κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάζηξσζε 

ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγψλ 
θιπ)  

 Η ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ νξχγκαηνο  

 Η δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

 Η δηαινγή, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε  

 Η απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα πξντφληα εθζθαθήο γηα 

ηελ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, νρεηνχ ή 

αγσγνχ  

 Η επαλφξζσζε ηπρφλ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξψκαηα ιφγσ θαηαπηψζεσλ ησλ παξεηψλ ηνπ 

νξχγκαηνο  

 Η απνμήισζε νδνζηξψκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη αφπισλ ηζηκεληνζηξψζεσλ ζηελ ζέζε 

ηνπ νξχγκαηνο  

 Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο γεθχξσζεο)  

 Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ.  

Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  
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Σν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα επηθαλείαο έσο 100 

m2, ή ζε επηκήθε νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα θάηνςεο. Οη κεγαιχηεξεο 

εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη πιεξψλνληαη κε βάζε 
ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο 

ιακβάλεηαη ε ζηάζκε ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ (φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηελ κειέηε (πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηψλ, βαζκίδεο θαζ' χςνο). 

ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ζε πηζηνπνηεκέλν ρψξν απφζεζεο βάζε ηεο εγθπθιίνπ κε 
αξ. πξση. Οηθ. 4834/25-1-2013 ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Σν θφζηνο εηζφδνπ 

ππνινγίδεηαη ζηα απνινγηζηηθά. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³). 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 3,70 +2,00*0,28 + 68,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 17,18 € αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   17,18 € (δεθαεπηά Δπξψ θαη δεθανθηψ ιεπηά) 

 

5. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-2: Πξόζζεηε ηηκή εθζθαθώλ ιόγσ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα ππόγεηα δίθηπα 
Ο.Κ.Ω. 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6087) 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ αγσγνχο 

Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο, ππνζηεξηδφκελνπο, αληηζηεξηδφκελνπο ή κε, κέζα ζην φξπγκα, ζε 
νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-08-00-00 "Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΟΚΧ 

ζπλαλησκέλσλ θαηά ηηο εθζθαθέο". ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε δαπάλε ησλ κηθξνυιηθψλ, 

 ε θζνξά ηεο μπιείαο,  

 νη εξγαζίεο ππνζηήξημεο ή αληηζηήξημεο ησλ αγσγψλ, 

 ε κεησκέλε απφδνζε ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε αλάγθε ρεηξσλαθηηθήο ππνβνήζεζεο ιφγσ ηεο ελ γέλεη 

δπζρέξεηαο ηεο εθζθαθήο.  

Η πξφζζεηε απηή ηηκή εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ ηνκψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ δηθηχσλ ΟΚΧ 
θαζψο θαη ζε εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή εγθάξζησλ πξνο ηελ νδφ αγσγψλ θαη νρεηψλ ππφ θπθινθνξία (φρη 

εξγνηαμηαθή).  

Η πξφζζεηε απηή ηηκή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ελαεξίσλ δηθηχσλ ΟΚΧ (π.ρ. θαιψδηα ΓΔΗ) αλεμάξηεηα 
απφ ηηο νπνηεζδήπνηε δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Δπηκέηξεζε ζε πξαγκαηηθφ φγθν δπζρεξψλ θαηά ηα αλσηέξσ εθζθαθψλ. Πξφζζεηε ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν 
εθζθαθήο ζε θάζε είδνπο έδαθνο  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   2,50 € (δχν Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 

 

6. ΆΡΘΡΟ ΟΓΟ Γ-1: Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-2269(α)) 

Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ρξήζε 
αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο θνπήο θαη λα 

πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

Η απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, ηηκνινγνχληαη σο 

‘’Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο’’. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σξέρνλ κέηξν (m) 

ΔΤΡΩ:   0,90 € (κεδέλ Δπξψ θαη ελελήληα ιεπηά) 

 

7. ΆΡΘΡΟ ΟΓΟ Γ-2A: Απόμεζε αζθαιηηθνύ ηάπεηα αζηηθήο νδνύ κε ρξήζε θξέδαο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1132) 

Απφμεζε ππάξρνληνο θζαξκέλνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο (θξεδάξηζκα), ζχκθσλα κε 

ηελ ΔΣΔΠ 05-03-14-00 ‘’Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο’’. Δθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ειάρηζηε 
φριεζε ηεο θπθινθνξίαο ή θαηά ηηο ψξεο πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λπθηεξηλψλ 

σξψλ). ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Η πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ηνπ θξεδαξίζκαηνο, κε 

ρξήζε πιαηθφξκαο εάλ απαηηείηαη. 

 Η κεηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ζέζε ζε ζέζε απφμεζεο  

 Η ηνπνζέηεζε επαλάγλσζησλ εληχπσλ ζεκεησκάησλ αλαγγειίαο ηεο εκέξαο θαη ψξαο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ θαηά κήθνο ησλ νδψλ ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ ηα ζηαζκεχνληα νρήκαηα. 

 Η κεηαθίλεζε ηπρφλ παξακελφλησλ, παξά ηελ εηδνπνίεζε, νρεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 
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 Η πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη κέζσλ θαζνδήγεζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ δψλε 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (πεξηιακβαλνκέλεο θσηεηλήο ζήκαλζεο εάλ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ηελ λχθηα). 

 Η απφμεζε ηνπ πθηζηακέλνπ ηάπεηα ζε βάζνο έσο 50 mm.  

 Η θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θπθινθνξίαο.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ζε πηζηνπνηεκέλν ρψξν απφζεζεο βάζε ηεο εγθπθιίνπ κε αξ. πξση. Οηθ. 

4834/25-1-2013 ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Σν θφζηνο εηζφδνπ ππνινγίδεηαη ζηα 
απνινγηζηηθά. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) απφμεζεο αζθαιηηθνχ ηάπεηα. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   3,15 € (ηξία Δπξψ θαη δεθαπέληε ιεπηά) 

 

8. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 20.10: Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2162) 

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, ζε 
κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξντφλησλ έσο 10,00 m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά 

ζηξψζεηο έσο 30 cm, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 
"Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο 

δαλεηνζαιάκνπ, εθαξκφδεηαη ν αζηεξίζθνο [*], ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη. Σηκή αλά θπβηθφ 

κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   4,00 € (ηέζζεξα Δπξψ) 

 

9. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.02: Καζαίξεζε αλσδνκώλ από αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2204) 

Καζαίξεζε αλσδνκψλ αξγνιηζνδνκήο ή πιήξνπο ιηζνδνκήο πάζεο θχζεσο ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε 

ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 "Σνπηθή 

αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 

ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ζε πηζηνπνηεκέλν ρψξν απφζεζεο βάζε ηεο εγθπθιίνπ κε 

αξ. πξση. Οηθ. 4834/25-1-2013 ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Σν θφζηνο εηζφδνπ 
ππνινγίδεηαη ζηα απνινγηζηηθά. 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 20,00 + 2,00*0,28 + 68,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 33,48 € αλά θπβηθφ κέηξν. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   33,48 € (ηξηάληα ηξία Δπξψ θαη ζαξάληα νθηψ ιεπηά) 

 

10. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.04: Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκώλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2222) 

Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη 
πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 "Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   14,00 € (δεθαηέζζεξα Δπξψ) 

 

11. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.10.01: Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα κε ρξήζε 
ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ  

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2226) 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε 

ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. πκπεξηιακβάλνληαη νη 
δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ 

αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγεζψλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε 

κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 

Με ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο 
ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ ή κε κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 

πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 
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ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ζε πηζηνπνηεκέλν ρψξν απφζεζεο βάζε ηεο εγθπθιίνπ κε 

αξ. πξση. Οηθ. 4834/25-1-2013 ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Σν θφζηνο εηζφδνπ 

ππνινγίδεηαη ζηα απνινγηζηηθά. 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 25,00 + 2,00*0,28 + 68,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 38,48 € αλά θπβηθφ κέηξν. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   38,48 € (ηξηάληα νθηψ Δπξψ θαη ζαξάληα νθηψ ιεπηά) 

 

12. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.15.01: Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε ρξήζε 
ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ  

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2226) 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 

πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ κέζσλ θνπήο 
ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 

πξντφλησλ ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγεζψλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά 

κέζα". Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο. Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε 
πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ ή κε κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ. Σηκή αλά θπβηθφ 

κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. (νη εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ κεηαθνξέο απφ ηελ ζέζε 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο). Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν θαζαίξεζεο νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ πνπ κεηξάηαη ζε φγθν 

πξηλ απφ ηελ θαζαίξεζε. 

ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ζε πηζηνπνηεκέλν ρψξν απφζεζεο βάζε ηεο εγθπθιίνπ κε 

αξ. πξση. Οηθ. 4834/25-1-2013 ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Σν θφζηνο εηζφδνπ 
ππνινγίδεηαη ζηα απνινγηζηηθά. 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 50,00 + 2,00*0,28 + 68,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 63,48 € αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   63,48 € (εμήληα ηξία Δπξψ θαη ζαξάληα νθηψ ιεπηά) 

 

13. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 22.56: Καζαίξεζε κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-6102) 

Καζαίξεζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πάζεο θχζεσο (πιελ ζθειεηψλ ζηεγψλ) ζε νπνηαδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν 

εξγαζίαο, κε κεραληθέο ή ζεξκηθέο κεζφδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ε ζπζζψξεπζε 
ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-02-02 "Καζαηξέζεηο 

κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε ζεξκηθέο κεζφδνπο". Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) βάζεη δπγνινγίνπ ή αλαιπηηθψλ 
ππνινγηζκψλ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Υηιηφγξακκν (kg) 

ΔΤΡΩ:   0,30 € (κεδέλ Δπξψ θαη ηξηάληα ιεπηά) 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β: ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 

 

14. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 20.20: Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ (+ΜΣΦ) 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2162) 

Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, ζθχξα 

θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο εληφο 

ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή θαη ε 
ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο.  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε. ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη 

ε κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ απφ ην θνληηλφηεξν αδεηνδνηεκέλν ιαηνκείν.  

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ: 14,00 + 2,00*0,28 + 30,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 20,26 € αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   20,26 € (είθνζη Δπξψ θαη είθνζη έμη ιεπηά) 
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15. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-4.1: Δπηρώκαηα θάησ από ηα πεδνδξόκηα 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121.Β) 

Καηαζθεπή επηρψκαηνο απφ δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ζηηο ζέζεηο δηακφξθσζεο πεδνδξνκίσλ, 
κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" θαη ηεο ζηάζκεο έδξαζεο ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ή 

άιιεο ηειηθήο ζηξψζεο πεδνδξνκίσλ, κε βαζκφ ζπκπχθλσζεο ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ 
επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  

Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ". ηελ ηηκή κνλάδνο 
πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ,  

 ε δηάζηξσζε, κφξθσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ κε κεραληθφ εμνπιηζκφ θαηαιιήισλ 

δηαζηάζεσλ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ζηνλ σο άλσ βαζκφ ζπκπχθλσζεο 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο θαηαζθεπήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. Σηκή 
αλά θπβηθφ κέηξν ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ απφ ην θνληηλφηεξν 

αδεηνδνηεκέλν ιαηνκείν. 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 7,00 + 2,00*0,28+30,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 13,26 € αλά θπβηθφ κέηξν.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   13,26 € (δεθαηξία Δπξψ θαη είθνζη έμη ιεπηά) 

 

16. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-29.2.1: Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηάθξσλ θιπ κε ζθπξόδεκα C12/15, άνπιν 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2531) 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ 
παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο 

θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη 
ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. ηηο ηηκέο 

κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ 

ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,  

 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο 

απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο 

θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, 
πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),  

 ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, 

θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 

 ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο  

 ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο θελψλ,  

 ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ,  

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

 νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  

 νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο 

θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη 

πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),  

 ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,  

 νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 

10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  

 ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 
γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα 
κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 
επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο 

ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο 
μπινηχπσλ.  
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πνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ 

θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή.  

Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη 
απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ 

ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα 
ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηχπν 

θαηαζθεπήο: 

01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηάθξσλ θιπ κε ζθπξφδεκα 

C12/15, άνπιν 

Καηαζθεπή ζηεξεψλ έδξαζεο ξείζξσλ θαη θξαζπέδσλ, επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ θάζε είδνπο (ηξαπεδνεηδψλ, 
ηξηγσληθψλ θιπ), ξακπψλ πξφζβαζεο ζε παξφδηεο ηδηνθηεζίεο, ρπηψλ βάζεσλ ππιψλσλ νδνθσηηζκνχ, ζηξψζεηο 

πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θιπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   79,00 € (εβδνκήληα ελλέα Δπξψ) 

 

17. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-29.2.2: Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ από 
ζθπξόδεκα C12/15 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2531) 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ 
παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο 

θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη 
ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. ηηο ηηκέο 

κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ 

ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,  

 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο 

απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο 
θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, 

πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),  

 ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, 

θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 

 ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο  

 ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο θελψλ,  

 ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ,  

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

 νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  

 νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο 

θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη 

πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),  

 ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,  

 νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 
10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  

 ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 
γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
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Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα 

κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 
επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε 
μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ 

φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

πνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ 

θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή.  

Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη 

απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ 

ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα 
ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 
αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 

01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα.  

Κνηηνζηξψζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγψλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο θιπ απφ ζθπξφδεκα C12/15  

Κνηηνζηξψζεηο ηερληθψλ έξγσλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο, ζηξψζεηο κφξθσζεο θιίζεσλ, πεξηβιήκαηα θαη βάζεηο 
έδξαζεο ζσιελσηψλ νρεηψλ θαη αγσγψλ (ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο, ηλνηζηκεληνζσιήλσλ, ζηδεξνζσιήλσλ 

θάζε είδνπο θιπ), ζηξψζεηο θζνξάο ζην εζσηεξηθφ νρεηψλ, επέλδπζε θνίηεο ξεκάησλ θιπ. κε ρξήζε 

ζθπξνδέκαηνο C12/15 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   82,00 € (νγδφληα δχν Δπξψ) 

 

18. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-29.3.3: Καηαζθεπή πιαθώλ πιήξσλ, νιόζσκσλ βάζξσλ, ιεπηνηνίρσλ  θαη 
θηβσηηνεηδώλ νρεηώλ κε ζθπξόδεκα C16/20 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2532) 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ 

παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο 

θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη 
ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. ηηο ηηκέο 

κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ 

ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,  

 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο 

απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο 
θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, 

πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),  

 ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, 

θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 

 ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο  

 ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο θελψλ,  

 ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ,  

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

 νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  

 νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο 

θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη 

πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),  

 ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,  
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 νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 

10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  

 ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 
γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα 
κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 
επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο 

ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο 
μπινηχπσλ. πνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ 

πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή.  

Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη 
απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ 

ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα 
ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηχπν 

θαηαζθεπήο: 

01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα  

Καηαζθεπή πιαθψλ πιήξσλ, νιφζσκσλ βάζξσλ, ιεπηνηνίρσλ θαη θηβσηηνεηδψλ νρεηψλ κε ζθπξφδεκα C16/20  

Καηαζθεπή ακθηέξεηζησλ νξηδφληησλ θνξέσλ γεθπξψλ ή νρεηψλ, ιεπηνηνίρσλ θαη θηβσηηνεηδψλ νρεηψλ κε 
ζθπξφδεκα C16/20 νπιηζκέλν. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   105,00 € (εθαηφλ πέληε Δπξψ) 

 

19. ΆΡΘΡΟ Β-30.2: Υάιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο B500C εθηόο ππνγείσλ έξγσλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2612) 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, 

κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε 

ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο B500A, B500C 
θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ.  

Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα 
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  

Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ 
ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ 

κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ 
βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη 

ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν 

νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ 
βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
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Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm2) 

Ολνκ.  
κάδα/ κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ηιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα 

πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ 
παζζάισλ.  

 Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε 

πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2),. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  

 Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 

απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Υάιπβαο νπιηζκνχ 
ζθπξνδέκαηνο B500C 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Υηιηφγξακκν (kg) 

ΔΤΡΩ:   1,05 € (έλα Δπξψ θαη πέληε ιεπηά) 

 

20. ΆΡΘΡΟ Β-30.3: Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C εθηόο ππνγείσλ έξγσλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-7018) 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, 
κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε 

ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο B500A, B500C 

θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ.  

Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  

Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ 
ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ 
κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ 
βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη 

ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν 
νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ 

βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
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Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm2) 

Ολνκ.  
κάδα/ κέηξν  

(kg/m) 
Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλα 

πξντόληα 

Ηιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

ηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 

νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα 

πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ 

παζζάισλ.  

 Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε 

πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2),. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  

 Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 

απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Υαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα 

B500C 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Υηιηφγξακκν (kg) 

ΔΤΡΩ:   1,05 € (έλα Δπξψ θαη πέληε ιεπηά) 

 

21. ΆΡΘΡΟ Β-37.2: ηεγάλσζε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε δηπιή ζηξώζε αζθαιηόπαλνπ θαη 

ηζηκεληνθνλίακα πξνζηαζίαο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2412) 

ηεγάλσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε δηπιή ζηξψζε πιαζηνκεξνχο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο (αζθαιηφπαλν), 
νπιηζκέλεο κε πνιπεζηεξηθέο ίλεο, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2 mm θαη πξνζηαηεπηηθή επίζηξσζε ηζηκεληνθνληάκαηνο 

πάρνπο 2 cm, ησλ 600 kg ηζηκέληνπ αλά m3, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-05-01-02 ‘’ηεγαλνπνίεζε Καηαζθεπψλ 
απφ θπξφδεκα κε Αζθαιηηθέο Μεκβξάλεο’’. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ηα πάζεο θχζεσο ελζσκαηνχκελα πιηθά θαη αλαιψζηκα, κε ηελ κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

 ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο, κεραληθνχ ζαξψζξνπ 

ή πεπηεζκέλνπ αέξα  

 ε πξνεπάιεηςε (αζηάξσκα) κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα (αλάισζε πεξίπνπ 0,40 kg/m2) θαη, αθνχ ζηεγλψζεη 

θαιά, ε επάιεηςε κε αζθαιηηθή θφιια, ζπκβαηή κε ην πιηθφ ηεο πξνεπάιεηςεο (αλάισζε πεξίπνπ 2,5 kg/m2) 

 ε ηνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ηεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε ρξήζε θινγίζηξνπ, ζε δχν επάιιειεο 

δηαζηαπξνχκελεο ζηξψζεηο 

 ε παξαζθεπή θαη δηάζηξσζε ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο πξνζηαζίαο ηεο κεκβξάλεο  

 νη επηθαιχςεηο ησλ θχισλ ηεο κεκβξάλεο 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   12,10 € (δψδεθα Δπξψ θαη δέθα ιεπηά) 
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22. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 38.02: Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3811) 

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. 
θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε ππφ 

ή ππέξ ην έδαθνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα 
(ηχπνη)". ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία 

αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   20,00 € (είθνζη Δπξψ) 

 

23. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 38.13: Ξπιόηππνη εκθαλώλ ζθπξνδεκάησλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3841) 

Ξπιφηππνη επηπέδσλ, θακπχισλ ή θεθιηκέλσλ εκθαλψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδεκάησλ, κε θφληξα πιαθέ ηχπνπ 
ΒΔΣΟFORM ή πιαληζκέλεο ζαλίδεο ζε αξίζηε θαηάζηαζε (θαηλνχξγηαο μπιεία ή μπιεία κε ιηγφηεξεο απφ πέληε 

ρξήζεηο), γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
01-05-00-00 "Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο". πκπεξηιακβάλεηαη ε επάιεηςε ησλ 

μπινηχπσλ κε θαηάιιειν αληηθνιιεηηθφ πιηθφ, ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ παξεκβιεκάησλ ζηα δεζίκαηα ηνπ 
μπιφηππνπ θαη ε πδαηνζηεγήο ζθξάγηζε ησλ αξκψλ ηνπ μπιφηππνπ. Σν παξφλ άξζξν απνθιείεη ηελ ηαπηφρξνλε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΙΚ 38.10 "Πξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδψκαηνο μπινηχπσλ". Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   18,00 € (δεθανθηψ Δπξψ) 

 

24. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 43.22: Καηαζθεπή ιηζνδνκήο δύν όςεσλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 4307) 

Καηαζθεπή ιηζνδνκήο δχν φςεσλ απφ επηιεγκέλνπο θπζηθνχο πιαθνεηδείο ιίζνπο θαη θαηεξγαζία ηνπ θνληάκαηνο 
ησλ αξκψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-01-00 "Ληζφθηηζηνη ηνίρνη". Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   95,00 € (ελελήληα πέληε Δπξψ) 

 

25. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 71.01.01: Αξκνινγήκαηα αθαηέξγαζησλ όςεσλ ιηζνδνκώλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7101) 

Αξκνινγήκαηα φςεσλ πθηζηακέλσλ ηνηρνδνκψλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ 
κε ιεπηφθθνθε άκκν. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε επηδηφξζσζε ησλ κηθξναλσκαιηψλ 

ησλ ιίζσλ, ην άλνηγκα, ε απφμεζε θαη ε πιχζε ησλ αξκψλ κε θαζαξφ λεξφ θαη κεηαιιηθή βνχξηζα κέρξη βάζνπο 2 
έσο 3 cm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, ε δηαβξνρή ηνπ ηνίρνπ ακέζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αξκνινγήκαηνο, 

ε πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία, ε ζπκπίεζε, ε κφξθσζε, ν ηειηθφο θαζαξηζκφο, ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, θιπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) φςεσο. Αξκνινγήκαηα αθαηέξγαζησλ φςεσλ ιηζνδνκψλ 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   15,00 € (δεθαπέληε Δπξψ) 

 

26. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 71.85: Δπηρξίζκαηα έγρξσκα κε έηνηκν θνλίακα 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7136) 

Δπηρξίζκαηα ηνίρσλ ή νξνθψλ κε έηνηκν θνλίακα ησλ 150 kg ηζηκέληνπ αλά m3, κε έγρξσκα πξφζκηθηα, 
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, παξαδηδφκελν ζε ζάθνπο ή ζηιφ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-1 "Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ 

ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 1: Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά επηρξίζκαηα", κε ζήκαλζε CE. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα 

ηνπ πιηθνχ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε απψιεηα πιηθνχ (θχξα), ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζία 
πιήξνπο θαηαζθεπήο. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   16,00 € (δεθαέμη Δπξψ) 

 

27. ΆΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-51: Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921) 

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 m θαη 

χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, κε απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή 

θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θιπ., ηα νπνία ζα 
παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηφκελεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί 
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ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 

‘’Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα’’. ηελ ηηκή κνλάδαο 

πεξηιακβάλνληαη:  

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο 

βάζεο έδξαζεο,  

 ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη 

πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ 
θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ζπλερνχο πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ 
αλά m3 άκκνπ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε νπνία επηκεηξάηαη 
ηδηαηηέξσο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Μέηξν κήθνπο (m)  

ΔΤΡΩ:   8,80 € (νθηψ Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά) 

 

28. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-52 ρεη. 1: Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηώλ θιπ κε πιάθεο 
δαπέδνπ ηνπηθνύ καξκάξνπ ηύπνπ Γακάζηαο δηαζηάζεσλ 0,20, 0,30, 0,40κ x ειεπζ. κήθνο 

πάρνπο 0,04κ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2922) 

Πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ θιπ κε πιάθεο δαπέδνπ ηνπηθνχ καξκάξνπ ηχπνπ Γακάζηαο 
δηαζηάζεσλ 0,20, 0,30, 0,40κ x ειεπζ. κήθνο πάρνπο 0,04κ. Δπηθάλεηα επίπεδε καη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη µε ΔΛΟΣ EN 1341. Αξκνί πιάηνπο 8 ρηι. κεηαμχ ησλ ισξίδσλ θαη 3 ρηι. κεηαμχ ησλ πιαθψλ ηεο 
ίδηαο ισξίδαο, αλνηθηνχ γθξη ρξψκαηνο.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ πιηθψλ, πιάθεο, 

ηζηκεληνθνλίακα 450kgr, θφιια, θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 05-02-02-00 «Ληζνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ». 

Η αληνρή ησλ πιαθψλ ζε θάκςε δε ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 15MPa θαη ε πδαηαπνξξφθεζε ηνπο δε ζα 
πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,2% θαηά βάξνο. 

Μεηά ηελ ζθιήξπλζε ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο νη αξκνί ζα γεκίδνπλ κε παρχξξεπζην 
ηζηκεληνθνλίακα ή ελαιιαθηηθά ε επηθάλεηα ηεο επίζηξσζεο ζα δηαζηξψλεηαη κε ιεπηφθνθθε ηζηκεληνθνλία ησλ 

650kgr ηζηκέληνπ, ε νπνία ζα εηζρσξεί κέζα ζηνπο αξκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ αθαηξεζεί ε πεξίζζεηα ηεο, ε 
επηθάλεηα επίζηξσζεο δηαβξέρεηαη κε λεξφ. Η πιάθα πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζα θαιχπηεηαη κε θφιια. Αλ ην 

πιηθφ αξκνιφγεζεο θαηαθαζίζεη κέζα ζηνπο αξκνχο, επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία.  

Σέινο, κεηά ηε ζθιήξπλζε ησλ ηζηκεληνθνληακάησλ ε επηζηξσκέλε επηθάλεηα ζα θαζαξίδεηαη απφ ηα ππνιείκκαηα 
ησλ πιηθψλ κε ηε βνήζεηα ζθιεξήο βνχξηζαο θαη λεξνχ ππφ  πίεζε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ε κεηαθνξά ησλ πιαθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηα πιηθά 
ζηεξέσζεο, αξκνιφγεζεο, θαζαξηζκνχ, ε εξγαζία θνπήο, επεμεξγαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηνπο, ζηξψζεσο, 

αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ. 

ηελ επηθάλεηα πιαθφζηξσζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ ξάκπεο ΑΜΔΑ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζηηο 

γσλίεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ θαζψο θαη νη ξάκπεο ζε ζεκεία θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ φπνπ ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ ξάκπεο γηα ηελ εμππεξέηεζε λφκηκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Πεξηιακβάλνληαη, επίζεο, φια ηα απαηηνχκελα πιηθά, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο ησλ πιαθψλ, ε δαπάλε 
αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηνο έδξαζεο πάρνπο 2,5 έσο 3,0 εθ. απνηεινχκελν απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε 

θαζαξήο άκκνπ θαη 180 ργξ ηζηκέληνπ αλά κ3, ε δαπάλε αξκνιφγεζεο κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία απφ εγρψξην 
ηζηκέλην αλαινγίαο 650 ργξ ηζηκέληνπ αλά κ3 καξκαξνθνλίαο, ε δαπάλε θαζαξηζκνχ ησλ αξκψλ θαη θάζε άιιε 

δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σν ηειηθφ ρξψκα ησλ πιαθψλ ζα είλαη 
επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξνπο πιαθφζηξσζεο (m2). 

εκεηψλεηαη φηη νη πιάθεο ζα πξέπεη λα είλαη αηζζεηηθά παξφκνηεο κε απηέο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ νδφ 
Γηθαηνζχλεο & Ίδεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ εληαίνπ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   45,00 € (ζαξάληα πέληε Δπξψ) 

 

29. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-52 ρεη. 2: Δπίζηξσζε ισξίδαο όδεπζεο ηπθιώλ κε πιάθεο από ηζηκέλην 
νκνηνγελνύο κάδαο,  ρξώκαηνο γθξί. 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2922) 

Δπηζηξψζεηο φδεπζεο ηπθιψλ (νδεγφο ηπθιψλ) κε πιάθεο απφ ηζηκέλην νκνηνγελνχο κάδαο, κε δηακνξθσκέλε ηελ 

επηθάλεηα ηνπο κε ακκνβνιή θαη ρξψκαηνο γθξη.  

Γηαζηάζεηο πιαθψλ θαη δηάηαμε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξ. 52.907/28-12-2009 ΤΠΔΚΑ (ΦΔΚ- 2621/Β/31-

12-2009).  



 37 

Δπίζεο, πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ απφθαζε κε αξ. 12.394/406 ΤΠΑΝ- ΤΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ- 1794/Β/28-9-

2009). Πάρνο πιαθψλ 1,7 ± 1 mm. Πξέπεη λα ηεξνχληαη αζξνηζηηθά φια ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Μέζε πδαηαπνξξφθεζε (% ) θβ ≤ 4 

 Υαξαθηεξηζηηθή αληνρή ζε θάκςε, κέζνο φξνο (MPa) ≥ 9,0 

 Διάρηζηε αληνρή ζε θάκςε (MPa) ≥ 8,0 

 Αληνρή ζε ηξηβή (mm) ≤ 23 

Γηα ηελ πιήξε πιαθφζηξσζε νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ, πεδνδξφκσλ θιπ., 

αλεμαξηήησο ζρεδίνπ, κε πιάθεο πνπ ζα πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ η. Τ.Γ.Δ. 
(Π.Σ.Π. Γ.Σ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΔΚ) θαη νη νπνίεο ζα ζπγθνιινχληαη κε θνλίακα ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Σ 

87 θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. ηελ επηθάλεηα πιαθφζηξσζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ξάκπεο 

ΑΜΔΑ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ, φπσο πξνβιέπεη ε κειέηε, ζηηο γσλίεο ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ή αιινχ, 
θαζψο θαη νη ξάκπεο ζε ζεκεία θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ φπνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ξάκπεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε λφκηκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη κεηά απφ έγθξηζε 
ηεο Τπεξεζίαο. 

Οη θιίζεηο ηεο ηειηθήο επηζηξσκέλεο επηθάλεηαο ζα πινπνηνχληαη, ππνρξεσηηθά, κε ηελ πςνκεηξηθή δηακφξθσζε 
ηεο ζηξψζεο έδξαζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Σνπνζέηεζε επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2,5 έσο 3,0 εθαηνζηψλ 

αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηνο απνηεινχκελν απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο άκκνπ θαη 650 ργξ 
ηζηκέληνπ αλά κ3, κε αξκνχο κέγηζην έλα εθαηνζηφ (1cm), κεηά πιεξψζεσο ησλ θελψλ δηα ιεπηφξξεπζηνπ 

ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 650 kgr ηζηκέληνπ. 

Οη αξκνί ζα πινπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε εηδηθνχο απνζηάηεο γηα δηακφξθσζε αξκψλ. Δθφζνλ ε ζρεκαηηθή 
απεηθφληζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ παξεηψλ ησλ ζηνηρείσλ επίζηξσζεο, επηηξέπεη ηε κε δηακφξθσζε αξκψλ, νη 

αξκνί κπνξνχλ λα παξαιείπνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε, κεηά 
απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο.  

Μεηά ηελ ζθιήξπλζε ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο νη αξκνί ζα γεκίδνπλ κε παρχξξεπζην 
ηζηκεληνθνλίακα ή ελαιιαθηηθά ε επηθάλεηα ηεο επίζηξσζεο ζα δηαζηξψλεηαη κε ιεπηφθνθθε 

ηζηκεληνκαξκαξνθνλία ησλ 650 kgr ηζηκέληνπ αλά κ3 καξκαξνθνλίαο, ίδηνπ ρξψκαηνο κε ην ρξψκα ησλ πιαθψλ, ε 
νπνία ζα εηζρσξεί κέζα ζηνπο αξκνχο θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ αθαηξεζεί ε πεξίζζεηα ηεο, ε επηθάλεηα επίζηξσζεο 

δηαβξέρεηαη κε λεξφ.  

Αλ ην πιηθφ αξκνιφγεζεο θαηαθαζίζεη κέζα ζηνπο αξκνχο, επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία. Σέινο, κεηά ηε 
ζθιήξπλζε ησλ ηζηκεληνθνληακάησλ ε επηζηξσκέλε επηθάλεηα ζα θαζαξίδεηαη απφ ηα ππνιείκκαηα ησλ πιηθψλ κε 

ηε βνήζεηα ζθιεξήο βνχξηζαο θαη λεξνχ ππφ πίεζε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, απφ ηε ζέζε παξαγσγήο 

ηνπο ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, ησλ πιαθψλ, ησλ πιηθψλ ζηεξέσζεο, 
αξκνιφγεζεο θαη ε αξκνιφγεζε ησλ θξεαηίσλ ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ 

δηακνξθνχκελσλ επηθαλεηψλ πιαθφζηξσζεο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ ηειηθή ζηάζκε ηεο επηθάλεηαο 
πιαθφζηξσζεο.  

Πεξηιακβάλεηαη ε ζπλαξκνγή θαη ε αξκνιφγεζε κε ηελ επηθάλεηα επίζηξσζεο ησλ πιεπξηθψλ πιηθψλ ησλ 

θπβνιίζσλ, ησλ θξαζπέδσλ, ησλ πιαθψλ θιπ. ηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ δέλδξα ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ζα γίλεη 
θαηαζθεπή πεξηκεηξηθά, ζχκθσλα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Τπεξεζίαο. Ήηνη, πιηθά θαη κηθξνυιηθά ελ γέλεη επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ αξκψλ δηαζηνιήο, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ 
κέηξν πιήξνπο πιαθφζηξσζεο (m2) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   33,00 € (ηξηάληα ηξία Δπξψ) 

 

30. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 74.90.04 ρεη.: Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξώζεσλ από ηνπηθό κάξκαξν ηύπνπ Φαηζηνύ 
πάρνπο 4 cm θαη πιάηνπο έσο 15 cm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7494) 

Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξψζεσλ απφ ηνπηθφ κάξκαξν ηχπνπ Φαηζηνχ πάρνπο 4 cm θαη πιάηνπο έσο 15 cm, κε 

επίπεδε, ιεία καη επηθάλεηα νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη µε ΔΛΟΣ EN 1341.  

Σνπνζέηεζε ρσξίο θαηά κήθνο αξκνχο θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. Τιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο 

θαηαζθεπήο. Σνπνζέηεζε θαη θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε. Σηκή αλά κέηξν κήθνπο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Μέηξν κήθνπο (m) 

ΔΤΡΩ:   15,00 € (δεθαπέληε Δπξψ) 
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31. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-52 ρεη. 3: Απνθαηάζηαζε πθηζηάκελεο πιαθόζηξσζεο πεδνδξνκίσλ, 

πεδνδξνκώλ, πιαηεηώλ θιπ κε πάζεο θύζεσλ πιηθό πιαθόζηξσζεο (κάξκαξν, θπζηθή πέηξα ή 

ηζηκεληόπιαθα), ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2922) 

Απνθαηάζηαζε πθηζηάκελεο πιαθφζηξσζεο πεδνδξνκίσλ, πεδφδξνκσλ, πιαηεηψλ θιπ κε πάζεο θχζεσλ πιηθφ 
πιαθφζηξσζεο (κάξκαξν, θπζηθή πέηξα ή ηζηκεληφπιαθα) ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ πιηθψλ, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα 
450kgr θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-02-00 

«Ληζνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ». Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξνπο πιαθφζηξσζεο (m2). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   36,00 € (ηξηάληα έμη Δπξψ) 

 

32. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 32.01.05 ρεη.: Καηαζθεπή έγρξσκνπ δαπέδνπ κε εκθαλή αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-3215) 

Καηαζθεπή δαπέδνπ απφ έγρξσκν ζθπξφδεκα, ειάρηζηεο θαηεγνξίαο αληνρήο C20/25, κε δνκηθφ πιέγκα θαη κε 

εκθαλή αδξαλή ιεπθά ή γθξίδα (ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ κέγηζηνπ θφθθνπ 20 mm). Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κε 
ιεπθφ ηζηκέλην επί ηφπνπ κε ρξήζε αλαδεπηήξα 200-300 Lt, εληζρπκέλνπ κε ζπλζεηηθέο ίλεο θαη ξεηίλεο, πάρνπο 

5-8 cm. Γηάζηξσζε, ιείαλζε, θαη επηπέδσζε ηεο επηθάλεηαο κε ρεηξνθίλεηα κέζα (πήρεο, κχζηξεο θ.α.). Φεθαζκφο 
ηεο λσπήο επηθάλεηαο κεηά ηε ηειηθή ιείαλζε, κε εηδηθφ αλαζηνιέα επηθάλεηαο (surface retarder) γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο επηθαλεηαθήο πάζηαο θαη ηελ εκθάληζε ησλ αδξαλψλ, κεηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ δαπέδνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο πιπζηηθφ κεράλεκα πςειήο πίεζεο.  Γηακφξθσζε αξκψλ δηαζηνιήο. Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο 
κε δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμέσο/λεξνχ. Δπάιεηςε κε ζθξαγηζηηθφ βεξλίθη εκπνηηζκνχ. Πιήξεο πεξαησκέλε 

εξγαζία κεηά πιηθψλ θαη εξγαζίαο.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   30,00 € (ηξηάληα Δπξψ) 

 

33. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 53.30.04 ρεη.: Ξύιηλν δάπεδν, ηύπνπ deck εμσηεξηθνύ ρώξνπ από μπιεία ελδεθηηθνύ 
ηύπνπ iroko 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5326) 

Ξχιηλν δάπεδν, ηχπνπ deck εμσηεξηθνχ ρψξνπ απφ μπιεία ελδεηθηηθνχ ηχπνπ iroko αθξηθαληθήο πξνέιεπζεο ή 
παξφκνηαο πνηφηεηαο, πςειήο αληνρήο θαη αλζεθηηθήο ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ηελ πγξαζία (ισξίδεο ηξνπηθήο 

μπιείαο), πιάηνπο 12 cm θαη πάρνπο απφ 23 έσο 30 mm, ρξψκαηνο θαη δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηηο 
ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-01-01 "Ξχιηλα θαξθσηά δάπεδα". Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεη ζε ζεκεία 

πνπ ζα επηιεγνχλ θαηφπηλ νδεγηψλ ηεο επίβιεςεο θαη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Οη ζαλίδεο ηνπνζεηνχληαη επί 
μχιηλνπ ζθειεηνχ (θαδξνλάξηζκα) απφ ιεπθή μπιεία ειάηεο, ε ζηεξέσζε ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

βηδψλ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ν μχιηλνο ζθειεηφο) θαη ε 
εξγαζία θαζψο θαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ κέζσλ ζηεξέσζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ, 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   100,00 € (εθαηφ Δπξψ) 

 

34. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.37.01: Δπηζηξώζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 2,0 cm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7337) 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε πξψηε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 

450 kg ηζηκέληνπ ή ζηξψζε ηζηκελην-αζβεζην-θνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ κε άκκν 
ρνλδξφθνθθε, ή ζηξψζε θαη δεχηεξε ζηξψζε κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε 

άκκν. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). Δπηζηξψζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 2,0 cm  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   13,00 € (δεθαηξία Δπξψ) 

 

35. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 31.02.02: Γαξκπηιόδεκα ησλ 250 kg ηζηκέληνπ αλά m3 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-3208) 

Γαξκπηιφδεκα κε ιηζνζχληξηκκα (γαξκπίιη) δηαζηάζεσλ 0,4 έσο 1cm, παληφο είδνπο ηκεκάησλ έξγνπ, ζε ζηξψζεηο 

κέζνπ πάρνπο άλσ ησλ 4 θαη κέρξη 7 cm, ζε νπνηνδήπνηε χςνο ή βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο". πκπεξηιακβάλεηαη 

ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε αλάκημε (ρεηξνλαθηηθά ή κε αλακηθηήξα ζθπξνδέκαηνο), ε 

δηάζηξσζε ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο, ε ζπκπχθλσζε θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο. Σηκή 
αλά θπβηθφ κέηξν (m3) γηα γαξκπηιφδεκα ησλ 250 kg ηζηκέληνπ αλά m3.  
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ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   70,00 € (εβδνκήληα Δπξψ) 

 

36. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 31.02.02 ρεη.: Δπεμεξγαζία επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο δηα ρξήζεσο ζξαπίλαο ή 

ζθνύπαο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-3208) 

Δπεμεξγαζία επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο δηα ρξήζεσο ζξαπίλαο ή ζθνχπαο πξνο απφθηεζε ηξαρείαο ηειηθήο 
επηθάλεηαο (ξαβδσηή ή ρηππεηή). Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή κειέηε. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   5,00 € (πέληε Δπξψ) 

 

37. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-83: Πεξηδώκαηα δέλδξσλ από ζθπξόδεκα 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921) 

Γηακφξθσζε πεξηδψκαηνο δέλδξνπ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα. ηελ ηηκή κνλάδαο 

πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20,  

 ην θνλίακα πάθησζεο,  

 ε πιήξεο επζπγξάκκηζή ηνπο κε ηελ πεξηβάιινπζα πιαθφζηξσζε  

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο απφ πξντφληα εθζθαθήο, ππνιείκκαηα πιηθψλ θιπ.  

Σηκή αλά πιήξσο δηακνξθσκέλν πεξίδσκα σο άλσ (ηεκ), αλεμαξηήησο δηαζηάζεσλ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   21,00 € (είθνζη έλα Δπξψ) 

 

38. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-85: Πξνζαξκνγή ζηάζκεο πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ επί αλαθαηαζθεπαδνκέλνπ 

πεδνδξνκίνπ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2548) 

Απνμήισζε πιαηζίνπ έδξαζεο θαιχκκαηνο πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ κε πξνζνρή ψζηε λα κελ πξνζθιεζνχλ δεκηέο, 

πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξεαηίνπ κε απνμήισζε ή εθαξκνγή ζηξψζεσο ηζρπξνχ 
ηζηκεληνθνληακάηνο, πάθησζε ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο ζηελ απαηηνχκελε ζηάζκε κε αθξίβεηα ± 5 mm θαη επηκειήο 

αξκνιφγεζε κε ηελ πεξηβάιινπζα λέα πιαθφζηξσζε. Οη ηζηκεληνθνλίεο ηειηθήο δηακφξθσζεο γχξσ απφ ην 
πιαίζην έδξαζεο ζα παξαζθεπάδνληαη κε άκκν ζαιάζζεο γηα ηελ απνθπγή ξεγκαηψζεσλ, ή, ελαιιαθηηθά, ζα 

εθαξκφδνληαη επνμεηδηθά θνληάκαηα.  

ηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζήο ηνπ. Σπρφλ 

απαηηνχκελα λέα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα, ζα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.  

Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο απνπεξαησκέλεο εξγαζίαο (ηεκ), γηα θξεάηηα επηθάλεηαο θαιχκκαηνο έσο 0,50 m2. Γηα 

κεγαιχηεξα θξεάηηα ε ηηκή ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ επί ηνλ ζπληειεζηή Δ / 0,50, φπνπ Δ είλαη ε 

επηθάλεηα ηνπ θξεαηίνπ βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαιχκκαηνο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   36,80 € (ηξηάληα έμη Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά) 

 

39. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-49: Υπηνζηδεξά θαιύκκαηα θξεαηίσλ, εζράξεο ππνλόκσλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6752) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ρπηνζηδεξψλ εζραξψλ θαη θαιπκκάησλ θξεαηίσλ, κε ηα αληίζηνηρα πιαίζηα έδξαζεο, 
νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D400, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα 

Πξφηππα Καηαζθεπήο Έξγσλ (ΠΚΔ). 

Γηα ηηο εζράξεο ησλ ππνλφκσλ έρεη εθαξκνγή ε ΔΣΔΠ 08-07-01-01 ‘’Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν’’ 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

 ε πξνκήζεηα ησλ ρπηνζηδεξψλ εηδψλ,  

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη θνξνεθθνξηψζεηο κε θαηάιιεια κέζα (πρ. κε ρξήζε πδξαπιηθνχ 

γεξαλνβξαρίνλα),  

 ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ πιαηζίνπ, ε ξχζκηζε ηεο απαηηνπκέλεο ηειηθήο ζηάζκεο ηνπ 
θαιχκαηνο ή ηεο εζράξαο κε ρξήζε αλζεθηηθψλ ππνζεκάησλ θαη ε πάθησζε ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζρπξή 

ηζηκεληνθνλία.  

Σηκή αλά kg ηνπνζεηεκέλσλ ρπηνζηδεξψλ ζραξψλ, πιαηζίσλ θαη θαιπκκάησλ θξεαηίσλ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Υηιηφγξακκν (kg)  

ΔΤΡΩ:   1,35 € (έλα Δπξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά) 
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40. ΑΡΘΡΟ ΤΓΡ 16.11: Σνπνζέηεζε ή αληηθαηάζηαζε θξεαηίνπ παξνρήο ύδξεπζεο  

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-4) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπακέλνπ θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο, λέαο παξνρήο 
ή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλνπ πνπ έρεη ζξαπζηεί. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

α. Η απνμήισζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ θξεαηίνπ (πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο) θαη ε δηάλνημε νξχγκαηνο ζην 
πεδνδξφκην γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ. 

β. Η ηνπνζέηεζε θαη πάθησζε κε ζθπξφδεκα ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ πνπ ρνξεγείηαη απφ 
ηνλ Φνξέα Όδξεπζεο. 

γ. Η ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ λένπ θξεαηίνπ θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 
ιαηνκείνπ, κέρξη ηελ ζηάζκε έδξαζεο ηεο πιαθφζηξσζεο ή επίζηξσζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ 

δ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-03 

"Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" 

ε. Η θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ κπάδσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο 

επέκβαζεο.. 

Σηκή αλά ηνπνζεηνχκελν θξεάηην παξνρήο χδξεπζεο (ηεκ). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   50,00 € (πελήληα Δπξψ) 

 

41. ΑΡΘΡΟ ΤΓΡ 16.12: Δπηζθεπή θξεαηίνπ παξνρήο ύδξεπζεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-4) 

Απνθαηάζηαζε ζηάζκεο θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο πνπ έρεη ππνζηεί βχζηζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η εθζθαθή πεξηκεηξηθά ηνπ θξεαηίνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ απφ ζθπξφδεκα, ε αλαδηάηαμε 
ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο ζηελ απαηηνχκελε λέα ζηάζκε  θαη ε πάθησζή ηνπ κε ζθπξφδεκα. 

β. Η ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ θξεαηίνπ θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 
ιαηνκείνπ, κέρξη ηελ ζηάζκε έδξαζεο ηεο πιαθφζηξσζεο ή επίζηξσζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ 

γ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-03 
"Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" 

δ. Η θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ κπάδσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο 

επέκβαζεο. 

Σηκή αλά επηζθεπαδφκελν θξεάηην παξνρήο (ηεκ). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   30,00 € (ηξηάληα Δπξψ) 

 

42. ΑΡΘΡΟ ΤΓΡ 16.13: Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο ζύλδεζεο πδξνδόηεζεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-4) 

Δπέκβαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε δηαξξνήο ηεο ζχλδεζεο παξνρήο χδξεπζεο απφ ηνλ αγσγφ ηνπ δηθηχνπ ή ηνλ 

πνιιαπιφ δηαλνκέα, κέρξη ηνλ κεηξεηή 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ απαηηνπκέλνπ κήθνπο ραιθνζσιήλα ή ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην 

(ΡΔ), ηεο απηήο δηαηνκήο κε ηελ ππάξρνπζα ζσιήλσζε θαζψο θαη ησλ θξνπλψλ πνπ απαηηείηαη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ.   

β. Η εθζθαθή απνθάιπςεο ηνπ ζσιήλα ζχλδεζεο (απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ, δηάλνημε νξχγκαηνο) 

γ. Η ηνπνζέηεζε λένπ ζσιήλα ή/θαη θξνπλνχ, αλάινγα κε ηελ αηηία ηεο δηαξξνήο πνπ ζα δηαπηζησζεί θαη ν 

έιεγρνο ηεο ζηεγαλφηεηαο ηεο λέαο ζχλδεζεο. 

δ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-03 

"Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" 

ε. Η θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ κπάδσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο 
επέκβαζεο.. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   30,00 € (ηξηάληα Δπξψ) 
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43. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.16.01 ρεη.: Κηγθιηδώκαηα από ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο Φ 1'' κε 

αληηζθσξηαθή βαθή 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6416) 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδψκαηνο απινχ ζρεδίνπ απφ ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο (γαιβαληζκέλνη ελ’ 

ζεξκψ, ζπγθνιιεηνί απφ έιαζκα ζεξκήο έιαζεο) Φ 1'' κε αληηζθσξηαθή βαθή θαη πάρνο ηνηρψκαηνο 2-4mm, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, κε φια ηα εηδηθά θνριησηά ηεκάρηα θαη γεληθά 

ζηδεξνζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα γηα ηελ ζηήξημε ηνπο, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. Ο ηχπνο ηνπ 
ράιπβα ζα είλαη ST 37-2 θαηά DIN 17100. Σν γαιβάληζκα ζα είλαη θαηά DIN 2444 κε πάρνο γαιβαλίζκαηνο 

minimum 400 g/m2.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε αληηζθσξηαθή επίζηξσζε κε βαθή βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο, θαζψο θαη 

ε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη ηειηθνχ ρξσκαηηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ βαθήο), ζχκθσλα 

κε ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". Σν ηειηθφ ρξψκα ζα 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζηδεξνζσιήλσλ θαη ησλ 

πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ 
θηγθιηδσκάησλ. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σξέρνλ κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ:   19,50 € (δεθαελλέα Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 

 

44. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.16.03 ρεη.: Κηγθιηδώκαηα από ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο Φ 2'' κε 

αληηζθσξηαθή βαθή 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6418) 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδψκαηνο απινχ ζρεδίνπ απφ ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο (γαιβαληζκέλνη ελ’ 

ζεξκψ, ζπγθνιιεηνί απφ έιαζκα ζεξκήο έιαζεο) Φ 2'' κε αληηζθσξηαθή βαθή θαη πάρνο ηνηρψκαηνο 2-4mm, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, κε φια ηα εηδηθά θνριησηά ηεκάρηα θαη γεληθά 

ζηδεξνζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα γηα ηελ ζηήξημε ηνπο, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. Ο ηχπνο ηνπ 
ράιπβα ζα είλαη ST 37-2 θαηά DIN 17100. Σν γαιβάληζκα ζα είλαη θαηά DIN 2444 κε πάρνο γαιβαλίζκαηνο 

minimum 400 g/m2. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε αληηζθσξηαθή επίζηξσζε κε βαθή βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο, θαζψο θαη 

ε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη ηειηθνχ ρξσκαηηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ βαθήο), ζχκθσλα 

κε ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". Σν ηειηθφ ρξψκα ζα 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζηδεξνζσιήλσλ θαη ησλ 

πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ 
θηγθιηδσκάησλ. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σξέρνλ κέηξν (m)  

ΔΤΡΩ:   25,50 € (είθνζη πέληε Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 

 

45. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.59.01: Δπηζηξώζεηο γαξκπηινκσζατθνύ πάρνπο 3,5 cm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7359) 

Δπηζηξψζεηο γαξκπηινκσζαηθνχ πάρνπο 3,5 cm κε θνηλφ ηζηκέλην θαη ζξαπζηά αδξαλή  δηαζηάζεσλ 0,4 έσο 1,0 
cm. Τιηθά θαη εξγαζία αλακίμεσο, δηαζηξψζεσο, θπιηλδξψζεσο θαη θαηεξγαζίαο κε κεραλή ή ρεηξνηξνρφ ψζηε ε 

ηειηθή επηθάλεηα λα είλαη απφιπηα επίπεδε θαη ιεία. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   13,00 € (δεθαηξία Δπξψ) 

 

46. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 73.92: Καηαζθεπή βηνκεραληθνύ δαπέδνπ κε πζηεξόρπην ζθπξόδεκα ειαρίζηνπ 
πάρνπο 8 cm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7373.1) 

Καηαζθεπή εγρξψκνπ βαξέσο ηχπνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, κεηά ηεο απαηηνπκέλεο ππνβάζεσο απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 8 cm ή ηλνπιηζκέλε θνλία (κε ίλεο πξνιππξνππιελίνπ), θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 

πεξηζσξίνπ, κε ζκχξηδα ή ραιαδηαθή άκκν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Πεξηιακβάλνληαη:  

α) Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20, νπιηζκέλνπ κε δνκηθφ πιέγκα θαηεγνξίαο B500C, ειαρίζηνπ 

πάρνπο 8 έσο 10 cm ζηα ζεκεία απνξξνήο θαη 10 έσο 12 cm ζηηο θνξπθέο θαη εθαξκνγή ζηηο πεξηκεηξηθά ησλ 
ππαξρφλησλ θξεαηίσλ επνμεηδηθνχ πιηθνχ ζπγθφιιεζεο ηνπ λένπ ζθπξνδέκαηνο κε ην παιαηφ.  

β) Δμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πήρε (δνλεηηθφ ή θνηλφ).  

γ) πκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ιείαλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ κε ρξήζε ζηξνθείνπ (ειηθφπηεξν), ζπγρξφλσο 
κε ηελ επίπαζε κε κίγκα απνηεινχκελν ζε πνζνζηφ 60% πεξίπνπ απφ ραιαδηαθή άκκν θαη 40% απφ ηζηκέλην, 

πιαζηηθνπνηεηέο θαη ρξσζηηθέο νπζίεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

δ) Πξφζζεηε επεμεξγαζία επηθαλεηαθήο ζθιήξπλζεο πάρνπο 3 mm, κε ηελ ρξήζε κίγκαηνο ιεπηνθφθθσλ αδξαλψλ 

απφ ραιαδηαθά πεηξψκαηα (quartz) θαη πξνζκίθησλ.  
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ε) Γηακφξθσζε αξκψλ κε θνπή εθ ησλ πζηέξσλ κε αξκνθφθηε, πιάηνπο 3 - 4 mm, θαη ζε βάζνο 15 mm πεξίπνπ, 

ζε θάλλαβν 5 έσο 6 m θαη πιήξσζε απηψλ κε ειαζηνκεξέο πιηθφ.  

ζη) πληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο επί επηά εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, κε θάιπςε απηήο κε λάπινλ.  

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, δηακφξθσζεο, ζπληήξεζεο, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο επεμεξγαζκέλνπ δαπέδνπ 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   25,00 € (είθνζη πέληε Δπξψ) 

 

47. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 75.01.04: Kαηώθιηα από κάξκαξν ζθιεξό έσο εμαηξεηηθά ζθιεξό, πάρνπο 3 cm θαη 
πιάηνπο 11 - 30 cm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7508) 

Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξληνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-
07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ 

καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα  ζηξψζεσο 
θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν (m2). Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο 
πνηφηεηνο (extra). Kαηψθιηα απφ κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 3 cm θαη πιάηνπο 11 - 30 cm.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   95,00 € (ελελήληα πέληε Δπξψ) 

 

48. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.10: Τδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε 
αθξπιηθό πδαηνδηαιπηό ηζηκεληόρξσκα 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7725) 

Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζηκεληφρξσκα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκελην-θνληάκαηνο, ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο 

ζηξψζεηο κέρξη λα επηηεπρζεί ηέιεηα νκνηνρξσκία θαη ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα 125 κηθξά. Τιηθά πάζεο θχζεσο 
θαη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο".  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   3,50 € (ηξία Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 

 

49. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.67.02: Υξσκαηηζκνί ζσιελώζεσλ δηακέηξνπ από 1 1/4 έσο 2'' 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7767.4) 

Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη 
ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζσιήλσλ. Γηακέηξνπ απφ 1 1/4 έσο 2" 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σξέρνλ κέηξν (κκ) 

ΔΤΡΩ:   2,00 € (δχν Δπξψ) 

 

50. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 77.95: Αληηγξαθηζηηθέο επαιείςεηο(antigraffiti) κόληκεο πξνζηαζίαο, ελόο ή δύν 

ζπζηαηηθώλ πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο ή βάζεσο ζηιηθόλεο. 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7744) 

Αληηγξαθηζηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ, ζθπξνδέκαηνο, θεξακηθψλ, καξκάξσλ θαη ιηζσδψλ πιηθψλ, κε 

ζπζηαδφκελε (θαζαξηζκφο επηθαλεηψλ κε πιχζε, ρσξίο αλάγθε επαλάιεηςεο ηεο πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο), κε 
πδξφθνβα πιηθά, δηαθαλή, κφληκεο πξνζηαζίαο, κεηά απφ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηελ ΔΣΔΠ 05-02-03-00 "Αληηξξππαληηθή επάιεηςε" θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ 
πιηθνχ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   4,50 € (ηέζζεξα Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 

 

51. ΑΡΘΡΟ ΤΓΡ 10.17: Δθαξκνγή πδξνβνιήο πςειήο πηέζεσο επί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6370) 

Τδξνβνιή επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πςειήο πίεζεο (ηνπιάρηζηνλ 500 bar) γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηνπο απφ 
παιηέο επηζηξψζεηο, εμαλζήκαηα αιάησλ, ελαλζξαθσκέλν ζθπξφδεκα, ζαζξά πιηθά ιφγσ απνιέπηζεο/απνθινίσζεο 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο ιφγσ δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ θ.ι.π. θαη ηελ απνθάιπςε ηνπ ππάξρνληνο νπιηζκνχ, 
πξνθεηκέλνπ λε εθηειεζζνχλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε επεκβάζεηο δνκηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ ζηνηρείνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ιεηηνπξγία θαη απνκάθξπλζε  ηνπ εμνπιηζκνχ 
πδξνβνιήο (ζπκπηεζηήο, ζσιελψζεηο αθξνθχζηα, βπηία λεξνχ θιπ), ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο 

ζέζεηο εθαξκνγήο, ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ εθνδηακέλν κε πξνζηαηεπηηθέο ζηνιέο 

πιήξνπο θάιπςεο θαη θξάλνο πιήξνπο θεθαιήο, ε αλάισζε λεξνχ θαη ε ιήςε κέηξσλ ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ 
απνλέξσλ ηεο πδξνβνιήο. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 
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ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   3,50 € (ηξία Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 

 

52. ΑΡΘΡΟ ΤΓΡ 10.19: Απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

νθεηινκέλσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνύ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθώλ θνληακάησλ θαη 
αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6370) 

Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο νθεηινκέλσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ 

νπιηζκνχ ιφγσ ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή δηείζδπζεο ρισξηφλησλ, νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
δηφγθσζε ηνπ νπιηζκνχ θαη ηελ απνιέπηζε ή απνθινίσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  

Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη ησλ Μεζφδσλ Απνθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1504, 

κε ρξήζε πξντφλησλ πνπ θέξνπλ  ζήκαλζε CE, ρεκηθψο ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο, εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, 
κεηά απφ ηεθκεξησκέλε κε ηερληθά ζηνηρεία πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ (πξναλακεκηγκέλσλ ηλνπιηζκέλσλ 

επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαηεγνξίαο R3 ή R4 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 γηα εθαξκνγή κε ην ρέξη, βειηησηηθψλ 
πξφζθπζεο, αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-7, πιηθψλ πξνζηαηεπηηθήο επάιεηςεο πςειήο 

δηαπλνήο θιπ), ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη 
ζα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE 

 ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ 

 ε ηνπηθή αθαίξεζε ηνπ ζαζξνχ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο επέκβαζεο κε ρξήζε εξγαιείσλ πεπηεζκέλνπ 

αέξα, ειεθηξνεξγαιείσλ ή θαη εξγαιείσλ ρεηξφο, κέρξη ηελ πιήξε απνθάιπςε ησλ ξάβδσλ ηνπ δηαβξσκέλνπ 
νπιηζκνχ.  

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ξάβδσλ ηνπ νπιηζκνχ κε ζπξκαηφβνπξηζα 

 ε εθαξκνγή ξεπζηνχ αλαζηνιέα δηάβξσζεο επί ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ κε ξνιιφ ή πηλέιν 

 ε παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ αξρηθή ηεο   

 ε ηειηθή εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο κεηά ηελ ζθιήξπλζε ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο θαη ε εθαξκνγή 

πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο πςειήο δηαπλνήο, ζηινμαληθήο βάζεσο, κε ξνιιφ ή πηλέιν. 

ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο επέκβαζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ απαηηνχκελε πδξνβνιή, ε νπνία 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Δπηκέηξεζε κε βάζε ηελ επηθάλεηα απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πιάηνο θαη ην χςνο ηεο επέκβαζεο 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (νξζνγσληζκέλε επηθάλεηα). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα ησλ επεκβάζεσλ ζα δηεπξχλεηαη ζηελ απαηηνχκελε έθηαζε, κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο, εάλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δηαπηζησζεί φηη ε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ  έρεη πξνρσξήζεη πέξαλ 

ηεο αξρηθψο πξνβιεθζείζαο έθηαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ην παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγή ζε εθηεηακέλεο βιάβεο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   52,00 € (πελήληα δχν Δπξψ) 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΟΓΟΣΡΩΙΑ - ΑΦΑΛΣΙΚΑ 

 

53. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Γ-1.2: Τπόβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m (+ΜΣΦ) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3111.Β) 

Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή 

πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. ηελ 
ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε 

γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο ππφβαζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m. ηελ ηηκή αλά ηεηξαγσληθφ 
κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ απφ ην θνληηλφηεξν αδεηνδνηεκέλν ιαηνκείν. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο 
ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ κε κεηαθνξά ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ: 1,00 + (2,00*0,28 + 30,00*0,19€/m3.km)*0,10 Μεηαθνξά = 1,63 € αλά m2. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   1,63 € (έλα Δπξψ θαη εμήληα ηξία ιεπηά) 
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54. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Γ-2.1: Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο (+ΜΣΦ) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3211.Β) 

Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε 

θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε 
ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε 
γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ απφ ην θνληηλφηεξν αδεηνδνηεκέλν ιαηνκείν. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ κε κεηαθνξά ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ: 10,50 + 2,00*0,28 + 30,00*0,19€/m3.km) Μεηαθνξά = 1,63 € αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   16,76 € (δεθαέμη Δπξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηά) 

 

55. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Γ-3: Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4110) 

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν αζθαιηηθφ γαιάθησκα, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 

05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη 

ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θχιαμε 

θιπ.),  

 ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,  

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθηλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal),  

 ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),  

 ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο 
απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   1,10 € (έλα Δπξψ θαη δέθα ιεπηά) 

 

56. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Γ-4: Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120) 

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα 

έξγα. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη 

ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θχιαμε 

θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 

ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθηλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   0,42 € (κεδέλ Δπξψ θαη ζαξάληα δχν ιεπηά) 
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57. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Γ-7: Αζθαιηηθέο ζπλδεηηθέο (ηζνπεδσηηθέο) ζηξώζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 

m (+ΜΣΦ) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4421Β) 

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζπλδεηηθήο (ηζνπεδσηηθήο) ζηξψζεο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε 
ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5, Α 20 ή Α 31,5, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". ηελ 
ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ 
εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψζηε λα πξνθχςεη ε 
πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 
επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 

 νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθψλ εγθνπψλ θνληά ζε 
ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.).  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Η ηπρφλ απαηηνχκελε αζθαιηηθή πξνεπάιιεηςε ή 

ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-

11-04.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ κε κεηαθνξά ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ: 6,50 + (2,00*0,28 + 5,00*0,19€/m3.km)*0,05 Μεηαθνξά = 6,58 € αλά m2. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   6,58 € (έμη Δπξψ θαη πελήληα νθηψ ιεπηά) 

 

58. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Γ-9.2: Αληηνιηζζεξή αζθαιηηθή ζηξώζε ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,04 m κε ρξήζε 

ηξνπνπνηεκέλεο αζθάιηνπ (+ΜΣΦ) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β) 

Καηαζθεπή αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε 

ζθιεξά ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ππθλήο ζχλζεζεο (ηχπνπ 1), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 
ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-12-01 "Αληηνιηζζεξή ζηξψζε αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". ηελ ηηκή κνλάδαο 

πεξηιακβάλνληαη: 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ ζθιεξψλ θαη ινηπψλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο 

αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψζηε λα πξνθχςεη ε 

πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-12-014, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ ηχπν ηεο 
ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ.  

Αληηνιηζζεξή αζθαιηηθή ζηξψζε ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,04 m κε ρξήζε ηξνπνπνηεκέλεο αζθάιηνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επηπιένλ θαη ε πξνκήζεηα θαη ελζσκάησζε πνιπκεξνχο βειηησηηθνχ αζθάιηνπ ηχπνπ 

EVA ή αλαιφγνπ, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ κε κεηαθνξά ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ: 10,00 + (2,00*0,28 + 5,00*0,19€/m3.km)*0,04 Μεηαθνξά = 10,06 € αλά m2. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   10,06 € (δέθα Δπξψ θαη έμη ιεπηά) 
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ΟΜΑΓΑ Γ: ΗΜΑΝΗ – ΑΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

59. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Δ-9.3: Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο θαη έλδεημεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ κηθξνύ κεγέζνπο    

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-6541) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν 
απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΙΙ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

05-04-06-00 ‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)’’. ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο,  

 ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 

 θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 

Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο. Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κηθξνχ κεγέζνπο  

Με ην παξφλ άξζξν ηηκνινγνχληαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ησλ αθνινχζσλ δηαζηάζεσλ: 

α. ηξηγσληθέο (Ρ-1)   πιεπξάο 0,60 m  

β. νθηαγσληθέο (Ρ-2)   εγγεγξακκέλεο ζε ηεηξάγσλν πιεπξάο 0,60 m 

γ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-3, Ρ-4)  πιεπξάο 0,40 m 

δ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-6)   πιεπξάο 0,45 m 

ε. θπθιηθέο    δηακέηξνπ 0,45 m 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   31,50 € (ηξηάληα έλα Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 

 

60. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Δ-10.1: ηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαλ. ζηδεξνζσιήλα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

ηχινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, 
θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm (ζπεηξψκαηνο: thread size R = 1 ´’’, dεμ = 48,3 mm, 

πάρνπο ηνηρψκαηνο 3,2 mm), κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 2,50 m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 ‘’Γηαηάμεηο 
ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο’’. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηχινπ κε ζηεθάλε ζηέςεο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο 
πηλαθίδαο, εκηθπθιηθή ή ζρήκαηνο ‘’Π’’ (αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο πηλαθίδαο) θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ 

δηέιεπζε ραιχβδηλεο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπ Φ 12 mm κήθνπο 30 cm, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ 

έλαληη ζπζηξνθήο (πεξηιακβάλεηαη) 

 ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 50 cm θαη δηακέηξνπ 30 cm 

 ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ εληφο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξακέλεη θαηαθφξπθνο θαη ε 
πιήξσζε ηεο νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά) 

Σηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηχινπ DN 40 mm (1 ´ ‘’). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   28,40 € (είθνζη νθηψ Δπξψ θαη ζαξάληα ιεπηά) 

 

61. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Δ-17.2: Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά πιηθό 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-7788) 

Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ 

(δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), κε αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα 
ζθαηξίδηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1424, ζπλνδεπφκελν κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, δνθηκψλ πεδίνπ 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1871, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο 
νδνχ θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 ‘’Οξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ’’. ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε 
(αλ απαηηείηαη) 

 ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο 

 ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ ζάξσζξνπ ή 

απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 

 ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα)  

 ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθφ κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ 
πιηθνχ  

 ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ  

 ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία κέρξη ηελ πιήξε 
ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο 
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Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά πιηθφ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

ΔΤΡΩ:   18,00 € (δεθανθηψ Δπξψ) 

 

62. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 64.26.01 ρεη. 2: Κνισλάθη κεηαιιηθό απνηξνπήο ζηάζκεπζεο. 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6426) 

Δκπφδην ζηάζκεπζεο απφ ρπηνζίδεξν, ζηαζεξφ θνισλάθη δηακέηξνπ Φ120mm θαη χςνπο 550 mm. Σν πιηθφ 
θαηαζθεπήο είλαη ρπηνζίδεξνο πάρνπο 10 mm ηχπνπ GG20 θαηά DIN 1693, κε αληαλαθιαζηηθή ηαηλία, ζχκθσλα κε 

ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. Η έγθξηζε ζα γίλεηαη κεηά ηελ ππνβνιή δείγκαηνο. Η επηθάλεηά ηνπο ζα είλαη 
βακκέλε κε ρξψκα RAL 7015. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ θαη ησλ κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη θάζε απαηηνχκελε εξγαζία γηα ηελ ηνπνζέηεζή 

ηνπο, φπσο ε δηάλνημε νπψλ ζην δάπεδν. Πξνκήζεηα θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε θνισλαθίνπ. Σηκή αλά ηεκάρην 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   130,00 € (εθαηφλ ηξηάληα Δπξψ) 

 

63. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Β10.1 ρεη: Καζηζηηθό εμσηεξηθώλ ρώξσλ, δηαζηάζεσλ 60x45εθ, κήθνπο 2,00κ 
ρσξίο πιάηε, κε ζθειεηό από ζθπξόδεκα, θαη επέλδπζε ηνύ θαζίζκαηνο από μύιηλεο ζαλίδεο 

ελδεηθηηθνύ ηύπνπ IROCO.   

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5104) 

Καζηζηηθφ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, δηαζηάζεσλ 60x45εθ, κήθνπο 2,00κ ρσξίο πιάηε, κε ζθειεηφ απφ ζθπξφδεκα, θαη 

επέλδπζε ηνχ θαζίζκαηνο απφ μχιηλεο ζαλίδεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ IROCO. Σν θαζηζηηθφ είλαη νξζνγσληθήο θάηνςεο 
κε δηαζηάζεηο 2,00X0,60κ θαη 0,45κ χςνο απφ ιεπθφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ηνπιάρηζηνλ, κε θαηάιιειν 

νπιηζκφ θαη θαηάιιειε επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ (ηξίςηκν, ρσξίο αηέιεηεο), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο 
εληνιέο ηεο επίβιεςεο θαη ηνπ απαηηνπκέλνπ μπινηχπνπ (κπεηνθφξκ) επηκειεκέλνπ ζηηο εκθαλείο πιεπξέο. Η 

νξηδφληηα επηθάλεηά ηνπο ζα θέξεη επέλδπζε απφ μχια ελδεηθηηθνχ ηχπνπ IROCO, δηαηνκήο 3-4Υ13-142εθ. 
θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο γηα απμεκέλε αληνρή ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: Οη μχιηλεο θαηαζθεπέο ησλ θαζηζκάησλ ζα ρξσκαηηζηνχλ κε βεξλίθη ζαιάζζεο καθξάο δηαξθείαο 
θαη πςειψλ αληνρψλ ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πςειέο ζεξκνθξαζίεο, κεγάιε ειηνθάλεηα, ππεξηψδεο 

αθηηλνβνιία, βξνρή, ςχρνο, θ.η.ι.). Θα εθαξκνζηεί ε αθφινπζε δηαδηθαζία: Σξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ ηνπ μχινπ κε 

γπαιφραξην, ζρνιαζηηθφ μεζθφληζκα θαη επάιεηςε κε πξνζηαηεπηηθφ πγξφ πνπ ιεηηνπξγεί θαη ζαλ αζηάξη. Θα 
αθνινπζήζεη πάιη ηξίςηκν κε γπαιφραξην, ψζηε λα είλαη ιεία ε ηειηθή επηθάλεηα. ηε ζπλέρεη ζα γίλεη ε ηειηθή 

επάιεηςε κε βεξλίθη ζε δχν ζηξψζεηο. Σα θαζίζκαηα ζα πξνζθέξνπλ ηελ απαξαίηεηε αληνρή ζε ρξήζε θαη ζηελ 
έθζεζε ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο 

Σν παγθάθη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληνρή ηνπ ζε δπλάκεηο θαη 
εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Σα πιηθά θαη ν γεληθφηεξνο ηξφπνο θαηαζθεπήο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα 

ζπλερή ππαίζξηα ρξήζε. Η φιε εκθάληζε ηνπ θαζηζηηθνχ ζα παξνπζηάδεη έλα αξκνληθά δεκέλν ζχλνιν ρσξίο επί 
κέξνπο ειαηηψκαηα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ, ε δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θαζηζηηθνχ καδί κε ηε βάζε έδξαζήο ηνπ, θαζψο θαη θάζε 
άιιε δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   430,00 € (ηεηξαθφζηα ηξηάληα Δπξψ) 

 

64. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Β10.1 ρεη. 1: Ξύιηλνο θάδνο κε κεηαιιηθό ζθειεηό από μπιεία Πεύθεο θαη γαιβαληδέ 

ιακαξίλα δηαζηάζεσλ 0,42x0,42x0,75 m πεξίπνπ. 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5104) 

Ξχιηλνο θάδνο κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ απφ μπιεία Πεχθεο θαη γαιβαληδέ ιακαξίλα δηαζηάζεσλ 0,42x0,42x0,75 m 

πεξίπνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο εληνιέο ηεο επίβιεςεο. Ο μχιηλνο θάδνο ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο, 
θαηάιιεινο γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε ειαθξψλ απνξξηκκάησλ δηεξρνκέλσλ πεδψλ. Καηαζθεπαζκέλνο ζε 

ηεηξάγσλν ζρήκα κε εμσηεξηθή επηθάιπςε απφ μχιηλα ηκήκαηα θαη κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη ζα δηαζέηεη εζσηεξηθφ 
θάδν ρσξεηηθφηεηαο 50 ιίηξσλ. 

Ο μχιηλνο ηεηξάγσλνο θάδνο ζα απνηειείηαη απφ ηξία κέξε :Σν θπξίσο ζψκα, ην κεηαιιηθφ εζσηεξηθφ θάδν θαη ηα 
πφδηα ζηήξημεο. Ο εζσηεξηθφο κεηαιιηθφο θάδνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ γαιβαληδέ ιακαξίλα θαη ζα θέξεη 

ζηνλ ππζκέλα ηνπ ηέζζεξηο νπέο δηαθπγήο γηα ηελ απνζηξάγγηζε ησλ φκβξησλ πδάησλ θαη ησλ πγξψλ ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ θάδν. Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία ζα πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα 

κέξε ζα είλαη εηδηθά κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ καο, ζα είλαη απνιχησο αθίλδπλα γηα 
ηνπο ρξήζηεο θαη ζα δίλνπλ κεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ θάδνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ, πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ. 
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ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   170,00 € (εθαηφλ εβδνκήληα Δπξψ) 

 

65. ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ 61.06 ρεη. 1: ηαλη ζηάζκεπζεο πνδειάησλ, θαηαθόξπθεο θπιηλδξηθήο 

θνηινδνθνύ, κε ελζσκαησκέλν θαηαθόξπθν ζηεθάλη ζεκεηαθήο πάθησζεο - ζηήξημεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6104) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλνμείδσηεο αηζάιηλεο θαηαθφξπθεο θνηινδνθνχ θπιηλδξηθήο δηαηνκήο Φ60 ρηι., 
χςνπο πεξίπνπ 90 εθ. κε ελζσκαησκέλν θαηαθφξπθν θνίιν ζηεθάλη Φ 40-45 εθ. κε δηαηνκή θνηινδνθνχ ζηεθάλεο 

πεξίπνπ Φ 38 ρηι. ζεκεηαθήο πάθησζεο – ζηήξημεο, ρξψκαηνο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, κε δπλαηφηεηα ζηάζκεπζεο 
επάιιεια δχν πνδειάησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο.  

Η έγθξηζε ζα γίλεηαη κεηά ηελ ππνβνιή δείγκαηνο.  

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη, ε πξνκήζεηα ησλ ζηαλη ζηάζκεπζεο πνδειάησλ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη 
ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπο.  

Σηκή αλά ηεκάρην. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   142,00 € (εθαηφ ζαξάληα δχν Δπξψ) 

 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΟΓΟΦΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 

66. ΑΡΘΡΟ ΤΓΡ 3.10.02.01: Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή 

εκηβξαρώδεο, κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί 
απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε, γηα 

βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m (+ΜΣΦ) 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1) 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ 
ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ 

θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα 
λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 

‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.  

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε 
αζθαιηνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.  

Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο 

ζηελ κειέηε.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε κφξθσζε 

ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε 
ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη 

ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο 

(νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, 

αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ 
επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε 
εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ πξντφλησλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ 
νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, 

αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. Με 
πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε 

κειέηε εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 

ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ζε πηζηνπνηεκέλν ρψξν απφζεζεο βάζε ηεο εγθπθιίνπ κε 

αξ. πξση. Οηθ. 4834/25-1-2013 ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Σν θφζηνο εηζφδνπ 

ππνινγίδεηαη ζηα απνινγηζηηθά. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).    

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 7,30 +2,00*0,28 + 68,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 20,78 € αλά θπβηθφ κέηξν. 
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67. ΑΡΘΡΟ ΤΓΡ 5.05.01: Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό 

ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm (+ΜΣΦ) 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6068) 

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε 

ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο 
ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ 
ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε 

δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη 
ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα 

επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο 

ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά 
ΔΛΟΣ EN 13286-2).  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm. ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε 

κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ απφ ην θνληηλφηεξν αδεηνδνηεκέλν ιαηνκείν. 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 12,00 + 2,00*0,28+30,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 18,26 € αλά θπβηθφ κέηξν.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   18,26 € (δεθανθηψ Δπξψ θαη είθνζη έμη ιεπηά) 

 

68. ΑΡΘΡΟ ΤΓΡ 5.07: ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 
(+ΜΣΦ) 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6069) 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 

γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε 

λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο 

πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). ηελ ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ απφ ην 
θνληηλφηεξν αδεηνδνηεκέλν ιαηνκείν. 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 11,00 + 2,00*0,28+30,00*0,19€/m3.km Μεηαθνξά = 17,26 € αλά θπβηθφ κέηξν.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   17,26 € (δεθαεπηά Δπξψ θαη είθνζη έμη ιεπηά) 

 

69. ΑΡΘΡΟ ΤΓΡ 5.07: Καιύκκαηα από ειαηό ρπηνζίδεξν (ductile iron) 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6752) 

Καιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο). Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί 
ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη 

επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε 
ζθπξφδεκα.  

Καιχκκαηα απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (gray iron). Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακία 
πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε). Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ 

πιαηζίνπ έδξαζεο , αλεμαξηήησο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Υηιηφγξακκν (kg)  

ΔΤΡΩ:   2,80 € (δχν Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά) 

 

70. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 60.10.85.01: Φξεάηηα έιμεο θαη ζύλδεζεο ππνγείσλ θαισδίσλ 40x40 cm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ-2548) 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, νπιηζκέλν κε δνκηθφ 
πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα θξεάηηα έιμεο θαη 15 cm γηα ηα θξεάηηα ζχλδεζεο 
θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

• ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 

• ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ  
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• ζηεγαλφ θάιπκκα απφ κπαθιαβσηή ιακαξίλα εδξαδφκελν ζε κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ ειαζηηθνχ 

παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία (δηπιή 

ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ θαη δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 

• ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε  

Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ (Μ) x (Π), 40x40 cm. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   60,00 € (εμήληα Δπξψ) 

 

71. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 62.10.41.02: Καιώδηα ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε 
κόλσζε από καλδύα PVC, δηαηνκήο  3 x 2,5 mm² 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 102) 

Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, ζε νρεηφ, ζε θνξέα, ζε 
κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), 

νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S 
(πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά 

ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ 
κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ δηαηνκήο 3 x 2,5 mm²  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σξέρνλ Μέηξν (m)  

ΔΤΡΩ:   4,60 € (ηέζζεξα Δπξψ θαη εμήληα ιεπηά) 

 

72. ΑΡΘΡΟ ΑΣΗΔ 8826.3.2 ρεη.: Πιαζηηθό θνπηί δηαθιάδσζεο εμσηεξηθώλ ειεθηξνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ, βαξένο ηύπνπ, ζηεγαλό ηνπιάρηζηνλ ΙΡ 55, ελδεηθηηθώλ δηαζηάζεσλ 

250x250x180 mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 41) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ θνπηίνπ  δηαθιάδσζεο εμσηεξηθψλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, βαξέσο 
ηχπνπ, ζηεγαλφ ηνπιάρηζηνλ ΙΡ 55, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 250x250x180 mm κε βηδσηφ θαπάθη. Σηκή αλά ηεκάρην 

(ηεκ) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   50,00 € (πελήληα Δπξψ) 

 

73. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 60.20.40.12: σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο 

από πνιπαηζπιέλην (HDPE), δηακέηξνπ DN 90 mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-5) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, 

θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1, ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 θαη ΔΛΟΣ EN 61386 «πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε 
θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 5% > 400 Ν/m, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή 

επζχγξακκα ηκήκαηα.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε 
επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο 

(κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε 
δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο 

θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 

Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 

νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 90 mm. Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Μέηξν (m)  

ΔΤΡΩ:   7,50 € (επηά Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 

 

74. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 60.20.40.21: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο από ράιθηλε πιάθα. 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ - 45) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πιάθαο γείσζεο απφ ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ δηαζηάζεσλ 
500x500 mm θαη πάρνπο ειάζκαηνο 3 mm. ην θέληξν βάξνπο απηήο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα ην έλα άθξν ράιθηλνπ 

πνιχθισλνπ αγσγνχ ησλ 35 mm2, κήθνπο 5 m, ελψ ην άιιν άθξν ζα θέξεη αθξνδέθηε ησλ 35 mm2, 
ζπγθνιιεκέλν.  

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ ιάθθνπ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνδίνπ, νχηε ε ελδερφκελα απαηηνχκελε εμπγίαλζε ηνπ επηρψκαηνο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο αγσγηκφηεηαο πξνο γε ηνπ ειεθηξνδίνπ ιφγσ βξαρψδνπο εδάθνπο. Σηκή αλά ηεκάρην 

ηνπνζεηεκέλεο πιάθαο γείσζεο. 
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ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   120,00 € (εθαηφλ είθνζη Δπξψ) 

 

75. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 62.10.48.03 ρεη.: Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη, πνιπθισλνη δηαηνκήο 25 mm² 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 45) 

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο πνιχθισλνο δηαηνκήο 25mm², δειαδή αγσγφο θαη κηθξνυιηθά (ζηεξίγκαηα ή κνλσηήξεο, 

ηάθνη, βίδεο, γχςνο θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο κε ζηεξίγκαηα ή κε κνλσηήξεο είηε γηα ηνπνζέηεζε 
ζε έδαθνο. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) γπκλνχ ράιθηλνπ αγσγνχ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σξέρνλ Μέηξν (m)  

ΔΤΡΩ:   13,72 € (δεθαηξία Δπξψ θαη εβδνκήληα δχν ιεπηά) 

 

76. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 60.20.30.04 ρεη.: Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ειεθηξηθή ζύλδεζε θαισδίνπ J1VV-
U,R,S [ΝΤY], δηαηνκήο 5x2,5 mm2 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 48) 

Καιψδην ηχπνπ J1VV-U,R,S [ΝΤY], δηαηνκήο 5x2.5mm² ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν δειαδή 

πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, 
θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ.) επί ηφπνπ θαη εξγαζία 

δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε, δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ 
άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σξέρνλ Μέηξν (m)  

ΔΤΡΩ:   8,08 € (νθηψ Δπξψ θαη νθηψ ιεπηά) 

 

77. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 60.10.80.03 ρεη.: Σξηθαζηθόο γεληθόο πίλαθαο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο (ΑC) 

επηδαπέδηαο εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο (πηιαξ) θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πιήξεο κε ηα πιηθά, ηελ 
εξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο θαη ηνπνζέηεζεο  γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία. 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ - 52) 

Πίλαθαο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (ΑC) θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ νθηψ αλαρσξήζεσλ ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη 

ξαγνδηαθφπηεο, αζθάιεηεο ηήμεσο, αληηειεθηξνπιεμηαθνχο δηαθφπηεο (δηαθφπηεο δηαξξνήο), κηθξναπηφκαηνπο, 

ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, απηφκαηνπο δηαθφπηεο θαη θάζε απαξαίηεην πιηθφ θαη κηθξνπιηθά θαζψο θαη ηελ εξγαζία 
ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηνπνζέηεζεο  γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε έηνηκνπ πίλαθα 
ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία, πιηθά θαη 

εμαξηήκαηα πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο αιιά απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 
πιήξε θαη άςνγε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα, δνθηκαζκέλνο θαη παξαδνηένο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Σν παξφλ άξζξν 

αλαθέξεηαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ζηεγαλνχο πίλαθεο θσηηζκνχ ηχπνπ πίιαξ γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηζηψλ 
νδνθσηηζκνχ. Σηκή αλά ηεκάρην. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   2.750,00 € (δχν ρηιηάδεο επηαθφζηα πελήληα Δπξψ) 

 

78. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 60.20.40.01 ρεη.: σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ ραιύβδηλνο επζύο δηακέηξνπ 
Φ42mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 42) 

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ ραιχβδηλνο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηηο απαξαίηεηα επζεία ή 

θακπχια απφ πνξζειάλε πξνζηφκηα θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ. επζχο Γηακέηξνπ Φ 42mm. 
Σηκή αλά κέηξν (m). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Μέηξν (m)  

ΔΤΡΩ:   16,62 € (δεθαέμη Δπξψ θαη εμήληα δχν ιεπηά) 

 

79. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 60.20.40.21 ρεη.: Ράβδνο γείσζεο (ειεθηξόδηα ή γεησηέο) ραιύβδηλε 
επηςεπδαξγπξσµέλε ελ ζεξµώ (St/tZn) ζηαπξνεηδνύο δηαηνµήο (50 x 50 x 3 mm) κήθνπο 2.000 

mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ - 45) 

Ράβδνο γείσζεο (ειεθηξφδηα ή γεησηέο) ραιχβδηλε επηςεπδαξγπξσµέλε ελ ζεξµψ (St/tZn) ζηαπξνεηδνχο δηαηνµήο 
(50 x 50 x 3 mm) κήθνπο 2.000mm µε ειεθηξνζπγθνιιεµέλε ππνδνρή γηα ηνλ ζχλδεζµν ηνπ αγσγνχ θαζφδνπ, κε 

ηνλ αθξνδέθηε, ηνπο θνριίεο, ηνπο εηδηθνχο ζπλδεηήξεο ησλ πξνζεξρνκέλσλ αγσγψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
εξγαζία έκπεμεο ζε θξεάηην επηζθέςεσο θαη ζχλδεζεο γξακκψλ. 
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ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   21,00 € (είθνζη έλα Δπξψ) 

 

80. ΑΡΘΡΟ ΑΣΗΔ 9305 ρεη.: Γηάζηξσζε κε δηάηξεηνπο πιίλζνπο δηαηάζεσλ 19Υ9Υ6 cm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 10) 

Γηάζηξσζε κε δηάηξεηνπο πιίλζνπο δηαηάζεσλ 19Υ9Υ6 cm δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε 

δηάηξεησλ πιίλζσλ επάλσ ζε ζηξψζε άκκνπ πάρνπο 0,10 m γηα ηελ πξνζηαζία ππνγείσλ ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλ 
καδί κε ηελ αμία πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη δηαζηξψζεσο ηεο άκκνπ (ην πιάηνο δηαζηξψζεσο ζα είλαη 19 cm). 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σξέρνλ Μέηξν (m)  

ΔΤΡΩ:   7,42 € (επηά Δπξψ θαη ζαξάληα δχν ιεπηά) 

 

81. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 60.10.01.01 ρεη.: Ιζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ κε θεθαιή θνξπθήο LED πάξθνπ ύςνπο 

πεξίπνπ 4,00κ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101) 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ηζηνχ 
ειεθηξνθσηηζκνχ κε θεθαιή θνξπθήο LED πάξθνπ χςνπο πεξίπνπ 4,00κ , ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο Η-Μ 

εξγαζηψλ, ηελ Σ..Τ. θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα: 

1. Iζηφ  

2. Φσηηζηηθφ ζψκα  

3. Αθξνθηβψηην θαη θαπάθη ζπξίδαο  

Ο ηζηφο θαη ην θσηηζηηθφ ζα έρνπλ ζπλνιηθφ χςνο 4,0 κέηξα πεξίπνπ. Θα θέξεη έλα θσηηζηηθφ ζψκα ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή.  

ΔΙΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 1.ΙΣΟ Ιζηφο αινπκηλίνπ θαηάιιεινο γηα πάθησζε. Ο ηζηφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απν 

εμειαζκέλν ή ρπηφ αινπκίλην, ζα έρεη εληαία θπιηλδξηθή δηαηνκή Φ100mm ±5%, ζα έρεη ππνζηεί αλνδείσζε θαη ζα 
είλαη βακκέλνο θαηάιιεια ψζηε λα είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφο ζηε δηάβξσζε αθφκα θαη ζε παξαζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. ηε θνξπθή ηνπ ζα ππάξρεη ζπζηνιή (ππνδνρέαο) απν εμηιαζκέλν ή ρπηφ αινπκίλην, δηαηνκήο 
Φ60mm θαη χςνπο 150mm ±5%. Ο ηζηφο ζα θέξεη ξαβδψζεηο ζε φιν ηνπ ην κήθνο θαη ζα είλαη θαηάιιεινο γηα 

πάθησζε. Θα έρεη ππέξγεην χςνο ην νπνίν δελ ζα μεπεξλά ηα 4,00m ±5% θαη βάζνο πάθησζεο ηνπιάρηζηνλ 0,60m 

ελψ ζην παθησκέλν ηκήκα ηνπ ζα θέξεη επέλδπζε απφ αζθαιηνχρν ζπλζεηηθφ πιηθφ ή άιιν ηζνδχλακν, γηα ηελ 
απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο ηνπ αινπκηλίνπ κε ην ηζηκέλην (πάθησζε) θαζψο θαη νπή θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 

γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο. Θα έρεη ζπξίδα επίζθεςεο απν αινπκίλην ε νπνία ζα αζθαιίδεη πάλσ 
ζηνλ ηζηφ κε κηα ή δχν βίδεο αζθάιεηαο θαη ζα θέξεη απνζπψκελν αθξνθηβψηην κε θαηάιιειν αθξνδέθηε θαισδίσλ 

(θιεκα) θαη δχν αζθαιεηνζήθεο κε αζθάιεηεο ηνπιάρηζηνλ 16Α έθαζηε. Ο ηζηφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο 
ζχκθσλα κε ηα EN 40-6, EN 40/3-1 θαη EN 40/3-3 θαη ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν 

εξγαζηήξην, ελψ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ ηζηνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008. 
Δλδεηθηηθφο ηχπνο: Disano / 1409 aluminum pole  

2. Φσηηζηηθφ κε LED, επί θνξπθήο ηζηνχ. Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην ή 

θξάκα αινπκηλίνπ θαη ζα είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηφπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα είλαη 
εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε απφ λεξφ θαη UV αθηηλνβνιία. Σν θσηηζηηθφ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε 

θνξπθή ηζηνχ κε θπιηλδξηθή απφιεμε δηαηνκήο Ø60mm έσο Ø76mm θαη ζα θέξεη θάιπκκα ηεο θσηεηλήο πεγήο 
(LED board) απφ επίπεδν δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm κε πςειή κεραληθή αληνρή.  

Σν θσηηζηηθφ δελ ζα θέξεη πεξηκεηξηθφ θάιπκκα (δηαρχηε) ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ θαηλφκελα βαλδαιηζκνχ 
θαη ε θαηαλνκή θσηηζκνχ λα είλαη FULL CUT-OFF. Θα θέξεη αλνηγφκελν θάιπκκα γηα εχθνιε πξφζβαζε ζην ρψξν 

ησλ νξγάλσλ έλαπζεο θαη ζα θέξεη πνιιαπιά LEDs κε αλαθιαζηήξα (έλα αλά LED) απφ θαηάιιειν ζπλζεηηθφ 
πιηθφ κε κεηαιιηθή επίζηξσζε πςειήο απφδνζεο θαη ειεθηξνληθή δηάηαμε γηα απηφκαην έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο 

έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε κεγάιεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ λα γίλεηαη απηφκαηα 

δηαθνπή ή κείσζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ θσηηζηηθνχ. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαηάμεηο πνπ 
πξνζηαηεχνπλ ηα LED απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηα ξεχκαηα αηρκήο θαη δηαηάμεηο 

πνπ επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ αθφκε θαη φηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα LED παχζνπλ λα 
ιεηηνπξγνχλ. Η ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηζρχνο ηνπ θσηηζηηθνχ (LED + LED driver) ζα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απφ 

50W ελψ ν βαζκφο απφδνζεο ησλ LED (LED efficacy) ζα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ 140 lm/W θαη ν βαζκφο 
απφδνζεο ηνπ θσηηζηηθνχ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 85lm/W.  

H ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ ±10% θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 70, 
ελψ ε δηάξθεηα δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 60.000 L70B20 ζχκθσλα κε ην πξφηππν LM80 ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ 60.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή εθξνή ηνπ δελ 
ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 70% ηεο αξρηθήο. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη παξέκβπζκα απφ ζηιηθφλε ή άιιν ζπλζεηηθφ 
πιηθφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ-ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 θαη ζα έρεη 

θιάζε κφλσζεο ΙΙ ή θιάζε κφλσζεο Ι. Θα θέξεη θαηάιιειε δηάηαμε πνπ ζα απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζηαγνληδίσλ 
(ζπκππθλσκάησλ) ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ζα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ 

ΙΚ08.  
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Θα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE θαη πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη 

ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν ΔΝ62471 (photobiological compatibility), θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ENEC επίζεο απφ 

δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ΔΝ60598-1 
(luminaires-general requirements & tests) θαη ΔΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting), ην νπνίν ζα αθνξά ην 

ζχλνιν ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ θσηηζηηθνχ θαη φρη κφλν έλα δείγκα θαη ζα πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ηεο 
παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή. H πηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζα γίλεηαη απφ θνξείο πηζηνπνίεζεο 

δηαπηζηεπκέλνπο απφ ην ΔΤΓ ή θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε Δπξσπατθά ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 
πξντφλησλ ειίδα 7 απφ 10 Σηκνιφγην Μειέηεο θαη πεξηιακβάλνπλ επηζεψξεζε ηεο παξαγσγήο. Η θαηαζθεπή ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3, ΔΝ55015 & ΔΝ62493. 
Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ γξαπηή εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Δλδεηθηηθφο ηχπνο: Disano / 3355 Garda 5  

3. ΑΚΡΟΚΙΒΧΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΘΤΡΙΓΑ Μέζα ζε θάζε ηζηφ ζα εγθαηαζηαζεί έλα αθξνθηβψηην γηα ηελ 

ηξνθνδφηεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ απηνζβελφκελε πνιπακπδηθή ξεηίλε, θιάζεο ΙΙ κε 
IP 43 θαη IK Ο8 ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 60529 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 50102. ην θάησ κέξνο ηνπ ζα θέξεη νπή 

γηα δηέιεπζε θαισδίσλ παξνρήο κέρξη NYY 4x16mm2 . Σα θαιψδηα γηα ηε ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 
κέρξη NYY 4x2,5mm2, πξνβιέπεηαη λα δηέξρνληαη απφ ην θάησ κέξνο ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Σα θαιψδηα απηά (NYY 

4x2,5mm2) καδί κε ηα θαιψδηα NYY 4x16mm2 ζα ζηαζεξνπνηνχληαη κε έλα δεκαηηθφ ζε εηδηθή ππνδνρή ηνπ 
αθξνθηβσηίνπ ζην θάησ κέξνο. Μέζα ζην αθξνθηβψηην ζα ππάξρεη δηαθιαδσηήξαο ηξηψλ επηπέδσλ ζε αθξνδέθηεο 

ζρήκαηνο ζθάιαο (ε γεθχξσζε ησλ αθξνδεθηψλ ζα είλαη θάζεηε κεηαμχ ηνπο) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί 

επζχγξακκε θαη αθξηβήο ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ παξνρήο θαη ηξνθνδνζίαο. ηα δχν πξψηα επίπεδα ησλ 
αθξνδεθηψλ ηνπ δηαθιαδσηήξα ζα ζπλδεζνχλ ηα θαιψδηα παξνρήο κέρξη NYY 4x16mm2. Δλψ ζην ηξίην θαη 

ηειεπηαίν επίπεδν αθξνδεθηψλ ζα ζπλδένληαη ηα θαιψδηα γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κέρξη 
NYY 4x2,5mm2. Ο δηαθιαδσηήξαο ζα είλαη ζηεξηγκέλνο κέζα ζηε βάζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζε εηδηθή ππνδνρή θαη 

ζα αζθαιίδεη κε έλα θνριία. Θα ππάξρνπλ θεξακηθέο αζθάιεηεο 8,5x31,5mm κέζα ζε αζθαιεηνζήθεο απφ άθαπζην 
κνλσηηθφ πιαζηηθφ κε IP 20 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 60529. Οη αζθαιεηνζήθεο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζην πνξηάθη ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Σν πνξηάθη απηφ ζα έρεη δχν κεληεζέδεο κε θιίπ ζην θάησ κέξνο ελψ ζην επάλσ 
κέξνο ζα θέξεη θνριία κε αζθάιεηα γηα λα κελ θεχγεη απφ ηελ ζέζε ηνπ φηαλ μεβηδψλεηαη. Η ηνπνζέηεζε ηνπ 

αθξνθηβσηίνπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ην θαηάιιειν θαπάθη ζπξίδαο ηζηνχ, ψζηε κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν λα ππάξρεη κέγηζηε ζηεγαλφηεηα ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ θαισδίσλ. Απηφ ζα 
επηηπγράλεηαη απφ έλα ελζσκαησκέλν ειαζηηθφ παξέκβπζκα πςειήο αληνρήο πνπ ζα θέξεη ην θαπάθη ηνπ ηζηνχ 

ψζηε λα παξέρεη ηέιεηα εθαξκνγή αλάκεζα ζηε ζπξίδα θαη ην θαπάθη. Tν θαπάθη ζηεξεψλεηαη ζηα ηνηρψκαηα ηεο 
ζπξίδαο ηνπ ηζηνχ απφ έλα εηδηθφ κεραληζκφ (κφλν ην εηδηθφ θιεηδί πνπ δηαζέηεη εθαξκφδεη), γηα ηελ αζθάιηζε θαη 

απαζθάιηζή ηνπ απφ ηνλ ηζηφ. Ο κεραληζκφο απηφο ζα επηηξέπεη ζην θαπάθη ηελ απηφλνκε ζηεξέσζή ηνπ ζηε 
ζπξίδα ρσξίο ηε ρξήζε ή πξνζαξκνγή ππνδνρψλ. Γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ καδί κε ην θαπάθη 

ζπξίδαο ηζηνχ πξνβιέπεηαη ζε θαηάιιειν χςνο ηνπ ηζηνχ λα ππάξρεη σνεηδέο άλνηγκα ζπξίδαο ζπγθεθξηκέλσλ 
δηαζηάζεσλ. Σν θσηηζηηθφ ζα δηαζέηεη ζήκα CE θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην Πξφηππν EN 60598. 

Γεληθά ν ηζηφο ην θσηηζηηθφ θαη άιια πηζαλά εμαξηήκαηα θαζψο θαη ν ηειηθφο ηνπο ρξσκαηηζκφο ζα επηιεγνχλ απφ 

ηνλ αλάδνρν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία θαη κεηά απφ ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο.- Σηκή γηα έλα ηεκάρην ηζηνχ 
ειεθηξνθσηηζκνχ κε θεθαιή θνξπθήο LED πάξθνπ χςνπο πεξίπνπ 4,00κ . ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

πιηθψλ κηθξνπιηθψλ ιακπηήξσλ θιπ γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ. Σηκή αλά ηεκάρην 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   1.100,00 € (ρίιηα εθαηφ Δπξψ) 

 

82. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 22.40 ρεη.: Γηάλνημε νπήο ή θσιηάο ζε άνπιν ζθπξόδεκα 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2271.Α) 

Γηάλνημε νπήο ή θσιηάο επί αφπινπ ζθπξνδέκαηνο ή ιηζνδνκήο, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη 

ζέζε ηνπ ηνηρίνπ γηα ηε δηέιεπζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο θαισδίσλ κε ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε κεραληθνχ κέζνπ ή 
δηα ρεηξφο . πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη 

ε ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πάζεο θχζεσο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε  
κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απφζεζε, ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ/θαισδίσλ θαη ε πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ 

ηνηρίνπ ζηελ πξφηεξή ηνπ κνξθή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη αθφκα ν απαηηνχκελνο μπιφηππνο ή κεηαιιφηππνο, ην επίρξηζκα ή ην κπεηφλ ή 

νπνηαδήπνηε άιια πιηθά απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε θαη άξηηα απνθαηάζηαζε ηνπ ηνηρίνπ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   120,00 € (εθαηφλ είθνζη Δπξψ) 

 

83. ΑΡΘΡΟ ΗΛΜ 62.10.01.01: Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά ηζηνύ ύςνπο κέρξη 14,00 m 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 101) 

Δξγαζία αθαίξεζεο εγθαηεζηεκέλσλ ραιχβδηλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, κε ή ρσξίο βξαρίνλεο θαη θσηηζηηθά, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

 ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 



 54 

 ε απνμήισζε ησλ πάζεο θχζεσο επηθαιχςεσλ πάλσ θαη γχξσ απφ ηε βάζε ηνπ ηζηνχ (πιαθνζηξψζεηο, 

ζθπξνδέκαηα, ηζηκεληνθνληάκαηα θιπ.) 

 ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο απφ ην αθξνθηβψηην. 

 ε αθαίξεζε ηζηνχ απφ ηε βάζε ηνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ε θαηάθιηζε θαη αθαίξεζε ησλ βξαρηφλσλ, ησλ 

θσηηζηηθψλ, ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο. 

 ε επαλαζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο ζην θξεάηην ζηελ βάζε ηνπ ηζηνχ θαη ε επηκειήο 

κφλσζή ηνπο. 

 ε θφξησζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ ησλ απνμειψζεσλ ζε επηηξεπφκελν ρψξν. 

 ε απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο γχξσ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. 

 ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ηζηνχ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζηελ απνζήθε ηεο Τπεξεζίαο ή ζηελ 

πξνβιεπφκελε ζέζε επαλαηνπνζέηεζεο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ)  

ΔΤΡΩ:   70,00 € (εβδνκήληα Δπξψ) 

 

84. ΑΡΘΡΟ ΟΓΟ Β-29.2.2: Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ από 
ζθπξόδεκα C12/15 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2531) 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ 

παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο 

θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη 
ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. ηηο ηηκέο 

κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ 

ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,  

 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο 

απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο 
θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, 

πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),  

 ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, 

θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 

 ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο  

 ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο θελψλ,  

 ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ,  

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

 νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  

 νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο 

θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη 

πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),  

 ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,  

 νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 

10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  

 ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 
γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα 

κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 

επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε 
κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο 

ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο 
μπινηχπσλ. πνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ 

πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή.  

Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη 

απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ 
ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα 
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ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 

αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 

01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα  

Κνηηνζηξψζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγψλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο θιπ απφ ζθπξφδεκα C12/15  

Κνηηνζηξψζεηο ηερληθψλ έξγσλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο, ζηξψζεηο κφξθσζεο θιίζεσλ, πεξηβιήκαηα θαη βάζεηο 

έδξαζεο ζσιελσηψλ νρεηψλ θαη αγσγψλ (ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο, ηλνηζηκεληνζσιήλσλ, ζηδεξνζσιήλσλ 
θάζε είδνπο θιπ), ζηξψζεηο θζνξάο ζην εζσηεξηθφ νρεηψλ, επέλδπζε θνίηεο ξεκάησλ θιπ. κε ρξήζε 

ζθπξνδέκαηνο C12/15 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ κέηξν (m3)  

ΔΤΡΩ:   82,00 € (νγδφληα δχν Δπξψ) 

 

ΟΜΑΓΑ Σ: ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΑΙΝΟΤ 

 

85. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Α12: Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ ή θιαδεκάησλ κε κεραληθά κέζα 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-2171) 

Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, 

εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, θιαδέκαηνο κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ηελ θφξησζε, εθθφξησζε θαη 
ινηπνχο ρεηξηζκνχο ηνπ θαη κε ηελ δηάζηξσζε ηνπο κεηά ηελ εθθφξησζε. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 

αλακνλήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαηά ηελ θφξησζε. Η ηηκή έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ζηελ παξνχζα εξγνιαβία, άιιν άξζξν πνπ πεξηιακβάλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε θνξηνεθθφξησζε 
φπσο εθζθαθή,  θιάδεκα θ.ι.π., πνπ πεξηέρνπλ ηε δηαθίλεζε, θαη κεηά απφ πιήξε ηεθκεξίσζε θαη εγγξάθνπ ηεο 

Τπεξεζίαο. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ Μέηξν (m3) 

ΔΤΡΩ:   1,00 € (έλα Δπξψ) 

 

86. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Β1 ρεη.: Μεηαιιηθέο ζράξεο δέλδξσλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ 6752) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ρπηνζηδεξάο ζράξαο ζηε ιεθάλε άξδεπζεο ηνπ δέλδξνπ, κε 

επεμεξγαζία αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο (πξνεηνηκαζία επηθαλείαο κε κεηαιινβνιή θαη βαθή κε δχν ζηξψζεηο 
αληηδηαβξσηηθνχ πιηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ηειηθήο βαθήο). ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλδεηήξεο ησλ 

ζραξψλ, θαζψο θαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ πιήξε 
εγθαηάζηαζε ηεο εζράξαο. Η θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή πξνδηαγξαθή ΔΝ124/94 θαζψο 

πηζηνπνηνχληαη απφ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη έρνπλ θιάζε ειάρηζηεο αληνρήο Β125. 
Δθηηκψκελν βάξνο 26kg αλά ζράξα. Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Υηιηφγξακκν (kg)) 

ΔΤΡΩ:   5,00 € (πέληε Δπξψ) 

 

87. ΆΡΘΡΟ ΠΡ Γ2: Δλζσκάησζε βειηησηηθώλ εδάθνπο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1620) 

Δλζσκάησζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ βειηησηηθψλ ζην ππάξρνλ έδαθνο (φπσο ηχξθε, νξγαλνρνπκηθά, πεξιίηεο 
θιπ), ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 10 cm, κε νπνηνδήπνηε κέζν, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-

05-02-01.  ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη 
ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Η πξνκήζεηα ησλ βειηησηηθψλ εδάθνπο 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. Θα ελζσκαησζνχλ ηχξθε, πεξιίηεο θαη νξγαληθφ θπηηθφ ππφζηξσκα ζηνπο ιάθθνπο 

θχηεπζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε βάζνο 0,50κ. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν εδάθνπο επεμεξγαζκέλνπ κε βειηησηηθά 
(m3) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ Μέηξν (m3) 

ΔΤΡΩ:   5,00 € (πέληε Δπξψ) 
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88. ΆΡΘΡΟ ΠΡ Γ3 ρεη.: Αλάκημε θεπεπηηθνύ ρώκαηνο κε ηύξθε, πεξιίηε θαη νξγαληθό θπηηθό 

ππόζηξσκα 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1620) 

Δξγαζία αλάκημεο θεπεπηηθνχ ρψκαηνο κε ηχξθε, πεξιίηε θαη νξγαληθφ θπηηθφ ππφζηξσκα, ζε ρψξν έμσ απφ ηελ 

θνλίζηξα θαη θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ παξαγνκέλνπ κίγκαηνο ζηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο, ζχκθσλα κε 
ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-03. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε 
ηεο εξγαζίαο. Η πξνκήζεηα ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο, ηεο ηχξθεο, ηνπ πεξιίηε θαη ηνπ νξγαληθνχ θπηηθνχ 

ππνζηξψκαηνο, πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα. 

Θα γίλεη αλάκημε 3,12 κ3 θεπεπηηθνχ ρψκαηνο, 0,78 κ3 πεξιίηε, 2,34 κ3 ηχξθεο θαη 1,56κ3 νξγαληθψλ θπηηθψλ 

ππνζηξσκάησλ πξηλ ελζσκαησζνχλ ζηνπο ιάθθνπο θχηεπζεο. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ Μέηξν (m3) 

ΔΤΡΩ:   1,50 € (έλα Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 

 

89. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Γ1.7: Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ7 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ 

έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ 
απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, 

θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε 

θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   120,00 € (εθαηφλ είθνζη Δπξψ) 

 

90. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Γ2.4: Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ4 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ 
έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ 

απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηε δαπάλε ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε 
δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο θαη θάζε άιιε 

δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   14,00 € (δεθαηέζζεξα Δπξψ) 

91. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Γ6.2: Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε, θιπ θπηά θαηεγνξίαο Π2 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220) 

Γηα ηελ πξνκήζεηα πνψδε-πνιπεηή πνψδε θπηψλ θαηεγνξίαο Π2, καδί κε ηηο δαπάλεο γηα ηε ζπζθεπαζία, 

θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηηο ηπρφλ δαπάλεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη 
ζπληήξεζεο ηνπ ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ κέρξη ηε θχηεπζε ηνπ, ηηο πιάγηεο κεηαθνξέο, ηηο ηπρφλ απψιεηεο 

θαηά ηε κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηε δαπάλε ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ, ηελ 
ακνηβή ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ  απνδεκίσζε ησλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνκήζεηα, 
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   1,65 € (έλα Δπξψ θαη εμήληα πέληε) 

 

92. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Γ7: Πξνκήζεηα θεπεπηηθνύ ρώκαηνο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-1710) 

Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-00.  Σν 
θεπεπηηθφ ρψκα ζα είλαη γφληκν, επηθαλεηαθφ, εχζξππην, ακκναξγηιψδνπο ζχζηαζεο, κε αλαινγία ζε άκκν 

ηνπιάρηζηνλ 55% θαη θαηά ην δπλαηφλ απαιιαγκέλν απφ ζβψινπο, αγξηφρνξηα, ππνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνπο 
κεγαιχηεξνπο ησλ 5 cm θαη άιια μέλα ή ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ αλάπηπμε θπηψλ. (0,08κ3 ρψκα ζε θάζε 

ιάθθν θχηεπζεο). Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ Μέηξν (m3) 

ΔΤΡΩ:   8,50 € (νθηψ Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 
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93. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Γ10: Πξνκήζεηα ηύξθεο  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5340) 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηχξθεο, ζπζθεπαζκέλεο, κε έλδεημε πξνέιεπζεο, ηχπνπ πιηθνχ, φγθνπ, ζχκθσλα 
κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01. Σν πξνζθνκηδφκελν πιηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ (ρεκηθή αλάιπζε). Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ Μέηξν (m3) 

ΔΤΡΩ:   40,00 € (ζαξάληα Δπξψ) 

 

94. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Γ11: Πξνκήζεηα νξγαληθώλ θπηηθώλ ππνζηξσκάησλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5340) 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ νξγαληθνχ θπηηθνχ ππνζηξψκαηνο πξνεξρνκέλνπ απφ ειεγρφκελε απνζχλζεζε 

θπηηθψλ ή θαη δσηθψλ ππνιεηκκάησλ, ζε ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία, κε αλαγξαθή ηεο εγγπεκέλεο ζχλζεζεο θαη 
ηεο πεξηεθηηθφηεηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ρνχκν. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ Μέηξν (m3) 

ΔΤΡΩ:   85,00 € (νγδφληα πέληε Δπξψ) 

 

95. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Γ12: Πξνκήζεηα δηνγθσκέλνπ πεξιίηε 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5340) 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ δηνγθσκέλνπ πεξιίηε γηα γεσξγηθή ρξήζε, ζπζθεπαζκέλνπ, κεγέζνπο θφθθσλ 3-4 

mm ζε αλαινγία 70-80 % θ.ν., ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01. Σηκή αλά θπβηθφ 

κέηξν (m3) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Κπβηθφ Μέηξν (m3) 

ΔΤΡΩ:   50,00 € (πελήληα Δπξψ) 

 

96. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Δ2.2: Αλνηγκα ιάθθσλ ζε εδάθε γαηώδε - εκηβξαρώδε κε εξγαιεία ρεηξόο, 
δηαζηάζεσλ 0,50x0,50x0,50m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5120) 

Άλνηγκα ιάθθσλ ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε εξγαιεία ρεηξφο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ 

ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ, 
γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Άλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ  0,50 x 0,50 x 0,50 m. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   2,00 € (δπν Δπξψ) 

 

97. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Δ6. ρεη: Αλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ  0,80 x 0,80 x 0,80 m ζην πεδνδξόκην 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5160) 

Άλνηγκα ιάθθνπ, δηαζηάζεσλ 0,80x0,80x0,80 m ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πιελ ρξήζεσο 

εθξεθηηθψλ, κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε άληιεζε χδαηνο, ηηο ηπρφλ θαζαηξέζεηο πιαθψλ πεδνδξνκίσλ, 

ζθπξνδεκάησλ, αζθαιηηθψλ θ.ι.π., ηελ θνπή δέλδξσλ, ξηδψλ ή παιαηψλ πξεκλψλ θαη πξφζζεησλ ρσκαηνπξγηθψλ 
εξγαζηψλ, εμαζθάιηζεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγσγψλ θνηλήο σθειείαο, κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε ζεκεία 

πξνζέγγηζεο απηνθηλήηνπ θαη απνκάθξπλζεο ζε επηηξεπφκελν ρψξν, ηελ πιήξσζε ηνπ ιάθθνπ κε θεπεπηηθφ ρψκα 
θαηάιιειν γηα ηελ θαηεγνξία θαη ηχπν ησλ πξνβιεπνκέλσλ λα θπηεπηνχλ θπηψλ θαζψο θαη ηελ πξνζζήθε 

βειηησηηθνχ ζε αλαινγία 1:3 θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   13,00 € (δεθαηξία Δπξψ) 

 

98. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Δ9.1: Φύηεπζε πνσδώλ θπηώλ θαη βνιβώλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5220) 

Φχηεπζε πνσδψλ θαη βνιβσδψλ θπηψλ, δειαδή δηάλνημε ιάθθνπ θπιηλδξηθήο δηαηνκήο, θχηεπζε κε ηε ζσζηή 
ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ κέζα ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 

απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). Σηκή αλά 
ηεκάρην (ηεκ) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   0,40 € (κεδέλ Δπξψ θαη ζαξάληα ιεπηά) 
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99. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Δ9.4: Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 2,00 - 4,00 lt 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5210) 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 2,00 - 4,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην 
ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα 

ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-
01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ 

πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). Σηκή αλά ηεκάρην 
(ηεκ) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   1,10 € (έλα Δπξψ θαη δέθα ιεπηά) 

 

100. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Δ9.8: Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο 41-80 lt 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5210) 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 41–80 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην 
ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα 

ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε 100 gr/δέληξν κε έλα ζχλζεην ιίπαζκα, ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα 
άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ 

ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   6,00 € (έμη Δπξψ) 

 

101. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Δ10.1: Μεηαθύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 45-150lt 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5210) 

Πξνεηνηκαζία ηνπ θπηνχ (θιάδεκα θιπ), ξηδνθνπή, εθξίδσζε κε ρξήζε θαηαιιήισλ κεραλεκάησλ, επέλδπζε ηεο 
κπάιαο ρψκαηνο φγθνπ 45 - 150 lt κε θαηάιιεια πιηθά, θφξησζε θαη κεηαθνξά ζηνλ λέν ιάθθν θχηεπζεο, 

εθθφξησζε, θχηεπζε, ιίπαλζε θαη δηακφξθσζε ιεθάλεο άξδεπζεο αλάινγεο κε ηελ θφκε ηνπ θαη κηα άξδεπζε ηνπ 
κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 

απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κεηαθχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). Οη 

εξγαζίεο κεηαθχηεπζεο θπηψλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-08-00. Σηκή 
αλά ηεκάρην (ηεκ).  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   45,00 € (ζαξάληα πέληε Δπξψ) 

 

102. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Δ11.1.2: Τπνζηήισζε δέληξνπ κε ηελ αμία παζζάινπ γηα κήθνο > 2,5 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5240) 

Τπνζηχισζε δέληξνπ κε ηελ αμία παζζάινπ επζπηελνχο, γηα κήθνο παζάινπ πάλσ απφ 2,50m, απνθινησκέλνπ, 

βακκέλνπ, πειεθεηνχ ζην θάησ άθξν, πηζζαξηζκέλνπ κέρξη χςνο 0,50 m, απφ θαηάιιειε μπιεία. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ παζζάινπ, νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 
ησλ κηθξνυιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαθφξπθε έκπεμή ηνπ ζε βάζνο 0,50 m, 

ζε νπνηνδήπνηε είδνο εδάθνπο, θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε θαζψο θαη ε πξφζδεζή ηνπ δέληξνπ ζ’ απηφλ κε 
θαηάιιειν κέζνλ. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   4,00 € (ηέζζεξα Δπξψ) 

 

103. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Σ.4.2.1: Αλαλέσζε θόκεο ή θνπή δέλδξσλ ύςνπο από 4 κέρξη 8 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5354) 

Αλαλέσζε θφκεο (ζθειεηνθιάδεκα) ή θνπή δέληξνπ χςνπο απφ 4 κέρξη 8 m ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-01.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη 
εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

Σα ππάξρνληα δέληξα θνπηζνππηέο, λεξαηδίεο, θεξιεηάξηα θαη θίθνη  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   50,00 € (πελήληα Δπξψ) 
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104. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Σ.4.3.1: Αλαλέσζε θόκεο ή θνπή κεγάισλ δέλδξσλ , ύςνπο 8 - 12 m, ζε πιαηείεο, 

πάξθα θιπ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5354) 

Κιάδεκα ή θνπή κεγάισλ δέληξσλ ζε πιαηείεο, πάξθα θαη αλνηρηνχο ρψξνπο ή ζε λεζίδεο, εξείζκαηα θαη 

παξάπιεπξνπο ρψξνπο νδψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-01.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη 

εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο 
ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. Μεγάισλ δέλδξσλ, χςνπο 8 - 12 m, ζε 

πιαηείεο, πάξθα θιπ. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

Ο πιάηαλνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία ηεο 1866 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   135,00 € (εθαηφ ηξηάληα πέληε Δπξψ) 

 

105. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Σ.4.4.2: Κιάδεκα θνηλίθσλ ύςνπο θνξκνύ πάλσ από 2,5 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5354) 

Κιάδεκα θνηλίθσλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-01. ηελ ηηκή κνλάδαο 
πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ην 

θιάδεκα, ηνλ ηεκαρηζκφ, ηελ απνκάθξπλζε ησλ θνκκέλσλ θιαδηψλ θαη ηελ απφξξηςή ηνπο, ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. Κιάδεκα θνηλίθσλ χςνπο θνξκνχ πάλσ απφ 2,5 m. Σηκή 

αλά ηεκάρην (ηεκ). Η νπαζηγθηφληα πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο Έβαλο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   20,00 € (είθνζη Δπξψ) 

 

106. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Η1.1.1: σιήλαο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ Φ16/6 Αtm 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8) 

σιήλεο Φ16 απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 21), θαηά EN 12201-

2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25  ή 1,40) γηα 
δηαηνκέο έσο Φ32 mm.  

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ 

(θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη 
ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Γελ 

πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σξέρνλ κέηξν (m) 

ΔΤΡΩ:   0,30 € (κεδέλ Δπξψ θαη ηξηάληα ιεπηά) 

 

107. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Η1.1.4: σιήλαο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ Φ32/6 Αtm 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8) 

σιήλεο Φ32 απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 21), θαηά EN 12201-

2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25  ή 1,40) γηα 
δηαηνκέο έσο Φ32 mm.  

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ 
(θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη 

ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Γελ 
πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σξέρνλ κέηξν (m) 

ΔΤΡΩ:   0,65 € (κεδέλ Δπξψ θαη εμήληα πέληε ιεπηά) 

 

108. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Η1.1.10: σιήλαο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ Φ110/6 Αtm 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8) 

σιήλεο Φ110 απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 21), θαηά EN 
12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25  ή 

1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο 
θχζεσο εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε 
επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.  

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σξέρνλ κέηξν (m) 

ΔΤΡΩ:   6,00 € (έμη Δπξψ) 
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109. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Η4.4.3 ρεη.: Σαπ ξαθόξ θνριησηό, πιαζηηθό Φ1''x Φ1/2''x Φ1/2' 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 12) 

Σαπ ξαθφξ θνριησηφ Φ1’’ x Φ1/2’’ x Φ1/2’’ επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία 
ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   2,50 € (δπν Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 

 

110. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Η5.1.2: θαηξηθόο θξνπλόο 3/4’’ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 11) 

θαηξηθνί θξνπλνί 3/4’’, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα 

ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   7,70 € (επηά Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά) 

 

111. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Η5.4.1: Τδξόκεηξα νξεηράιθηλα πνιιαπιήο ξηπήο, Φ1’’ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 11) 

Τδξφκεηξα νξεηράιθηλα Φ1’’, ΡΝ 16 atm, πνιιαπιήο ξηπήο, μεξνχ ηχπνπ, κε δπλαηφηεηα ειεθηξηθήο εμφδνπ. 
Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, 

ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   70,00 € (εβδνκήληα Δπξψ) 

 

112. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Η7.2.2: Φίιηξν λεξνύ δίζθσλ ή ζίηαο πιαζηηθό, 1’’ θνληό 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8) 

Φίιηξα λεξνχ, ζίηαο ή δίζθσλ, 1’’ θνληφ, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm, απφ πνιπεζηέξα ή λάυινλ εληζρπκέλν κε 

ίλεο πάινπ, κε απψιεηεο πίεζεο ζηα 120 mesh, ζε θαζαξφ θίιηξν, ππφ ηελ κεγίζηε παξνρή  κηθξφηεξεο απφ 0,50 
atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 

ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   50,00 € (πελήληα Δπξψ) 

 

113. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Η8.1.1: ηαιάθηεο απηνθαζαξηδόκελνο, επηζθέςηκνο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8) 

ηαιάθηεο επηθαζήκελνο, απηνξπζκηδφκελνο, απηνθαζαξηδφκελνο, επηζθέςηκνο, γηα πίεζε  ιεηηνπξγίαο απφ 0,6 έσο 

4,00 atm.  Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα  κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   0,22 € (κεδέλ Δπξψ θαη είθνζη δχν ιεπηά) 

 

114. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Η9.1.1.6: Βάλα ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλα), 10 atm, πιαζηηθή 1’’ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8) 

Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), πιαζηηθέο, νλνκ. πίεζεο 10 atm, πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10 
atm, κε ή ρσξίο κεραληζκφ ξχζκηζεο παξνρήο (flow controller), εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε πελίν (actuator) 24 V / 

AC θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο.   

Πξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη 

δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: Σεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ:   95,00 € (ελελήληα πέληε Δπξψ) 

 

115. ΑΡΘΡΟ ΠΡ H9.2.3.2: Πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο 2 ζηάζεσλ, κπαηαξίαο ηύπνπ θξεαηίνπ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 52) 

Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο ηχπνπ θξεαηίνπ 2 ζηάζεσλ, 3 ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεσλ, θχθινπ πνηίζκαηνο 1 - 7 

εκεξψλ δηάξθεηαο απφ 1 min κέρξη θαη 12 ψξεο, κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο.  

Έιεγρνο ειεθηξνβαλψλ κε πελία καλδάισζεο (latching), ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 m κέζσ θαισδίνπ δηαηνκήο 

1,5 mm2.  
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Το έργο χρηματοδοτείται από το 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ 
2014-2020 (ΕΤΠΑ), ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας της Κρήτης» & 2 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην 
Κρήτη», με τίτλο: «Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ 
περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO -Ομάδα 
Α'», Δράση 6.e.un.1: Αναπλάσεις σε 
οριοθετημένες ζώνες –Βελτίωση και οργάνωση 
δικτύων διαδρομών -ΟΧΕ UNESCO με κωδ. 
ΣΑΕΠ 0021, ΚΩΔΙΚΟ ΈΡΓΟΥ: 
2021ΕΠ00210050 και κωδικό 
ΟΠΣ :5076374 Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020    

  ΧΡΗΣΗ 2022 

  ΑΡ. ΕΡΓΟΥ 101/2020 

  ΚΩΔ. ΠΙΣΤ. 64-7341.002 

  ΚΩΔ. CPV CPV: 45233000-9 Κατασκευαστικά έργα, 

έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε 

αυτοκινητοδρόμους και οδούς 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις συμπληρωματικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα και 
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, 
τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και με τις έγγραφες οδηγίες της. 
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 
νομοθετημάτων: 
Ο Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
❖ 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 

Άρθρο 2ο: Αντικείμενο της Εργολαβικής Σύμβασης. 
Το τεχνικό κείμενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας 
μελέτης. 

Άρθρο 3ο: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων. 
3.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων. 
3.2 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και για την 
ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του. 
3.3. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση τω ν απαραίτητο ν υλικών και γενικά 
για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές και τα λοιπά 



εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την 
κατασκευή του έργου, καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, 
συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 
3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της εγκεκριμένης 
μελέτης καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής που θα εγκριθούν από τον Εργοδότη. 
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και όπου δεν αναφέρονται, 
όπω ς αυτές περιγράφονται στο τιμολόγιο της Υπηρεσίας. 
3.5 Ρητά καθορίζεται ότι οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου και καμία πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά 
το στάδιο της κατασκευής. 
3.6 Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατομεία κ.λ.π.), που 
προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο 
οποίος είναι υποχρεω μένος και να την αποκαταστήσει. 
3.7 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που 
οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 
3.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς 
πρόληψης ατυχημάτων και στις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3.9  Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει 
μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεω ς της 
Υπηρεσίας. 
3.10 Οι λοιπές γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, που δεν περιγράφονται στην παρούσα, ρυθμίζονται στο άρθρο 59 του Ν. 
4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά το άρθρο 138 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 4ο: Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. 
Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί και αριθμητικά 
όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση με τα αναφερόμενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του Τιμολογίου 
για ένα και το αυτό θέμα, ισχύ έχουν κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιμολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Διευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται στις διατάξεις των κανονισμών που 
ισχύουν, και τις σχετικές με αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις. 

Άρθρο 5ο: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση. 
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Ν.4412/2016 

Άρθρο 6ο: Σύμβαση κατασκευής του έργου. 

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 135 του Ν.4412/2016 

Άρθρο 7ο: Προθεσμίες. 

1. Για την περάτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική προθεσμία δεκαοκτώ μηνών (18) από την υπογραφή της σύμβασης. 
2. Δεν καθορίζονται τμηματικές προθεσμίες 
3.  Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες θα διαμορφωθούν και οριστικοποιηθούν από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4782/21, ο οποίος αντικαθιστά το άρθρο 147 άρθρου 4 του 
Ν.4412/2016 . Τυχόν παρατάσεις στις προθεσμίες του έργου ρυθμίζονται από το άρθρο 66 του Ν. 4782/21, ο οποίος αντικαθιστά 
το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 8ο: Πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) κατασκευής του έργου. 
8.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους χρόνους 
εκτελέσεως των απαιτουμένων εργασιών αλλά και εκείνους των απαραιτήτων προεργασιών, δοκιμών κ.λ.π. όπως απαιτείται ή 
ορίζεται στην παρούσα και στα άλλα τεύχη της Συμβάσεως, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται σαφές ότι περιελήφθησαν σ'αυτό 
όλες οι απαιτούμενες δραστηριότητες άμεσες ή έμμεσες, για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου. 



8.1.1  Κατά την κατάρτιση του προγράμματος θα ληφθεί υπόψη, ότι δεν θα πρέπει κατά την κατασκευή, να παρεμποδίζονται 
βασικές λειτουργίες στην περιοχή, ώστε να δυσμενοποιηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, έστω και προσωρινώς σε κανένα σημείο 
της περιοχής, εξ αιτίας της κατασκευής των έργων. Επίσης κατά την κατάρτιση του προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίζονται 
κατά το δυνατόν, τα κατασκευαζόμενα έργα έναντι κατακλίσεων από ύδατα τάφρων ή εξ άλλων αιτιών. 

8.2 Το πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) που καλύπτεται γενικά από το άρθρο 64 του Ν. 4782/21 ο οποίος αντικαθιστά τις παρ. 1, 2 
και 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, θα περιλαμβάνει: 
8.2.1  Λεπτομερειακή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου με διάκρισή τους σε δραστηριότητες 
με ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες με ευθύνη της Υπηρεσίας Επίβλεψης. 

Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίμηση ή υπολογισμό της διάρκειας που φαίνεται αναγκαία 
για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. 
8.2.2 Επισύρεται η προσοχή ότι, η διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων από άλλους φορείς εκτός από τον Ανάδοχο, θα 
πρέπει να είναι λογικές και να έχουν περιθώρια (καθορισμός μεγίστων - ελάχιστων) όπου δεν καθορίζονται σαφώς στα τεύχη της 
παρούσας Σύμβασης. 

8.2.3 Πλήρη αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα με ανάλυση της, κατά μονάδα 
χρόνου, παραγωγικής κατασκευαστικής του δυνατότητας για τις εργασίες του Τιμολογίου, ή και τις προεργασίες (που δεν 
προβλέπονται στο Τιμολόγιο). 

8.2.4 Διευκρίνηση του τρόπου που θα επιτευχθούν οι προθεσμίες π.χ. 
* Δραστηριότητα Γενικές εκσκαφές 
* ............................................  Συνολική ποσότητα μ3 
* ............................................  Συνολική διάρκεια ημερολογιακές ημέρες 
* ....................................................................................  Προβλεπόμενη κατασκευαστική δυνατότητα μ3 ανά εργάσιμη 
ημέρα 
* Προβλεπόμενος βαθμός προσπάθειας Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ. για 7ω ρη 
εργασία ανά ημέρα και πέντε εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα. 
Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δημοπρατούνται με ένα εύλογο περιθώριο της επάρκειας χρονικής ασφάλειας για τυχόν 
μεταβολή τους. 

8.2.5 Ειδικά για τις μελέτες που θα υποβάλει ο Ανάδοχος (όταν απαιτείται) θα πρέπει να προβλέπεται διάστημα ίσο προς 30 
ημέρες, για κάθε ανεξάρτητη έγκριση από την Υπηρεσία (και με την προϋπόθεση ότι δεν λείπουν στοιχεία από την υποβαλλόμενη 
μελέτη). 

8.3 Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία θα υπολογισθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι κατά δραστηριότητα και θα υποβληθούν 
από τον ανάδοχο τα παρακάτω: 
8.3.1 Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης (PERT - CPM). 
8.3.2 Γραμμικό διάγραμμα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούμενα, με αναφορά στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας 
στο οποίο επί πλέον θα απεικονίζονται ποσότητες και δαπάνες ανά μήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των 
προβλεπόμενων δαπανών για εργασίες ανά μήνα. 
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 Πρόγραμμα με μορφή σχηματικής κάτοψης (δεν απαιτείται). 
8.3.4  Πίνακα κατ' είδος εργασίας συνοπτικά (π.χ. εκσκαφές, επιχώματα κ.λ.π. ανάλογα με τη φύση και κατηγορία του έργου) 
των προς εκτέλεση ανά μήνα ποσοτήτων εργασιών και μηνιαίας προβλεπόμενης απορρόφησης πιστώσεων για το σύνολο του 
έργου (θα περιλαμβάνει εργασίες Ο.Ε. - Γ.Ε., μελέτες, προβλεπόμενη αναθεώρηση, προκαταβολές, αποσβέσεις, Φ.Π.Α. κ.λ.π. και 
στο τέλος του πίνακα θα φαίνεται το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής). Στον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι 
αντίστοιχες στήλες για τη συμπλήρωση ποσοτήτων εργασιών και δαπανών που θα εκτελούνται κάθε μήνα και θα 
συμπληρώνονται μετά την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριμένου μηνός. 

8.3.5 Πίνακας απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού και χρονοδιάγραμμα απασχόλησής του στο έργο. 

8.3.6 Πίνακα διαθέσιμου μηχανικού εξοπλισμού με τις αποδόσεις του κάθε μηχανήματος. 

8.3.7 Τεχνική έκθεση που θα τεκμηριώνει τα παραπάνω. 

8.4 Επισημαίνεται ότι οι τυχόν σημαντικές και συνολικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου, θα παρθούν σαν 
υποχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες από τους οποίους θα περάσει το διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης των παραπάνω παρ. 2 και 3. 



8.5 Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της Σύμβασης, σε προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) 
ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, οφείλει να υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου, το οποίο τηρεί τις προβλέψεις των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 1 αρ.64 Ν.4782/21. Η 
μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων 
χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τα αρμόδια όργανα του 
φορέα κατασκευής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141Ν.4782/21. 

8.5.1 Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν θα υπερβαίνει τις τυχόν προβλεπόμενες αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές 
προθεσμίες και θα ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι πληροφορίες και μορφές του χρονοδιαγράμματος τούτου δεν θα είναι 
λιγότερες από εκείνες που περιγράφονται στις παρ.2 και 3. 

8.5.2  Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράμματος που θα υποβληθεί, το χρονοδιάγραμμα της 
παραπάνω παρ.5 θα ανασυνταχθεί και θα πρέπει να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές. 

8.5.3  Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση κατά τα παραπάνω, συνεπάγεται τη διαδικασία 
της έκπτωσης που προβλέπεται από τις παρ. 2, 4, άρθρο 191 του Ν.4412/2016 και άρθρο 96 του Ν.4782/21 

8.5.4 Μετά την υποβολή του προγράμματος, η υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί 
να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως, αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της 
μεθοδολογίας και την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό 
στοιχείο του έργου. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην 
πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτήν δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή 
αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, εκτός αν 
τούτο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των αναφερομένων στην διακήρυξη. 

8.6.1 Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος, που όπως θα 
διαμορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία τριμηνιαία 
έκθεση προόδου στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία ή όχι με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του Έργου. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων. 

8.6.2 Επί πλέον ο ανάδοχος οφείλει μαζί με την παραπάνω τριμηνιαία έκθεση προόδου να υποβάλει στην επίβλεψη και σε πέντε 
(5) αντίτυπα: 

8.6.2.1 Αντίγραφο του χρονοδιαγράμματος (GANTT), όπως αυτό οριστικοποιήθηκε σύμφωνα με τη πραγματική κατάσταση ω ς 
ανωτέρω με ένδειξη της πορείας των εργασιών σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις (εγκεκριμένο πρόγραμμα). 

8.6.2.2  Αντίγραφο του αρχικού πίνακα δραστηριοτήτων με προσθήκη σε ειδική στήλη παρατηρήσεων, των μεταβολών που 
έχουν γίνει στις αρχικές προβλέψεις, δηλαδή ανακεφαλαιωτικά το μέρος που εκτελέσθηκε, αυτό που υπολείπεται, την τυχόν 
μεταβολή του ρυθμού κ.λ.π. 
Τα παραπάνω στοιχεία (ανά τριμηνιαία υποβολή) είναι επιβοηθητικά για τον έλεγχο της πορείας των εργασιών του αναδόχου, και 
για την σύγκριση με την πορεία που επιβάλλεται για την άρτια και έγκαιρη αποπεράτωση του έργου. Πρόκειται δηλαδή για 
στοιχεία που δεσμεύουν τον ανάδοχο και όχι την Υπηρεσία, σε περίπτωση που αυτή συμφωνήσει, ή δεν αντιδράσει. 

8.7  Ο Ανάδοχος, υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει 
οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και 
μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (παρ. 4 άρθρο 64 Ν.4782/21 όπως αυτό 
αντικαθιστά το άρθρο 145 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). 

8.8 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρχή κάθε μήνα σε πέντε σειρές αντίγραφο του προγράμματος σε μορφή 
σχηματικής κάτοψης που αναφέρεται στην παρ.8.3.3. στο οποίο θα απεικονίζονται οι εργασίες σύμφωνα με τα παρακάτω: 
1. Οι απεικονιζόμενες με λευκό χρώμα, εργασίες θα είναι αυτές που δεν εκτελούνται ακόμα 
2. Οι απεικονιζόμενες με απλή διαγράμμιση, εργασίες θα είναι οι προς εκτέλεση του τρέχοντα μήνα. 
3. Οι απεικονιζόμενες με ρομβοειδή διαγράμμιση, εργασίες θα είναι οι περαιωμένες τον τελευταίο μήνα. 
4. Οι απεικονιζόμενες με μαύρο χρώμα, εργασίες θα είναι οι παλιές περαιωμένες (πριν τον τελευταίο μήνα). 
Επίσης θα πρέπει κάθε μήνα να υποβάλει σε πέντε σειρές αντίγραφο του πίνακα που αναφέρεται στην παρ.7.3.4 συμπληρωμένο 
με τα στοιχεία των εκτελεσθεισών εργασιών και πιστώσεων που έχουν απορροφηθεί μέχρι τον τρέχοντα μήνα. 
8.9 Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την συν υποβολή μαζί με τα προηγούμενα και άλλων 



στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί μέρους έργων με έγχρωμες ενδείξεις του μέρους που 
εκτελέσθηκε κ.λ.π.) που είναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής σε κάθε χρονική περίοδο, 
προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος. 

8.10 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του αντικειμένου) θα συντάσσεται νέο προσαρμοσμένο 
χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους. Οι απαιτούμενες αναπροσαρμογές 
του χρονοδιαγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 64 Ν.4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά το την παρ. 2 
του αρ. 145 του ν. 4412/2016. Επίσης 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, 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. 

Άρθρο 9ο: Ποινικές ρήτρες. 
Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της ολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου επιβάλλονται στον Ανάδοχο 
ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 και άρθρο 67 του Ν. 4782/21. Παράταση της 
συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με το αρ. 66 Ν. 4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά το αρ. 147 
Ν.4412/2016 

Άρθρο 10ο: Προσωρινές καταλήψεις - απαλλοτριώσεις. 
Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, τότε ο 
ανάδοχος ειδοποιεί την Υπηρεσία έγκαιρα, για την λήψη των απαραίτητων μέτρων και οδηγιών. Τυχόν καθυστερήσεις, που θα 
προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαμβάνονται υπόψη μόνο αν πράγματι επέδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 11ο: Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου. 
11.1. Χρόνος εγγυήσεως 
Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων σύμφωνα με το άρθρο 85 Ν. 4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά το άρθρο 171 του 
Ν.4412/2016 ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα προς τον Ανάδοχο. Μετά το πέρας των εργασιών που 
περιλαμβάνονται στην εργολαβία αυτή εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης του έργου. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τα 
συμβατικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος 
από πέντε (5) έτη. Για έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., 
εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται μακροχρόνια συντήρησή τους, μπορεί με τα συμβατικά 
τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των δεκαπέντε (15) μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την επομένη της 
έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά 
κάθε βλάβη τους. Ως συντήρηση νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, η αποκατάσταση βλαβών οι οποίες οφείλονται στην 
εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής εκτός από την περίπτωση ζημιών από ανώτερη βία για την οποία 
προβλέπει το σχετικό άρθρο 157 του Ν.4412/2016. Με τη σύμβαση μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση του αναδόχου στη 
συντήρηση τμημάτων του έργου που απαιτούν εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικούς, όπως ιδίως, του πρασίνου εντός των ορίων 
του έργου ή των ανελκυστήρων. 
Λοιπές λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ορίζονται άρθρο 
85 Ν. 4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 (στην παρ. 2 του άρθρου 171 του ν.4412/2016)) 

11.2. Παραλαβή του έργου 
Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο άρθρο 82 Ν. 4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά το άρθρο 168 του ν. 
4412/2016. 
Για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 83 Ν. 4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 
ενώ για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρο 85 και 86 Ν. 4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά 
τα άρθρα 170 και 172 αντιστοίχως του Ν.4412/2016. 
Σε ότι αφορά στην απόσβεση των δικαιωμάτων του αναδόχου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 12ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας. 

α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και 



τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης 
υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 
υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου 
ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη 
διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και 
κάτω από το έδαφος κ.λ.π. 
β. Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς 
Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η 
αλληλογραφία θα γνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε 
πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες 
ημέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις μηνιαίες ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το άρθρο 8. 
γ. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και 
τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε 
άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε 
συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

δ. Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό να 
συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαμβάνονται στον 
φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής του. 

ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν 
απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση. 

στ. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσμία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν 
να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), μη εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών. Για την 
ενδεχόμενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και 
οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των τμημάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες. 

Άρθρο 13ο: Προστατευτικά μέτρα Κυκλοφορίας. 

13.1  Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας για την κατασκευή 
του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) και 
εγκρινόμενης από την Υπηρεσία. 

13.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει στην τοποθέτηση και να 
φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών 
πινακίδων και σημάτων κ.λ.π σύμφωνα τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήμανσης έργων εκτελουμένων εκτός ή εντός 
κατοικημένων περιοχών, που εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του ΥΠΔΕ (ΦΕΚ 
589 Β/8Ο και 121Β/83) καθώς και τροχονόμων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες και 
προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την ασφαλή 
καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά
 για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται 
απολογιστικά. 

13.3  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελώς τη σήμανση υπόκειται σε ανέκκλητη ποινική ρήτρα 30€ για κάθε 
κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέση που επιβάλλεται. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην 
έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των 
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του 
εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει την σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην 
περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη ποινική και αστική για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η 
δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον Λογαριασμό του. 



Άρθρο 14ο: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας 
του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων και πεζών (από τη διακίνηση των μηχανικών μέσων, την 
εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. 
κατασκευή μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές ή αγρούς. 
Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους μεγαλύτερου από εκείνο για το οποίο έχει 
υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του . Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε 
συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και 
άλλων τεχνικών έργων της οδού. 
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά 
από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
διαβάσεως. 
Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου. 

Άρθρο 15ο: Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων 
ΟΚ.Ω. κ.λ.π. 

α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη 
προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, 
οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως 
αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. 

Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις 
οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής 
του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο όρυγμα), ο ανάδοχος υποχρεούται να 
εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια 
του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την 
αποκαταστήσει με δαπάνες του. 

γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες 
και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το 
συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης με τα χέρια. 

δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των έργων και κοντά σ' αυτά, πιθανό να 
βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες 
κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες ή 
και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π. 

ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας κ.λπ. για την 
επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να 
δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως 
έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π. Αντίθετα, αυτός 
οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω 
εταιρειών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο. 

Άρθρο 16ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που 
χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα, υποχρεώνεται να 
τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώ- ματα κ.λ.π.), ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, 
ώστε να μη παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Κατά τον ίδιο 
τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολάβους των εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας που 
θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου. 



Άρθρο 17ο: Προστασία βλάστησης - Περιβάλλοντος. 

α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και 
καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε 
υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, 
κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής κ.λ.π. 
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεω μένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώνεται πλήρω ς προς την εγκύκλιο Υπ. Δ.Ε. 
Γ2-Δ2/0/3/192/εγκ.Α213/5-12-75 και την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Πριν την έναρξη της κατασκευής να 
ειδοποιηθούν εγγράφως οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου) 

γ. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις 
οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το 
φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται 
οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας. 

δ. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, να αποφεύγει να 
τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται στη μελέτη) ή με απόρριψη 
διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων. Οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων εκσκαφών θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μη 
δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών και της Υπηρεσίας. 

ε. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις παραγωγής ή λήψης αδρανών υλικών 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

Άρθρο 18ο: Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

18.1 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή περιλαμβάνονται: α. 

Όλες οι δαπάνες που μνημονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου. 

β. Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου κ.λ.π. σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της παρούσας 
(σύμφωνα πάντα με οδηγίες της Δ/νσας Υπηρεσίας). 
γ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την εκτέλεση των εργασιών που 
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης οι τυχόν δαπάνες μίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων 
για την κατασκευή των εργοταξιακών αυτών οδών. 

Διευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καμία διευκόλυνση ή 
κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με δρόμους προσπέλασης, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την 
έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το 
πρόγραμμα κ.λ.π. στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον 
δαπάνες για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καμία αποζημίωση. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. 
Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή 
αποζημιώσεως που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε 
θέσεις και κατά τρόπο που να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και 
της Επίβλεψης. 

δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει μετά την εγκατάστασή του και χωρίς επιβάρυνση του κυρίου του έργου, το 
Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). 

ε. Οι δαπάνες εκπόνησης Προγράμματος Ποιότητας Έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο 150 10005: 1995 η σε 
κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα, το οποίο πρέπει να υποβάλλει εντός δύο μηνών από την έναρξη του έργου, αν το 
έργο εμπίπτει στις υποχρεώσεις σύνταξης III ΙΕ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4412/2016. 

18.2 Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων που προβλέπονται ρητά σε άλλα 
άρθρα της παρούσας, του Τιμολογίου και των λοιπών Όρων Δημοπράτησης, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι 



έχουν ληφθεί υπόψη στις τιμές προσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, 
όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται στις κατά το άρθρο 7 προθεσμίες 
εκτέλεσης του έργου. 

18.3 Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από το νόμο για την 
εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την παρ.9 άρθρο 59 Ν. 
4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά την παρ. 7 άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

18.4 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας Νομοθεσίας, και να 
λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή 
ατυχημάτων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 

18.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καμία αντίρρηση, τυχόν ημιτελείς εργασίες που έχουν εκτελεστεί με 
παλαιότερη εργολαβία ή από Δημόσιες Υπηρεσίες να παραλάβει και να ενσωματώσει τα υπάρχοντα επί τόπου υλικά, 
μηχανισμούς, συσκευές κ.λ.π. η προμήθεια των οποίων έχει γίνει με άλλη εργολαβία ή απ' το Δημόσιο κ.λ.π. 
Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες με τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου, χωρίς καμία 
πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών δυσχερειών δυσμενών συνθηκών κ.λ.π. Επίσης θα ενσωματώσει κατά προτεραιότητα τα 
τυχόν παραδοθησομένα σ' αυτόν υλικά, συσκευές κ.λ.π. 

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. 

Άρθρο 19ο: Αδρανή υλικά - Δανειοθάλαμοι - Απόθεση υλικών 

19.1. Λατομεία - Ορυχεία. 

α. Για τη λήψη των απαιτούμενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατομείου (οπωσδήποτε ασβεστολιθικής 
προέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.π., η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα λατομείο ή ορυχείο. Οι θέσεις που 
αναφέρονται στην μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη ε- ξευρέσεως θέσεων εγκαταστάσεως και τρόπου 
οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος εκμεταλλεύσεως, έκταση και μορφή αποκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.π.) 
ανήκει στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, 
είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόμα με προμήθεια από τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις 
λατομείων. Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες 
για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. 
Έτσι οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες από 
οποιοδήποτε λόγω πρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία των αργών υλικών που θα είναι 
αναγκαία ή για την μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόμα και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα 
απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις 
σχετικές επιβαρύνεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι 
δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 
β. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπέλασης που 
θα απαιτηθούν και μεταφορών των υλικών που θα παρθούν από οποιαδήποτε πηγή. Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμία 
αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν μεταφορών, ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς 
βραχωδών εμφανίσεων ή λατομείων, αποκάλυψης και δημιουργίας ή εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κ.λ.π. 
γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις προδιαγραφές (σκληρότητα, 
κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των κάθε είδους υλικών που μπαίνουν στις εργασίες, γιατί εξυπακούεται ότι με 
την υπογραφή της σύμβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. 
Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την Υπηρεσία δεναπαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματααυτού. Συνεπώς, αν ορισμένες πηγές υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλεςγια την παροχή δόκιμων 
υλικών, πρέπει ο ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. 

Τα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του. 

19.2. Δανειοθάλαμοι υλικών επιχωμάτων και αμμοχάλικων. 

α. Για την λήψη των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και αμμο-χάλικων, υλικών, η Υπηρεσία δεν θα 
παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαμο ή ορυχείο. 
Οι θέσεις που αναφέρονται στη Μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων δανειοθαλάμων υλικών 
επιχωμάτων ή αναχωμάτων και αμμοχάλικων, τρόπου οργανώσεως της εκμεταλλεύσεως κ.λ.π., αποτελεί υποχρέωση του 
αναδόχου. 
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, που βρίσκονται στην 



εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων ή ακόμα με καταβολή των 
δικαιωμάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή ιδιωτικών δανειοθαλάμων ή ορυχείων. Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία 
δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. 
Έτσι, οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες 
από ιδιωτικούς ή κοινοτι κούς δανειοθαλάμους ή ορυχεία των υλικών που είναι αναγκαία ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για 
την παραγωγή αυτών και ακόμη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων 
πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και 
έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγ/ράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις θέσεις λήψης δανείων και γενικότερα τις 
πηγές δανείων. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει δειγματοληψίες ελέγχου 
καταλληλότητας. Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 20 ημερολογιακές ημέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα 
υποβάλλονται στην Επίβλεψη: 

- Διαγράμματα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας με εκτίμηση των κατά θέση ποσοτήτων που θα παρθούν. 
-  Σχέδια εκσκαφής του δανειοθαλάμου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάμους από δημόσιους χώρους είτε για 
δανειοθαλάμους από ιδιωτικούς χώρους και μάλιστα σε κοίτες χειμάρρων, στα οποία να φαίνεται η ελαχιστοποίηση της 
περιβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων. 

γ. Σε κάθε όμως περίπτωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Υπηρεσία, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 
μεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τον ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες θέσεις ή ακόμη και να προμηθευθεί 
υλικά από υφιστάμενους εγγύτερα δανειοθαλάμους ή ορυχεία τα οποία η Υπηρεσία κρίνει κατάλληλα. 

δ. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπέλασης που 
θα απαιτηθούν. Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμιά αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω δυσμενών συνθηκών 
μίσθωσης ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας. 

19.3. Απόθεση - διαχείριση υλικών 

Σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ με αριθμ. 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της, χώμα και άλλα 
φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι τα υλικά αυτά 
θα χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή. Για τα υπόλοιπα υλικά (απόβλητα 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις) ανεξάρτητα από τη μορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα επιμέρους υλικά από τα 
οποία συντίθενται, καθώς και σε στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή μαρμάρων που προορίζονται για οικοδομικές 
εργασίες και περίσσεια σκυροδέματος, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλες νομοθετικές πράξεις, ο ανάδοχος του έργου είναι 
υποχρεωμένος πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει σύμβαση με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης ΑΕΚΚ Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 7 της ως άνω ΚΥΑ ισχύει : 
«β Ως προς τα δημόσια έργα: 
β.1) Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα: 
είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας; είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου 
β.2) Η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων που προέρχονται από δημόσια 
έργα: είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου 
β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτηριακών έργων μετά από την αποπεράτωση 
των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης; όπως προβλέπεται στην παρ 3, [εδ α3) του παρόντος άρθρου. 
4. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εδάφια α και β της παρ. 3, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την 
κείμενη κατά περίπτωση σχετική νομοθεσία.» 

Άρθρο 20ο: Σκυροδέματα 

α. Σε περίπτωση όπου οι μελέτες των τεχνικών που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) οι κατηγορίες σκυροδέματος θα έχουν χαρακτηριστική αντοχή, που θα 



ανταποκρίνεται στις κατηγορίες αυτού. 
β. Σαν κριτήριο αποδοχής των σκυροδεμάτων αυτής της εργολαβίας ορίζεται η θλιπτική αντοχή κυβικών δοκιμίων ακμής 15 εκ. 
και ηλικίας 28 ημερών. 
γ. Ειδικότερα για όλα τα θέματα τα σχετικά με την τεχνολογία και την αποδοχή του σκυροδέματος αυτής της εργολαβίας θα ισχύει 
ο "Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 2016'' που εγκρίθηκε με την Αριθμ.ΓΑΤ.Υ./οικ.3328/2-6-2016 απόφαση του 
ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 1561Β/2-6-2016). 
δ. Διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ θα πληρωθεί στον ανάδοχο η δαπάνη των τυχόν πλαστικοποιητικών (ρευστοποιητικών ή 
υπερρευστοποιητικών), που θα χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθεί προς τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, αυτός δε είναι μόνος 
υπεύθυνος για την επιλογή της πλέον οικονομικής και σύμφωνης με τους Κανονισμούς και τις ανάγκες του έργου σύνθεσης 
σκυροδέματος. 
Τα τυχόν πλαστικοποιητικά που θα χρησιμοποιήσει κατά περίπτωση ο ανάδοχος: 
α) Θα πρέπει να προσδιορισθούν στη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, που θα γίνει για τις διάφορες κατηγορίες αντοχής του 
σκυροδέματος, σε ένα από τα αναγνωρισμένα εργαστήρια σκυροδέματος (θα δίνονται τα εξής στοιχεία : Τύπος 
πλαστικοποιητικού, αναλογία μίξης, οδηγίες χρήσης κλπ) 
β) Θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου, ότι δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις ιδιότητες αντοχής, συστολής, 
ξήρανσης, ερπυσμού, ταχύτητας, πήξης και προστασίας του οπλισμού από τη διάβρωση. γ) Όμοια δεν θα πληρωθεί στον ανάδοχο 
η δαπάνη χρησιμοποίησης άλλων πρόσμικτων σκυροδέματος (αερακτικών, στεγανωτικών, επιβραδυντικών, η επιταχυντικών 
σκλήρυνσης και αντιπαγετικών κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων. Τα πρόσμικτα 
αυτά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν για τα πλαστικοποιητικά. 
Για όλες τις κατηγορίες εργοταξιακού σκυροδέματος αντοχής 016/20 και ανώτερης, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μελέτη 
σύνθεσης του σκυροδέματος κάθε κατηγορίας, για διάφορες περιοχές εργασιμότητας του σκυροδέματος, ανάλογα προς τις 
απαιτήσεις του τμήματος του έργου, στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 
α) Οι μελέτες σύνθεσης θα πρέπει να γίνουν από κατάλληλο εργαστήριο σκυροδέματος, αν δεν επαρκεί το εργαστήριο του 
αναδόχου. 
β) θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον οι ακόλουθες μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος, που θα 
συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες "καθήσεις" : 
Ι. Σκυρόδεμα 016/20 με μέγιστο κόκκο αδρανούς περίπου Φ 30 χλστ. 
Ι.Ι. Σκυρόδεμα 016/20 με μέγιστο κόκκο αδρανούς περίπου Φ 16 χλστ. 
Ι.Ι.Ι. Σκυρόδεμα 0 20/25 με μέγιστο κόκκο αδρανούς περίπου Φ 16 χλστ. 
γ) Για όλες τις παραπάνω μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος θα πρέπει να δοθούν επί πλέον και καμπύλες ανάπτυξης της αντοχής 
από 3 έως 28 μέρες για δοκίμια που συντηρούνται σε υγρό θάλαμο (δοκιμές 3, 7 και 28 ημερών). 
Για την περίπτωση χρησιμοποίησης "έτοιμου σκυροδέματος" μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία μελέτης σύνθεσης 
σκυροδέματος της επιχείρησης παραγωγής σκυροδέματος (αν οι μελέτες αυτές έχουν γίνει από κάποιο επίσημο εργαστήριο 
σκυροδέματος), εφ' όσον αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 22.9 και εφ' όσον αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες παραγωγής μ' 
αυτές που πρόκειται να εφαρμοσθούν στο έργο (ποσότητες και προέλευση αδρανών, τσιμέντου κλπ). 

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα γίνουν δεκτές μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος που έχουν συνταχθεί ένα τρίμηνο ή περισσότερο 
πριν από την ημέρα δημοπράτησης του έργου. (1) Έτοιμο σκυρόδεμα 
Πριν από την έγχυση του σκυροδέματος ο προμηθευτής πρέπει να παραδίνει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε ποσότητα 
σκυροδέματος, που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω : 
- Το όνομα εργοστασίου παραγωγής 
- Τον χαρακτηριστικό αριθμό του δελτίου αποστολής 
- Την ημερομηνία και τον αριθμό του φορτηγού 
- Το όνομα του αναδόχου ή την επωνυμία της αναδόχου εταιρίας 
- Το έργο και την τοποθεσία του έργου 
- Την ποσότητα του σκυροδέματος σε κυβικά μέτρα 
- Τον χρόνο φορτώσεων και την υπογραφή αποστολέως 
- Την ονομαστική αντοχή 
- Το εργάσιμο του σκυροδέματος στην στιγμή της επί τόπου παραδόσεως 
- Τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιμέντου που έχει χρησιμοποιηθεί 
- Την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
- Την μέγιστη διάμετρο αδρανών 
- Την χρήση προσθέτων 
Επίσης πρέπει να προβλέπεται χώρος για να προστεθούν κατά την άφιξη του ετοίμου σκυροδέματος στο εργοτάξιο και τα εξής: 
- Ώρα αφίξεω ς του ετοίμου σκυροδέματος στο εργοτάξιο 
- Ώρα συμπληρώσεως της διαστρώσεως του σκυροδέματος 
Για λόγους ανθεκτικότητας του σκυροδέματος ο λόγος (Ν/Τ) νερού προς τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί στην εργολαβία αυτή 



σε οπλισμένο σκυρόδεμα για τις κατηγορίες 016/20 και άνω, (στην ποσότητα νερού δεν θα υπολογίζεται το νερό που θα 
απορροφάτε από τα αδρανή) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,60. 

Ημερολόγιο έργου , σύμφωνα με το άρθρο 65 Ν. 4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά τις παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 146 του ν. 
4412/2016 
Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του Αναδόχου κατά την εκτέλεση του έργου 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.» 
Λοιπές λεπτομέρειες για το ημερολόγιο εργασιών ορίζονται στις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 146 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 21ο: Ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα. 

Όλες οι ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν με λήψη ιδιαίτερων μέ- τρων επίτευξης επιφανειακού 
τελειώματος υψηλής ποιότητας. 
Προς επίτευξη τούτου 
α) Τα επιφανειακά τελειώματα σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν με ιδιαίτερη επιμέλεια με χρήση 
σιδηροτύπων ή ξυλοτύπων ειδικής επένδυσης με κόντρα πλακέ (τύπου BETOFORM ή αναλόγου) για τη μόρφωση απολύτως 
λείων επιφανειών, χωρίς ανωμαλίες στις ενώσεις ή άλλες κάθε είδους παραμορφώσεις ή ατέλειες, β) Θα χρησιμοποιηθεί η πλέον 
προωθημένη τεχνολογία επί του θέματος με πολύ μικρό αριθμό χρήσεων του κόντρα πλακέ που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί, με 
εξαιρετική επιμέλεια διαμόρφωσης των τύπων, με χρησιμοποίηση ειδικών υλικών διευκολυντικών της αποξήλωσης, με 
χρησιμοποίηση ειδικών συνδεσμολογίων των ικριωμάτων και των τύπων για την απολύτως ακριβή, σύμφωνα με τα σχέδια, 
μόρφωση των τύπων κ.λ.π. 



γ) Θα δοθεί όλως ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέματος (με την πιθανή χρήση ειδικών προσθέτων 
βελτιωτικών του σκυροδέματος) και την άκρως επιμελημένη δόνηση αυτού, σε συνδυασμό και με την ακριβή τοποθέτηση των 
οπλισμών, ώστε να διατίθενται κενά μεταξύ των οπλισμών που είναι αναγκαία για τη δόνηση, ώστε να αποκτηθεί η επιζητούμενη 
απολύτως λεία και ενιαίας παρουσίασης όψη των ορατών επιφανειών από σκυρόδεμα, χωρίς κηλίδες και χωρίς αλλοίωση του 
χρώματος. 
δ) Για την ενιαία παρουσίαση της απόχρωσης και εμφάνισης των ορατών επιφανειών των έργων, επισημαίνεται η ανάγκη 
λεπτομερούς μελέτης της σύνθεσης του σκυροδέματος, πριν από την έναρξη διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της 
σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης μέχρι το τέλος της εργασίας με σταθερή πηγή αδρανών, σταθερή προέλευση και κατηγορία 
τσιμέντου κλπ. 

ε) Για επιφάνειες διαφορετικών δομικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά κατασκευής ξυλότυπου, 
με ένα από τα ακόλουθα είδη: 
(I) Ξυλότυπος με ειδικά φύλλα ενισχυμένου κόντρα-πλακέ και πλαστική επένδυση της επιφάνειας. 
(Ι.Ι) Ξυλότυπος όπως παραπάνω αλλά χωρίς πλαστική επένδυση (HI) Σχδηρότυπος 
Απαγορεύεται ανάμιξη των υλικών (I), (II) και (III) στην κατασκευή του ξυλότυπου της επιφάνειας ενιαίου δομικού στοιχείου. 
στ) Τα φύλλα από ενισχυμένο κόντρα-πλακέ θα πρέπει να έχουν καθαρή διαμόρφωση των άκρων τους, χωρίς φθορές, 
αποτμήσεις, σπασίματα, παραμορφώσεις της επιφάνειας, χρωματικές διαφοροποιήσεις, που μπορούν κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας να επηρεάσουν το χρώμα του επιφανειακού τελειώματος του σκυροδέματος. Όλα τα ακατάλληλα, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, φύλλα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ξυλότυπου, εάν δε διαφύγουν της προσοχής της 
υπηρεσίας και χρησιμοποιηθούν, θα απομακρυνθούν κατά την τελική επιθεώρηση του ξυλοτύπου που θα γίνει πριν από την 
σκυροδέτηση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχουν στην μετακίνηση και ξανατοποθέτηση των οπλισμών, αποξήλωση 
ικριωμάτων, καθυστερήσεις κ.λ.π, γιατί διευκρινίζεται, ότι ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση αυτών 
που προδιαγράφονται παραπάνω, για να προκύψουν τα προβλεπόμενα υψηλής ποιότητας επιφανειακά τελειώματα του 
σκυροδέματος. 
ζ) Όπου προβλέπεται χρήση διακοσμητικών πήχεων (σκοτιών) στην επιφάνεια του σκυροδέματος, αυτές θα τοποθετηθούν στις 
ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη και θα αποτελούνται από πλανισμένες πρωτοχρησιμοποιούμενες διατομές από 
κατάλληλο ξύλο με τις ακριβείς διαστάσεις που προβλέπονται στη μελέτη ή και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, χωρίς 
φθορές κ.λ.π. όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Και για τις διακοσμητικές πήχεις παίζει σπουδαίο ρόλο η 
χρησιμοποίηση κατάλληλου διευκολυντικού αποξήλωσης κλπ. 
Επίσης αναφέρεται ότι, σε περίπτωση κατασκευής τεχνικού έργου από σκυρόδεμα με στοιχεία προκατασκευασμένα και στοιχεία 
χυτά επί τόπου, θα πρέπει όλες οι επιφάνειες των κατασκευών από σκυρόδεμα να έχουν ομοιοχρω μία και να μην ξεχωρίζουν από 
το διαφορετικό χρώμα ή από την διαφορετική επιφανειακή επεξεργασία τα διάφορα κομμάτια μεταξύ τους. Γι' αυτό ο ανάδοχος 
πρέπει ανάλογα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή όλης της ποσότητας αδρανών, τσιμέντου, υλικού διαμορφώσεως 
ξυλοτύπου και διευκολυντικού υλικού αποξηλώσεως. 
Επίσης αναφέρεται ότι, στην περίπτωση κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως των προσβάσεων, πρέπει για την αισθητική αρτιότητα 
της κατασκευής οι τοίχοι να φέρουν στις ίδιες θέσεις και αποστάσεις, όπου είναι οι ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων, κατακόρυφες 
εγκοπές (σκοτίες) διαστάσεων περίπου 4,00 εκ. πλάτους και 3 εκ. βάθους. Τέλος μέριμνα θα πρέπει να παρθεί για την κατασκευή 
των αρμών των τοίχων, οι οποίοι θα πρέπει να κατασκευασθούν επί ποινή απορρίψεως με χρήση ειδικών υλικών και μεθολογία 
κατασκευής (π.χ PLI, ASTIK, PLAST I-JOINT, FLEXCELL κλπ). Τα κιγκλιδώματα επί τοίχων θα πρέπει να προβλέπονται κατά 
ανάλογο τρόπο προς τα κιγκλιδώματα των γεφυρών. 

Άρθρο 22ο: Εργαστηριακοί έλεγχοι. 

Γενική παρατήρηση 
Ο ανάδοχος του έργου, ως άμεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των δι-αφόρων εργασιών, υποχρεούται να 
προβαίνει στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους και εργαστηριακές δοκιμές του έργου ή τμημάτων του, όπως 
καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας προς τούτο, αντιπροσωπευτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους. Όλες οι 
ανωτέρω δοκιμασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη, σε καταλλήλως αναγνωρισμένα 
Εργαστήρια δοκιμών και Ποιοτικού ελέγχου, με μέριμνα και με δαπάνες του αναδόχου και με έγκριση της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας του Εργοδότη. 
Σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό των ελέγχων εφαρμογή έχουν τα κατωτέρω που επέχουν θέση συμβατικού στοιχείου. 
Α. Συμπυκνώσεις 
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. 
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω : 
1. Σκάφης ορυγμάτων ή εδράσεω ς επιχω μάτων ανά 300 μ. μήκους ή μικρότερου αυτοτε-λούς τμή ματος σε κάθε κλάδο οδού 
Δοκιμή 1 
2. Επιχωμάτων και στρώσεως εξυγιάνσεως ανά 1.000 Μ3 συμ. όγκου Δοκιμή 1 



3. Υποβάσεων και βάσεων μηχανικώς σταθεροποιουμένων σε κάθε στρώση ανά 300 μ. μήκους 
κλάδου οδού Δοκιμή 1 
4. Βάσεων σταθεροποιουμένων με τσιμέντο ανά 200 μ. κλάδου οδού Δοκιμή 1 
5. Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 200 μ. μήκους κλάδου οδού Δοκιμή 1 
Β. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβαθμίσεω ς 
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. 
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω : 
1. Σε αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέματα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3 Δοκιμή 1 
2.  Σε αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ.Β.4500, π.χ. λεπτά σκυρο δέματα κ.λ.π.) ανά 200 Μ3 
Δοκιμή 1 
Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάμου άμμου 
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. 
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Σε αδρανή σκυροδεμάτων ανά 300 Μ3 Δοκιμές 3 
2. Σε αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3 Δοκιμή 1 
3. Σε στρώσεις εξυγιάνσεω ς ανά 1000 Μ3 Δοκιμή 
1 Δ. Δοκίμια σκυροδέματος 
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. 
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Για παρτίδα σκυροδέματος έως 150η3 ομάδα από 6 δοκίμια. 
2. Για παρτίδα σκυροδέματος μεγαλύτερη των 150η3 ομάδα από 12 δοκίμια. 3. Για μικρές σκυροδετήσεις μέχρι 20η3 ομάδα από 
6 δοκίμια. 
Ε. Υγεία πετρω μάτων 
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. 
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω: 
Για τα κάθε είδους αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 Μ3 ή κλάσμα αυτών, αν πρόκει- ται για πηγή από την οποία λαμβάνεται 
αδρανές υλικό σε μικρότερη ποσότητα, Δοκιμή 1. 
ΣΤ. 'Ελεγχος προσδιορισμού υγρασίας 
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. 
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω: 
Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιουμένων με τσιμέντο ανά δύο ώρες εργασίας Δοκιμή 1. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έργων και όχι στην περίοδο των 
προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλές δοκιμές για τη ρύθμιση της παραγωγής δεν λαμβάνονται 
υπόψη στον ελάχιστο όπως ανωτέρω αριθμό δοκιμών. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη και με δαπάνες του, να παρουσιάζει και να κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία 
του Εργοδότη, εντός δύο (2) ημερών από τον έλεγχο, τα αποτελέσματα, και να υποβάλλει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού 
ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιεί, καταλλήλως υπογεγραμμένα και θεωρημένα από το Εργαστήριο, που 
εκτέλεσε τις δοκιμασίες αυτές. 
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν θα παρέχει στον ανάδοχο το δικαίωμα να 
προβάλλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα ανάλογο με αυτό που θα χρειασθεί, για να 
διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή η εργασία είναι ή δεν είναι δόκιμα. 

Άρθρο 23ο: Ποιοτικός έλεγχος των έργων. 

23.1. Το δικαίωμα του ποιοτικού ελέγχου. 
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσμένα τμήματα ή φάσεις των εργασιών, αποτελεί 
αναφαίρετο δικαίωμα της Υπηρεσίας και αποσκοπεί στον έλεγχο της ποιότητας των πάσης φύσεως χρησιμοποιουμένων υλικών, 
στους τρόπους και μεθόδους χρήσεως αυτών και στο ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στους ισχύοντες Κανονισμούς, τις 
Προδιαγραφές, τα σχέδια και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. 
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές θεω- ρούνται ως τα ελάχιστα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό ελέγχων οποιουδήποτε είδους, σε οποιοδήποτε είδος 
υλικού ή τμήμα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κατάλληλες προς τούτο εντολές προς το Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό 
κριθεί αναγκαίο από τα μέχρι τότε αποτελέσματα του ελέγχου. 
Όλες οι μελέτες συνθέσεως των σκυροδεμάτων ή άλλων συμμικτών υλικών που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
συντάσσονται από τον Ανάδοχο δια του εργαστηρίου του. 



Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προσκομίσει εις το εργαστήριο τις απαραίτητες ποσότητες υλικών 
(αδρανή , τσιμέντο, νερό κ.λ.π.) που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στο έργο, για την εκτέλεση των μελετών σύνθεσης. 
Ο ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσματα οιωνδήποτε εργαστηριακών δοκιμών ή ελέγχων ποιότητας από τα 
οποία θα φαίνεται το σύμφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει αυ-τή αναγκαίους και δι' ιδίων μέσων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει 
κάθε δυνατή διευκόλυνση προς την Υπηρεσία χω ρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. 

23.2. Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων από την Υπηρεσία και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων. 
Για όλους του ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία. Η Υπηρεσία υποχρεώνεται να 
κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στην περίπτωση που θα ζητήσει τούτο έγγραφα ο ανάδοχος και στην περίπτωση που θα 
διαπιστώσει απόκλιση των υλικών ή των κατασκευών από τις προδιαγραφές, κανονισμούς κ.λ.π. 

Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο συντομότερο δυνα- τό διάστημα. 

23.3 Δικαιώματα του αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία. 
Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος να έχει ζητήσει με αίτησή του να παίρνεται 
κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα (αντιδείγμα) το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με 
το δείγμα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. 

Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί αυθημερόν στο 
ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή, παρουσία του αναδόχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου του αναδόχου, στα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ' όσον 
ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο 
(ακόμα και αν δεν παραστεί στην δοκιμή). Κατά το μέσο διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου,σε περίπτωση 
διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του. Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των 
ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή αποτελέσματα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει 
τούτο εγγράφως. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση. 
23.4. Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του 
έργου. 
Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός και εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών των κατασκευών του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία 
προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως θα κινείται η διαδικασία 
απόρριψης πλημμελών εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο, στο άρθρο 76 του Ν. 4782/21, όπως αυτό αντικαθιστά το 
άρθρο 157 του Ν.4412/2016 και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. 

Άρθρο 24ο: Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρμογή των σχεδίων - Αντιμετώπιση ασυμφωνίας στοιχείων σχεδίων. 

24.1 Για το υπό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί πρόσφατη μελέτη, κατασκευαστικά σχέδια και ο ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση 
αυτής. 
24.2  Με την υπογραφή της Συμβάσεως θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα για 
την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια που παρέχονται στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης. 
24.3 Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρμόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να προβεί στις κατωτέρω ενέργειες, χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση: 
α. Να προβεί στον αριθμητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε περίπτωση δε ασυμφωνιών ή ελλείψεων 
να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την απαιτούμενη διασαφήνιση ή διόρθωση. β. Να μεταφέρει τις υψομετρικές 
αφετηρίες από τα σημεία εξαρτήσεως μέχρι τη θέση εκά- στου επί μέρους έργου. γ. Να πασσαλώσει τους άξονες των τεχνικών 
έργων καθώς και τους άξονες των διαμήκων έργων σύμφωνα με τα στοιχεία των χαραχθέντων αξόνων, και με τις ενδείξεις που 
αναγράφονται στα σχέδια της Μελέτης, με σύγχρονη προσαρμογή των χαράξεων στις τοπικές συνθήκες από μικρομεταθέσεις των 
αξόνων κ.λ.π., να χωροσταθμήσει τους άξονες που πασσάλωσε, να συντάξει τις μηκοτομές του εδάφους, να μεταφέρει τα στοιχεία 
της Μελέτης (υψόμετρα πυθμένα, ορυγμάτων κ.λ.π.) στις ανωτέρω μηκοτομές του εδάφους, και να λάβει τυχόν συμπληρωματικά 
τοπογραφικά στοιχεία. δ. Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές συμπληρώσεις και εφαρμογές των σχεδίων 
των έργων εξ' αιτίας τυχόν μεταβολών των αξόνων. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο 
στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπό μορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει 
και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της υποβολής των, και τότε μόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των 
εργασιών. 
Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία επί των, ενημερωμένων με τα στοιχεία της 
αποτύπωσης, σχεδίων της μελέτης, θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο 



πριν την έναρξη των εργασιών . Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά. Η Προϊσταμένη Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συμβατικών εργασιών. 
Με δεδομένη τη φύση του έργου, η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά, για κάθε μία αυτοτελή ομάδα έργων 
που απαρτίζουν τη Σύμβαση, βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου. 
24.4 Τροποποιήσεις σχεδίων της Μελέτης 
Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο εκτελέσεως του έργου, παραστεί ανάγκη 
τροποποιήσεων ή βελτιώσεων των εγκεκριμένων μελετών, θα καλείται ο μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου να διατυπώσει 
τις απόψεις του. Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του έργου διαπιστωθούν μεγάλες 
αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης. Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριμένων 
μελετών αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 του 
Ν.4412/2016 και του αρθρου 63 του Ν.4782/21. 

Άρθρο 25ο: Διαστάσεις των έργων -Έλεγχοι γεωμετρίας. 

25.1. Γενικοί όροι. 
Ρητώς συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ανέλαβε δια της συμβάσεως την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τη γεω μετρία και τις 
διαστάσεις των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών, όπως φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης και τα οριζόμενα στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
Κατ' ακολουθία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καμία υπέρβαση διαστάσεων στα πάχη, στα ύψη 
και πλάτη, στις οριογραμμές, στις κλίσεις και στα λοιπά στοιχεία που συνιστούν την γεωμετρία των καθ' έκαστα έργων ή 
στοιχείων αυτών. 
Διευκρινίζεται εδώ, ότι ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί ω ς αιτία αναγκαίας αυξήσεως διαστάσεων το γεγονός ότι τα 
μηχανικά μέσα που χρησιμοποιεί δεν επιτρέπουν την κατασκευή τέτοιων διαστάσεων, γιατί ο ανάδοχος ανέλαβε με τη Σύμβαση 
την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες από 
τις διαστάσεις των σχεδίων, απ' την έκταση των εργασιών και απ' τη δυνατότητα ή απ' το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων 
(βαρέων, μεσαίων, ελαφρών) ή εκτέλεσης των εργασιών με εργατικά χέρια. 
Επομένως, έργα με διαστάσεις μεγαλύτερες από τις διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια, επιμετρούνται με τις διαστάσεις των 
σχεδίων και βάσει των οριζομένων στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

25.2. Έλεγχοι γεωμετρίας. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απεριορίστου ελέγχου της γεωμετρίας των έργων, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των 
σχεδίων της Μελέτης. 
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία. Η μέριμνα και οι αντίστοιχες δαπάνες 
συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε έλεγχο της Υπηρεσία ανήκει στον ανάδοχο. 
Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές, η Επίβλεψη διατάζει τη διακοπή των εργασιών και τη συμμόρφωση του 
αναδόχου με τους όρους της Σύμβασης. 

25.3 Αρχείο γεωμετρικού ελέγχου. 
Όλα τα στοιχεία των γεωμετρικών ελέγχων, όπως χωροσταθμήσεις, διατομές σχέδια κ.λ.π., εάν απαιτηθούν, θα 
τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο και θα χρησιμεύουν και σαν επιμετρητικά και καταμετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών, 
τηρουμένων των διατάξεων των παρ.25.1 και 25.2 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 26ο: Κατάληψη χώρων - Εργοτάξια. 

26.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη και 
διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό 
την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του κυρίου του έργου θα πρέπει να 
είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
26.2 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για τη διαμόρφωση των 
εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του χώρους αυτών. Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη λειτουργία άλλων 
εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
26.3 Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να το κενώσει από τα υλικά, 
μηχανή ματα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις με δαπάνες του και να το παραδώσει στην Υπηρεσία καθαρό. 
26.4 Κάθε δαπάνη σχετική με την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση προσπελάσεων και την 
οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των 



χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, γιατί κατά την υποβολή της προσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο 
ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 
26.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και μέχρι την ημέρα περαίωσής των να διατηρεί 
τον χώρο καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα προς το έργο προϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείμενα. Κάθε αξίωσή του για 
αποζημίωση προς απομάκρυνσή τους, δεν θα γίνει αποδεκτή. 
26.6 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των καταλλήλων θέσεων και 
εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, με σκοπό τη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις 
του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος 
ζημιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ' αυτές, τότε θα αποτίθενται μόνο 
τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων 
μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των εργασιών. 

Άρθρο 27ο:Έλεγχος προσκομιζομένων ειδών και υλικών. 

27.1 Γενικά όλα τα προσκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σ' αυτό, θα πληρούν 
τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα των όρων της σύμβασης. Λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται στο άρθρο 
77 του Ν.4782/21 και του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016 
Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην παρούσα Ε.Σ.Υ., στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

27.2 Προέλευση υλικών 
Για την προέλευση των έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων ο ανάδοχος υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα αυτά, 
από τη Βιομηχανία Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και τα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου. 

Άρθρο 28ο: Μηχανήματα και μέσα. 

28.1α Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προμηθεύσει και μεταφέρει επί τόπου του έργου 
όλα τα μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. 

28.1β Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα που 
εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη 
προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 29ο: Αρτιότητα των κατασκευών. 

α. Ο καθορισμός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται από τα σχέδια και τα λοιπά 
τεύχη δημοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια 
εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. 
β. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο 
τόσο ως προς την κατασκευή και άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα λοιπά τμήματα του έργου 
(εσωτερικά ή γειτονικά). 
Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο ανάδοχος κατασκευής του έργου να ασφαλίζει την κατασκευή του έργου 
κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία (άρθρο 144 του N. 4412/2016 και του 
άρθρου 63 του Ν.4782/21. 

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 και του αρθρου 76 του Ν.4782/21. 

Άρθρο 30ο: Παραλαβή υλικών με ζύγιση. 

Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται με ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής. Το παραπάνω τριπλότυπο 
θα υπογράφεται από τον ή τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον 
αντιπρόσωπό του. 



Άρθρο 31ο: Τρόπος επιμέτρησης εργασιών. 

31.1 Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται μετά την περαίωση του έργου. 

31.2 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των 
ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών, πλην των περ. γ' έως ε' της παρ. 2 του άρθρου 95. Τα επιμετρητικά στοιχεία 
υποβάλλονται από τον ανάδοχο στους επιβλέποντες του άρθρου57 και 58 Ν. 4782/21 ,με υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας 
αυτών. Σε κάθε επιμέτρηση αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές ποσότητες από τις εξωσυμβατικές ποσότητες που τυχόν 
εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν εντολών της υπηρεσίας. 

31.3 Στο τέλος κάθε τμηματικής προθεσμίας, όπως ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, άλλως στο τέλος κάθε μήνα, 
εφόσον δεν υφίσταται χρονοδιάγραμμα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, ο ανάδοχος 
συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο προβλεπόμενο 
διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της, με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του 
τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό 
επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των δηλώσεων 
της παρ. 3. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα υπηρεσία με δήλωση περί της αλήθειας αυτών. Η υποβολή των 
επιμετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου. 
3. Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη συνολική ή δειγματοληπτική ενδεικτική 
επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας επιμέτρησης, σε κάθε περίπτωση, όμως, υποχρεούται να προβεί σε δειγματοληπτικό 
ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των 
επιμετρήσεων που υποβλήθηκαν ή τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται λιγότερες από δέκα (10) επιμετρήσεις. 

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο 
οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 

31.4 Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν. 4782/21 (άρθρο 70) όπως αυτό αντικαθιστά το Ν.4412/2016 (άρθρο 151). 

Άρθρο 32ο: Πιστοποιήσεις - Λογαριασμοί- Τρόπος Πληρωμής 
Ο ανάδοχος δικαιούται τη λήψη έντοκης προκαταβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 69 Ν.4782/21 όπως αυτό 
αντικαθιστά το 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 του άρθρου 71 Ν.4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 
Οι πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για τις εργασίες που θα εκτελεστούν θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου71 
Ν.4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά το άρθρο 152 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 33ο: Αναθεώρηση τιμών. 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν την ημέρα που θα γίνει η 
δημοπρασία. Λεπτομέρειες για τις αναθεωρήσεις ορίζονται στο άρθρο 72 Ν. 4782/21 και στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει. 

Άρθρο 34ο: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου. 

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δεκαοκτώ στα εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, 
που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου και των Νέων τιμών. Η δαπάνη για το Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο 
του έργου. 

Άρθρο 35ο: Φωτογραφίες και έγχρωμες διαφάνειες του έργου (slides) 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτυπώσει έγχρωμες φωτογραφίες των στοιχείων του έργου, κατά τα διάφορα στάδια 
κατασκευής του, καθώς και στην τελική μορφή του, όπως το έργο θα κατασκευασθεί τελικά. 

Άρθρο 36ο: Σύνταξη μητρώου του έργου. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το μητρώο του νέου έργου σύμφωνα με τις εντολές και τις οδηγίες της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. Το μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στην Δ/νουσα Υπηρεσία μαζί με την τελική επιμέτρηση. Η δαπάνη για την 



σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στα Γενικά του Έξοδα. 

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016 σχετικά με το προσωπικό ισχύουν και οι, στις επόμενες 
παραγράφους, αναφερόμενοι όροι. 

1. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων εξουσιοδοτημένο προς 
τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση 
του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε 
κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη 
εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή 
εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. 
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

2.  Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου, θα 
αναλάβει τα καθήκοντά του και ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου. 

3. Για την έγκριση του παραπάνω προϊσταμένου του εργοταξιακού γραφείου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία, πριν 
από την υπογραφή της Σύμβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα 
προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο 
Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος 
για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική 
γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας. 
Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το 
εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που 
αφορά στο υπόψη έργο. 
Όταν ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που 
θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την υπηρεσία. 

4. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου, θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να 
εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, 
οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του 'Εργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή 
του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ.). 

5.  Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών 
και για την λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και 
κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο Προϊστάμενος αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται 
το διορισμό του και τις ευθύνες του. 

6.  Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για τον ορισμό οποιουδήποτε 
από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο 
διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι 
απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον 
τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

Άρθρο 38ο: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί και προς τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται 
σχέδια, βιβλία, δημοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα ελέγχεται η διανομή τους. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί 
εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλάσιου της δαπάνης για 



προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή 
περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου. 
Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την Δ/νουσα υπηρεσία και σε περίπτωση 
συστηματικής μη συμμόρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή. 
Η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό όταν κατά την κρίση της είναι 
απαραίτητο. 

Άρθρο 39ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ Δεν απαιτείται 

2. ΕΥΚΟΛΙΕΣ 
α. Ένα κατάλληλο αυτοκίνητο με οδηγό για την μεταφορά των δειγμάτων ποιοτικού ελέγχου και τη λήψη των σχετικών 
αποτελεσμάτων. Το αυτοκίνητο αυτό θα παραχωρείται στην επίβλεψη μόνον στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το κεντρικό εργαστήριο ελέγχου είναι σε άλλη περιοχή εκτός Κρήτης, τότε η παραπάνω 
μεταφορά δειγμάτων μπορεί να αναφέρεται στην μεταφορά μέχρι το αεροδρόμιο ή το Λιμάνι για τη μεταφορά των δειγμάτων με 
το αντίστοιχο μέσο, ανάλογα με την επιλογή της Υπηρεσίας (που θα είναι συνάρτηση του μεγέθους του δείγματος και των 
προβλημάτων ή και δαπάνης μεταφοράς του με το αεροπλάνο και του αντιμετωπιζόμενου βαθμού επείγοντος, αλλά πάντοτε κατά 
την απόλυτη κρίση της). 
Οι δαπάνες αποστολής των δειγμάτων (με οποιοδήποτε κατάλληλο, σύμφωνα με τα παραπάνω, μέσο) μέχρι το κεντρικό 
εργαστήριο περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή. 

Άρθρο 40ο: ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

40.1 Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης του έργου. Ο 
ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του 
έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, 
στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 

40.2 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, 
εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις 
πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της 
παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

40.3 Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων 
κ.λ.π. 

Λοιπές λεπτομέρειες για τη διοίκηση και επίβλεψη του έργου ορίζονται στο άρθρο 57 και 58 Ν.4782/21 όπως αυτά αντικαθιστούν 
το άρθρο 136 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 41ο: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΡΓΟΥ 
Εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη 
εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο την αποτύπωση της μορφής του 
φυσικού εδάφους (πασσάλωση άξονα, έλεγχος υπαρχουσών υψομετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων εφόσον τούτο 
απαιτείται, λήψη διατομών, αποτύπωση υφισταμένων έργων επένδυσης και λοιπά) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου, θα 
ενημερώσει τα σχέδια της μελέτης και θα κατασκευάσει τυχόν προτεινόμενες μηκοτομές των αγωγών. Τα παραπάνω θα 
υποβληθούν στην Δ/νουσα Υπηρεσία προς έγκριση. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη 
Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλέπων. 
Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά για ολοκληρωμένα τμήματα έργου, αλλά πάντως πριν την 
αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος άρθρου, προθεσμία και πριν την έναρξη εργασιών για κάθε τμήμα. 
Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία επί των, ενημερωμένων με τα στοιχεία της 
αποτύπωσης, σχεδίων της μελέτης, θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την 
έναρξη των εργασιών. Η προαναφερόμενη διαδικα- σία μπορεί να γίνει και τμηματικά. 
Η Προϊσταμένη Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συμβατικών εργασιών. 



Άρθρο 42ο: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής 
του έργου (άρθρο 59 Ν. 4782/21 όπως αυτό αντικαθιστά το άρθρο 138 τουΝ.4412/2016) 

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. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την 
παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ν. 
4782/21 άρθρο 59 όπως αυτό αντικαθιστά το Ν.4412/2016 άρθρο 138 παρ.9. 

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, ΔΕΕΙ II1/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11- 
2, αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ανάλογα με τις προβλέψεις του 
χρονοδιαγράμματος των εργασιών, λαμβάνοντας 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.4412/2016 (αρ. 144) 
και Ν.4782/2021 (αρ. 63 ). 
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. 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). 
(* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
** Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις 
που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.) 

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και 
συγκεκριμένα : 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 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 ΠΙ 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.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παρα- λήψεις 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 ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, 
πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της 
εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και 
υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθε- ση των ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συμπληρω ματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Α- σφάλειας 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 κατα- σκευής 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 ο- ποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016. 
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 ΙΙ). γ. 
Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του 
σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και 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.4412/2016 αρ. (170 και 172). 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζω ής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/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. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 
3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, 
σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να 
συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση 
καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική 
Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η 
υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
1.  Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό 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 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 επιθεω ρητή 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, 
καταχω- ρούνται 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 ανικανό- τητα 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). 

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων 
γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 
(αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται,σύμφωνα με την 
παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων 
ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 
εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με 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 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. 
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 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). 
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 πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και 
αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και 
πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47,48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη 
λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 
ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : 
ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ΐνμέρος 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 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 (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.ΐν 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.ΐν, μέρος Β', τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 
304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το 
ΠΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ,παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει 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 ). 

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.^ 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.ΐν 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 παραρτ. 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.!ν 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 για τα ακόλουθα : 
Υπερημερία κυρίου του έργου (αρ. 139) 
Επείγουσες και απρόβλεπτες εργασίες και τροποποιήσεις σύμβασης (αρ. 156) έκπτωση 
αναδόχου, διάλυση σύμβασης, υποκατάσταση (αρ. 160 - 163) στο βαθμό που δεν 
αναφέρονται στη διακήρυξη Υπεργολαβία - πτώχευση (αρ. 166, 167) 

Αντικαθίσταται από τα αντίστοιχα άρθρα του ν.4782/21 για τα ακόλουθα : 
Υπερημερία κυρίου του έργου (αρ. 74,75) 
Επείγουσες και απρόβλεπτες εργασίες και τροποποιήσεις σύμβασης (αρ. 78, 79, 80) 
έκπτωση αναδόχου, διάλυση σύμβασης, υποκατάσταση (αρ. 78, 79, 80) στο 
βαθμό που δεν αναφέρονται στη διακήρυξη Υπεργολαβία - πτώχευση (αρ. 81) 
Σε κάθε περίπτωση λοιπές λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα του αναδόχου ρυθμίζονται από το ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 

     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ    27 -12-2021 

 

 

 

  Γωγώ Ζαβερδινού 

Αρχιέκτων Μηχανικός 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ     27 -12-2021 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 
 

                                            

i   Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, η αναθέτουσα αρχή 
αναγράφει τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η 
προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρισής της 
στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 
ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί διαδικασίας για την έκδοση 
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα 
Δημόσιων Επενδύσεων, αναγράφει τη Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον ενάριθμο. (Πρβλ. άρθρο 53 
παρ. 2 περ. ζ του ν. 4412/2016).  
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ΑΑ..  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΓΟΥ

Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν μετρά την υπογραφή της συμβάσης και την ανάληψη 
του έργου από συγκεκριμένο ανάδοχο. Θα πρέπει επίσης να τροποποιείται η ταυτότητα του έργου μετρά από 
κάθε αλλαγή των στοιχείων της κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

1 Έργο "Ανάπλαση & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση οδών & 
πλατωμάτων κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας"

2 Κύριος του έργου O Δήμος Σητείας
Αλέκου Παναγούλη 1, Σητεία, ΤΚ 72300 

3 Διευθύνουσα Υπηρεσία 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4 Προιστάμενη Αρχή O Δήμος Σητείας

5 Μελέτη
Τεύχη Δημοπράτησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αλέκου Παναγούλη 1, Σητεία, ΤΚ 72300 

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

7 Εναρξη εργασιών

8 Συμβατική πρόβλεψη της 
διάρκειας του έργου 

18 ΜΗΝΕΣ

9 Είδος έργου 

10 Είδος εργοταξίου  

11 Εγκριτικές αποφάσεις 

12 Ανάδοχος

13 Επιβλέποντες 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αλέκου Παναγούλη 1, Σητεία, ΤΚ 72300 

14 Βοηθοί  επιβλέποντες 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αλέκου Παναγούλη 1, Σητεία, ΤΚ 72300 

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

16 Υπεργολάβοι - αντικείμενο

17 Αριθμός συνεργείων 
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18 Μέγιστος αριθμός 
εργαζομένων 

19 Στοιχεία αναδόχου

Στοιχειία όπως, εγκρίσεις και προβλεπόμενη διιάρκεια έργου περιγράφονται στην διακήρυξη του έργου.
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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 τούτου αποτελεί συμβατικό τεύχος.

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 πέραν των προβλεπόμενων στην 
κείμενη 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 και σε περίπτωση εργασίας μέσα ή πλησίον υφισταμένων δικτυών αποχέτευσης 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 φακέλου ορίζεται ως υπεύθυνη η 
Υπηρεσία. Η  Υπηρεσία αναλαμβάνει αυτές τις ευθύνες μετρά την οριστική παραλαβή του έργου ή πριν από αυτήν 
οπότε εκτελεί επεμβάσεις με δική της ευθύνη και για δικούς της λογούς στο έργο

3. ΚΕΙΜΕΝΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενδεικτικός άλλα όχι περιοριστικός Πίνακας Νομοθετημάτων, Αποφάσεων, Κοινοτικών Οδηγιών κλπ. υπάρχει στο 
τέλος του παρόντος τεύχους. 

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 υγειά των εργαζομένων. Ήτοι από τον ενδεικτικό 
κατάλογο του εν λόγω παραρτήματος δυνατόν να παρουσιαστούν οι εν λόγω κίνδυνοι 

· Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζομένους σε κινδύνους καταπλακώσεις, βύθισης σε άμμο -λάσπη ή 
πτώσης 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 όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού (σημείο 5 του Παραρτήματος ΙΙ)  για εργασίες σε 
αγωγούς σε σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο
· Εργασίες με χρήση εκρηκτικών υλών δεν γίνονται λόγω 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 χωματουργικές εργασίες για εργαζομένους
· Κίνδυνοι από θραύση ορυγμάτων και πιθανή παρουσία νερού
· Κατασκευή ξυλότοιχων και ικριωμάτων
· Εργασίες σε δρόμους εντός κατοικημένων περιοχών - Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων
· Λειτουργία και κυκλοφορία μηχανημάτων
· Λειτουργία ηλεκτρικών μηχανών 
· Οργάνωση εργοταξίου ( φωτισμός, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, ρίψεις, αποθέσεις κλπ.)
· Παρουσία (νόμιμη ή μη)  επισκεπτών
· Εργασία κοντά σε δίκτυα Δ.Ε.Η. ή υπόγεια καλώδια  

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες εκτελούνται σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών και απαιτούν κατάληψη 
ολοκλήρου του εύρους της οδού. Σε περίπτωση που για λογούς κυκλοφοριακούς δεν επιτραπεί η κατάληψη 
ολοκλήρου του εύρους της οδού και ο αποκλεισμός της τότε λόγω της συνεχιζόμενης κυκλοφορίας τα μετρά 
ασφάλειας θα πρέπει να τηρούνται ιδιαιτέρως αυστηρά και πιθανόν να ληφθούν προσθετά.



4

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, 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 επεκτείνεται σε  όλους τους εργαζομένους  είτε 
εργάζονται στον Ανάδοχο είτε στην Επίβλεψη και στον Κυρίο του Έργου. Καλύπτει επίσης κάθε τρίτον, στο 
περιβάλλον και  κάθε εμπράγματη αξία. Έχει επίσης ο Ανάδοχος την υποχρέωση να λάβει κάθε πρόσθετο μετρό 
για την ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης ακόμα και αν το μετρό αυτό δεν περιγράφεται στο παρόν τεύχος 
ούτε σαφώς προσδιορίζεται στην κείμενη Ελληνική Νομοθεσία.
· Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα καταλληλά μετρά  ασφάλειας, να διάθετέ 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 υφισταμένων δικτυών αποχέτευσης .  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 εάν ελάχιστο απαιτήσεων για την εργασία εντός 
υφισταμένων δικτύων αποχέτευσης . 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 λόγω 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 ανάδοχος 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, εκκλησίες, γήπεδα κλπ. σε συνεννόηση με τις αρμόδιες διευθύνσεις /διοικητικά συμβούλια να 
εξετάζει και να λαμβάνει ιδιαίτερα μετρά ασφάλειας.  

5.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ

· Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο να λάβει αυστηρότερα μετρά 
ασφάλειας από εκείνα που αποτελούν συμβατική του υποχρέωση ή προβλέπονται από την κείμενη Ελληνική 
Νομοθεσία ή έχουν ζητηθεί επιπροσθέτως από τις Αρμόδιες Αρχές. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει 
χωρίς καμμιά καθυστέρηση τα μετρά αυτά. Δεν δίνεται καμμιά προσθετή αποζημίωση για τα προσθετά αυτά 
μετρά εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα μετρά 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 ασφάλειας 
εντός λίαν συντόμου χρονικού διαστήματος ή /και να ζητήσει εγγράφως την διακοπή των εργασιών μέχρι την 
λήψη ή/και αποκατάσταση των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. 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 587,00 € ανα ημέρα, πλέον των άλλων νόμιμων 
μέτρων και διαδικασιών που μπορούν να ληφθούν. Το ποσόν αυτό παρακρατείτε από τον επόμενο λογαριασμό 
του έργου.  
· Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μεγάλης επικινδυνότητας η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε 
νόμιμη ενέργεια και να λάβει (είτε η ιδιά είτε μέσω τρίτων) ή αποκαταστήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας 
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 ιδιά είτε δίνοντας εντολή στον Ανάδοχο 
για την εκτέλεση τους. 

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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 
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προσωπικό θα πρέπει να είναι καταλληλά εκπαιδευμένο με επαρκή γνώση και εμπειρία σε σχετικές εργασίες. 
Επίσης να εκπαιδεύεται σε θέματα πρόληψης ατυχημάτων, παροχής ΑΣ βοηθειών, πυρόσβεσης, χρήση 
εξοπλισμού ασφάλειας κλπ. 
· 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 καταλληλά 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.λπ. Το προσωπικό 
είναι υποχρεωμένο να φοράει κατά περίπτωση καταλληλά 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 αδεείς από τους αρμοδίους 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 (άλλα όχι τις τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις) 
και να ακολουθεί με σχολαστική ευλάβεια τις προθεσμίες που τίθενται από τις εγκρίσεις και αδεείς αυτές. Ρητά 
απαγορεύεται η άνευ σχετικής αδείας 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 οπότε και όσες φορές απαιτηθεί από τον Κυρίο του Έργου ή άλλο αρμόδιο φορέα. Επίσης ο Κυρίος 
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 αρμοδίων 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 σαυτόν.      
· 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, αγκυρωμένες και κατασκευασμένες από καταλληλά 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 οι οποίες μόνον μετρά από σκλήρυνση ή 
σύνδεση με άλλα τμήματα ή με μετέπειτα πρόσθετες κατασκευαστικές παρεμβάσεις αποκτούν την πλήρη 
φέρουσα ικανότητα τους επιτρέπεται να φορτίζονται μόνον κάτ. αντιστοιχία με την εκάστοτε φέρουσα ικανότητα 
τους. 
· Όλες οι κατασκευές πρέπει να ελέγχονται για την ευστάθεια και την φέρουσα ικανότητα τους.  ΜΕΤΚΑ 
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 ιδιά θέση εκτός 
εάν έχουν ληφθεί σοβαρά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων στο χαμηλότερο επίπεδο από 
πτώσεις αντικειμένων κλπ. 
· Εκτός των άλλων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίων εγκεκριμένου από την Υπηρεσία 
τύπου που θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα σημεία αναλόγως του 
μήκους του εκτελουμένου έργου) και πάντως σε αριθμό όχι ολιγότερο των δυο 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.

O Δήμος Σητείας
ΕΡΓΟ: Ανάπλαση & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση οδών & πλατωμάτων 

κεντρικού τμήματος πόλης Σητείας 
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

2.020.000,00 €
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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 πέραν των άλλων μέτρων ασφάλειας θα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι δεμένοι από 
σταθερό σημείο με ζώνη ασφάλειας.
· Θα πρέπει καθημερινά και ιδιαίτερα σε επικίνδυνες θέσεις ή φάσεις της εργασίας να γίνεται επιθεώρηση 
για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και την πιθανότητα ανάγκης επέκτασης και βελτίωσης ή αναθεώρησης 
τους. · Η μεταφορά, απόθεση και τοποθέτηση παντός είδους ετοίμων 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 ζημίων, παραμορφώσεων και ρωγμών.
· Το άνοιγμα των καλυμμάτων των φρεατίων και εσχάρων θα γίνεται με την χρήση των ειδικών 
εργαλείων. Καλύμματα τα οποία έχουν σφηνωθεί λόγω παγετού δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται με την βοήθεια 
φωτιάς (λόγω κίνδυνου έκρηξης) ή άλλα μέσα.  
· Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται σε ύψος 1,90μ. - 2,00 μ.

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 συνεπαγομένη ρύθμιση της κυκλοφορίας πρέπει να λάβει τις  σχετικές εγκρίσεις (Επιτροπή 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακής Ρύθμισης, Τροχαία, ΚΤΕΛ κλπ.) 
· Ο Ανάδοχος, εάν απαιτείται εκ του χαρακτηρισμού της οδού, πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει 
να λαμβάνει σχετική έγκριση από την αρμόδια Δ.Ε.Κ.Ε.  
· 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 οποίαν δυνατόν να 
υπάρξει κίνδυνος για τους εργαζομένους και να εκτιμηθεί εάν απαιτείται επισκευή, στήριξη ή καθαίρεση τους και 
να λαμβάνονται οι αντίστοιχες εγκρίσεις. 
· Τυχόν απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που θέτουν οι Υπηρεσίες αυτές είναι υποχρεωτικές για τον 
Ανάδοχο και θα εκτελεστούν αδαπάνως (εκτός εάν περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο). 

6.3  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

·  Ο Ανάδοχος μετρά 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 και την συνεπαγομένη ρύθμιση της κυκλοφορίας πρέπει να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις. 
· Οι δοκιμαστικές αυτές τομές θα εκτελούνται με την δέουσα προσοχή. 
· Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των δοκιμαστικών τομών θα τοποθετηθεί στους κόμβους 
σήμανση αναγγελίας η οποία αποσύρεται με την έναρξη των εργασιών Οι πινακίδες αυτές θα είναι του παρακάτω 
τύπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ   .../.../...  
ΛΗΞΗ      . ../.../...

·  Με την περαίωση της εργασίας των δοκιμαστικών τομών και μέχρι την έναρξη των εργασιών στην 
συγκεκριμένη θέση (εφόσον δεν υπάρξει πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος) θα  τοποθετηθεί στους 
κόμβους σήμανση η οποία αποσύρεται με την έναρξη των εργασιών Οι πινακίδες αυτές θα είναι του  παρακάτω 
τύπου.  Σε περίπτωση σχετικής εντολής από την Υπηρεσία προς τον Ανάδοχο για συντήρηση του ορύγματος ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες εργασίες το αργότερο εντός 24 ωρών. Σε ειδικές 
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περιπτώσεις μεγάλης επικινδυνότητας είναι δυνατόν να ζητηθεί η άμεση εκτέλεση των σχετικών εργασιών και ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να  προβεί στις εργασίες αυτές άμεσα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟΜΕΣ

· Ο Ανάδοχος από την εκτέλεση των δοκιμαστικών τομών και μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της οδού 
έχει την υποχρέωση καθημερινού ελέγχου των ορυγμάτων και των επισχέσεων και συντήρησης τους για την 
αποφυγή ατυχημάτων. 

6.4. ΕΝΑΡΞΗΕΝΑΡΞΗΕΝΑΡΞΗΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΩΣΚΥΡΙΩΣΚΥΡΙΩΣΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

· Ο Ανάδοχος τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των αγωγών 
οφείλει να εγκαταστήσει σήμανση αναγγελίας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οι οποίες αποσύρονται με το πέρας  
των εργασιών Οι πινακίδες αυτές θα είναι των παρακάτω τύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΟΣ ..............   ΚΛΕΙΣΤΗ
ΕΝΑΡΞΗ   ../../..  
ΛΗΞΗ       ../../..

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

ΜΗΝ ΣΤΑΘΜΕΥΕΤΑΙ ΔΕΞΙΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
ΑΠΟ    ../../..   ΕΩΣ     ../../..

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

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 6.5.   ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ

· Όλοι οι εργαζόμενοι θα φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο (η ενδύματα ζωηρού χρώματος κίτρινου ή 
ζωηρού πορτοκαλί ή άλλα ανακλαστικά εξαρτήματα), γάντια και υποδήματα ασφάλειας. Επίσης ωτασπίδες για την 
αντιμετώπιση  του θορύβου και μάσκες για την αντιμετώπιση της σκόνης.
· 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 κάθετους δρόμους εάν απαιτείται.
· Για να αποδοθεί το τμήμα στην κυκλοφορία πριν την εκσκαφή θα προηγείται καθαρισμός και πλύσιμο 
του. 

6.6.    ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Α.  ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

· Όλοι οι εργαζόμενοι (εκτός οδηγών και χείριστων) θα φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο ( η ενδύματα 
ζωηρού χρώματος κίτρινου ή ζωηρού πορτοκαλί ή άλλα ανακλαστικά εξαρτήματα) γάντια και υποδήματα 
ασφάλειας. Επίσης εάν απαιτείται ωτασπίδες για την αντιμετώπιση  του θορύβου και μάσκες για την αντιμετώπιση 
της σκόνης.
· Κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα δίδεται μέριμνα ώστε το κατάστρωμα της οδού να παραμένει 
τελείως καθαρό από υλικά εκσκαφής.
· Τα ορύγματα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές πλάτος.  Τα πλάτη των ορυγμάτων που ορίζονται στην 



8

παρούσα μελέτη είναι επαρκή για την κάθε διάμετρο αγωγού που προβλέπεται να τοποθετηθεί. Σε ειδικές 
περιπτώσεις σε συνεννόηση Αναδόχου και Υπηρεσίας δυνατόν να καθορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών.
· 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 μετρά από 
ισχυρές βροχοπτώσεις,  καταπτώσεις πρανών  κλπ. 
· Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παρουσία πλησίον του ορύγματος ανασκαμμένων ή εν γένει 
χάλαρων εδαφών λόγω του μεγάλου κίνδυνου καταπτώσεων στα εδάφη αυτά.

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 ταυτοχρόνως με την εκσκαφή η οποία προηγείται ελάχιστα και μόνον 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 
Προδιάγραφες και στα σχέδια 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 γρηγορά ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άλλα 
και με σχολαστική προσοχή και κάτω από τις οδηγίες του υπευθύνου 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 μόνον μετρά από σχετική αναθεώρηση της 
μελέτης και έγκριση αυτής. 
· Η απομάκρυνση της αντιστήριξης γίνεται σταδιακά με την πρόοδο της επανεπιχωσης του ορύγματος. Σε 
ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να παραμείνει για λογούς ασφάλειας και μετρά 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 αποδεκτή 
(λύματα).
· Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί ώστε η άντληση να μην προκαλέσει προβλήματα στις γειτονικές 
κατασκευές λόγω 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 ασφάλειας 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 που το μήκος 
καθενός θα ισούται με την απόσταση  μεταξύ δυο διαδοχικών φρεατίων  εκτός αν  άλλως κρίνει η  Υπηρεσία. 

· 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 
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 k) 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 
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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 των περίοικων και την άνετη και ασφαλή πρόσβαση 
στις κατοικίες και τα καταστήματα τοποθετώντας και την απαιτούμενη σήμανση.  Εάν κατασκευασθούν διαβάσεις 
θα σημαίνονται και  θα φωτίζονται και θα είναι σύμφωνες με τον πίνακα 3.
· Δίπλα στις διαβάσεις θα τοποθετείται η πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) σε ύψος 1,90 - 2,00 m και από τις 
δύο πλευρές κίνησης των πεζών και επιπροσθέτως από την πλευρά της κυκλοφορίας των οχημάτων.
· Επίσης 20 m πριν την διάβαση το όριο ταχύτητας θα οριοθετείτε στα 20 k/h εκτός αν λειτουργεί 
φωτεινή σήμανση.
· Στις διαβάσεις αποφεύγονται τα σκαλοπάτια. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε το ριχτεί είναι το πολύ  16,5 
εκ. και το πάτημα κατ’ ελάχιστο 27,5 εκ.
· Πλευρικά οι διαβάσεις προστατεύονται με στοιχεία τα οποία τρέχουν σε ύψος 0,60 μ. και 1,00 μ. 
(χειρολησθήρας).  Το πλάτος της διάβασης είναι κατ’ελάχιστον 0,60 μ. σε περιοχής μικρής συνάθροισης κοινού, 
0,75 μ. σε μεσαίας και 1,00 μ. σε μεγάλης (π.χ σχολεία, γήπεδα).
· Οι διαβάσεις κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μήκος επί του οδοστρώματος, πριν την έξοδο 
από την περίφραξη ίσο με 1,5 πάτημα. Οι διαβάσεις πεζών σημαίνονται με την πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) και 
από τις δύο πλευρές της διάβασης. Οι πινακίδες αυτές φωτίζονται κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι αποστάσεις 
μεταξύ δύο διαβάσεων καθορίζονται με βάση την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μέγιστες 
αποστάσεις δίνει ο πίνακας 3.
· Γεφυρώσεις των τάφρων πρέπει  να εξασφαλίζουν την μικρότερη δυνατή όχληση της κυκλοφορίας και 
τροφοδοσίας των περιοχών.
· Η γεφύρωση πραγματοποιείται με μεταλλικά ελάσματα ελάχιστων απαιτήσεων πάχους σύμφωνα με τον 
πίνακα 4.
· Τα ελάσματα τοποθετούνται μετά από αντιστήριξη των τοιχωμάτων της εκσκαφής σε μήκος υπερβάλον 
της διάβασης κατά 60 cm εκατέρωθεν. Οι διαστάσεις των ελασμάτων πρέπει να εξασφαλίζουν στήριξη κατά 60 
cm τουλάχιστον εκατέρωθεν της τάφρου άνεση κίνησης των αυτοκινήτων (ελάχιστη απόσταση των τροχών από 
τα άκρα του ελάσματος 30 cm), ομαλή προσπέλαση (χρήση ή δημιουργίαράμπας) και το αμετάθετό τους. Καθόλο 
το μήκος της διάβασης και σε επαφή με αυτή τοποθετείται πλέγμα ή

6.5.   ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ

· Όλοι οι εργαζόμενοι θα φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο (η ενδύματα ζωηρού χρώματος κίτρινου ή 
ζωηρού πορτοκαλί ή άλλα ανακλαστικά εξαρτήματα), γάντια και υποδήματα ασφάλειας. Επίσης ωτασπίδες για την 
αντιμετώπιση  του θορύβου και μάσκες για την αντιμετώπιση της σκόνης.
· 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 κάθετους δρόμους εάν απαιτείται.
· Για να αποδοθεί το τμήμα στην κυκλοφορία πριν την εκσκαφή θα προηγείται καθαρισμός και πλύσιμο 
του. 

6.6.    ΕΚΣΚΑΦΕΣ

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 
ασφάλειας. Επίσης εάν απαιτείται ωτασπίδες για την αντιμετώπιση  του θορύβου και μάσκες για την αντιμετώπιση 
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της σκόνης.
· Κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα δίδεται μέριμνα ώστε το κατάστρωμα της οδού να παραμένει 
τελείως καθαρό από υλικά εκσκαφής.
· Τα ορύγματα θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές πλάτος.  Τα πλάτη των ορυγμάτων που ορίζονται στην 
παρούσα μελέτη είναι επαρκή για την κάθε διάμετρο αγωγού που προβλέπεται να τοποθετηθεί. Σε ειδικές 
περιπτώσεις σε συνεννόηση Αναδόχου και Υπηρεσίας δυνατόν να καθορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών.
· 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 μετρά από 
ισχυρές βροχοπτώσεις,  καταπτώσεις πρανών  κλπ. 
· Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην παρουσία πλησίον του ορύγματος ανασκαμμένων ή εν γένει 
χάλαρων εδαφών λόγω του μεγάλου κίνδυνου καταπτώσεων στα εδάφη αυτά.

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 ταυτοχρόνως με την εκσκαφή η οποία προηγείται ελάχιστα και μόνον 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 
Προδιάγραφες και στα σχέδια 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 γρηγορά ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άλλα 
και με σχολαστική προσοχή και κάτω από τις οδηγίες του υπευθύνου 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 μόνον μετρά από σχετική αναθεώρηση της 
μελέτης και έγκριση αυτής. 
· Η απομάκρυνση της αντιστήριξης γίνεται σταδιακά με την πρόοδο της επανεπιχωσης του ορύγματος. Σε 
ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να παραμείνει για λογούς ασφάλειας και μετρά 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 αποδεκτή 
(λύματα).
· Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί ώστε η άντληση να μην προκαλέσει προβλήματα στις γειτονικές 
κατασκευές λόγω 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 ασφάλειας 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 που το μήκος 
καθενός θα ισούται με την απόσταση  μεταξύ δυο διαδοχικών φρεατίων  εκτός αν  άλλως κρίνει η  Υπηρεσία. 

· 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 
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 
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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 των περίοικων και την άνετη και ασφαλή πρόσβαση 
στις κατοικίες και τα καταστήματα τοποθετώντας και την απαιτούμενη σήμανση.  Εάν κατασκευασθούν διαβάσεις 
θα σημαίνονται και  θα φωτίζονται και θα είναι σύμφωνες με τον πίνακα 3.
· Δίπλα στις διαβάσεις θα τοποθετείται η πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) σε ύψος 1,90 - 2,00 m και από τις 
δύο πλευρές κίνησης των πεζών και επιπροσθέτως από την πλευρά της κυκλοφορίας των οχημάτων.
· Επίσης 20 m πριν την διάβαση το όριο ταχύτητας θα οροθετείται στα 20 km/h εκτός αν λειτουργεί 
φωτεινή σήμανση.
· Στις διαβάσεις αποφεύγονται τα σκαλοπάτια. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε το δίχτυ είναι το πολύ  16,5 εκ. 
και το πάτημα κατ’ ελάχιστο 27,5 εκ.
· Πλευρικά οι διαβάσεις προστατεύονται με στοιχεία τα οποία τρέχουν σε ύψος 0,60 μ. και 1,00 μ. 
(χειρολησθήρας).  Το πλάτος της διάβασης είναι κατ’ελάχιστον 0,60 μ. σε περιοχής μικρής συνάθροισης κοινού, 
0,75 μ. σε μεσαίας και 1,00 μ. σε μεγάλης (π.χ σχολεία, γήπεδα).
· Οι διαβάσεις κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μήκος επί του οδοστρώματος, πριν την έξοδο 
από την περίφραξη ίσο με 1,5 πάτημα. Οι διαβάσεις πεζών σημαίνονται με την πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) και 
από τις δύο πλευρές της διάβασης. Οι πινακίδες αυτές φωτίζονται κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι αποστάσεις 
μεταξύ δύο διαβάσεων καθορίζονται με βάση την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μέγιστες 
αποστάσεις δίνει ο πίνακας 3.
· Γεφυρώσεις των τάφρων πρέπει  να εξασφαλίζουν την μικρότερη δυνατή όχληση της κυκλοφορίας και 
τροφοδοσίας των περιοχών.
· Η γεφύρωση πραγματοποιείται με μεταλλικά ελάσματα ελάχιστων απαιτήσεων πάχους σύμφωνα με τον 
πίνακα 4.
· Τα ελάσματα τοποθετούνται μετά από αντιστήριξη των τοιχωμάτων της εκσκαφής σε μήκος υπερβάλον 
της διάβασης κατά 60 cm εκατέρωθεν. Οι διαστάσεις των ελασμάτων πρέπει να εξασφαλίζουν στήριξη κατά 60 
cm τουλάχιστον εκατέρωθεν της τάφρου άνεση κίνησης των αυτοκινήτων (ελάχιστη απόσταση των τροχών από 
τα άκρα του ελάσματος 30 cm), ομαλή προσπέλαση (χρήση ή δημιουργία ράμπας) και το αμετάθετό τους. 
Καθόλο το μήκος της διάβασης και σε επαφή με αυτή τοποθετείται πλέγμα ή στερεά προσαρμοσμένα 
προστατευτικά κιγκλιδώματα με δύο οριζόντια στοιχεία σε ύψος 0,60 μ. και 1,00 μ. Το πλάτος των ελασμάτων 
πρέπει να είναι 1,20 μ.

ΣΤ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

· Ρητά καθορίζεται ότι ο 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 μετρά το πέρας των εργασιών καλύπτονται από την 
περίφραξη κλειδώνονται και ασφαλίζονται.
· Θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση ασφάλειας από τα χείλη του ορύγματος  ίση με: s =2*P + 
0,02*h όπου Ρ το ανα άξονα φορτίο σε τόνους και h το βάθος εκσκαφής σε μέτρα με ελάχιστη τιμή του s t 80 εκ. 

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

· Σε ότι αφορά την σήμανση πριν και μετά το εργοτάξιο αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 
ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ ΒΜ5/30428/80 εγκυκλίους για εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών αντίστοιχα.
· Οι πινακίδες σήμανσης οδών επαναλαμβάνονται κατά μήκος  της προοδευτικά μειωμένου πλάτους 
λωρίδας και της λωρίδας μειωμένου πλάτους όταν το μήκος των είναι μεγαλύτερο από 50 και 80 m αντίστοιχα. Οι 
πινακίδες οι οποίες επαναλαμβάνονται είναι αυτές που ορίζονται στον Ν. 2094/92, ανάλογα των κυκλοφοριακών 
συνθηκών. Η ελάχιστη απαίτηση την οποία θέτει η παρούσα προδιαγραφή δίνεται στον πίνακα 2.
· Εκσκαφές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν σε απόσταση ασφάλειας (εκτός εάν δεν γίνεται 
διαφορετικά η απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές οπότε πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα πρόσθετα μέτρα) από οδούς 
ταχείας ή βαριάς κυκλοφορίας με παράλληλη  υποστήριξη του μετώπου των εκσκαφών προς τις οδούς αυτές.  
· Σήμανση θα τοποθετείται και στους κάθετους δρόμους εάν απαιτείται.  Απαγορεύτε η χρήση κορδέλας 
οδοποιίας ή αλλού συναφούς μέσου σήμανσης.  Όλα τα σήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την σχετική 
εγκύκλιο και την εν γένει νομοθεσία, πρότυπα κλπ.
· Τα ανωτέρω θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας τόσο για τις ημέρας όσο και για τις  νύκτες (βλέπε 
ιδιαίτερη παράγραφο) των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλή καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και 
τροχοφόρων.

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 και μέσα στο αντιστηριγμένο τμημα της εκσκαφής. 

6.8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

· Οι σωλήνες 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 επανεπιχωση 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

6.10  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

· Οι εργαζόμενοι φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο και υποδήματα ασφαλείας.

· Το εργοτάξιο οριοθετείται ως εξής: στερεα προσαρμοσμένα προστατευτικά κιγκλιδώματα με δύο 
οριζόντια στοιχεία σε ύψος 0,60 μ. και 1,00 μ. Το πλάτος των ελασμάτων πρέπει να είναι 1,20 μ.

ΣΤ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

· Ρητά καθορίζεται ότι ο Αναδοχος ειναι αποκλειστικα υπευθυνος για την τηρηση των σχετικων διαταξεων 
οσον αφορα στην λειτουργια και  κυκλοφορια των μεταφορικων του μεσων και μηχανηματων. 
· Η κινηση μηχανηματων και εργαζομενων πρεπει να γινεται εντος οριοθετημενης από κωνους λωριδας.
· Εαν τα μηχανηματα παραμενουν στο εργοταξιο μετα το περας των εργασιων καλυπτονται από την 
περιφραξη κλειδωνονται και ασφαλιζονται.
· Θα πρεπει να τηρειται ελαχιστη αποσταση ασφαλειας από τα χειλη του ορύγματος  ίση με: s =2*P + 
0,02*h όπου Ρ το ανα άξονα φορτίο σε τόνους και h το βάθος εκσκαφής σε μέτρα με ελάχιστη τιμή του s τα 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
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Ζ.  ΣΗΜΑΝΣΗ

· Σε ότι αφορά την σήμανση πριν και μετά το εργοτάξιο αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 
ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ ΒΜ5/30428/80 εγκυκλίους για εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών αντίστοιχα.
· Οι πινακίδες σήμανσης οδών επαναλαμβάνονται κατά μήκος  της προοδευτικά μειωμένου πλάτους 
λωρίδας και της λωρίδας μειωμένου πλάτους όταν το μήκος των είναι μεγαλύτερο από 50 και 80 m αντίστοιχα. Οι 
πινακίδες οι οποίες επαναλαμβάνονται είναι αυτές που ορίζονται στον Ν. 2094/92, ανάλογα των κυκλοφοριακών 
συνθηκών. Η ελάχιστη απαίτηση την οποία θέτει η παρούσα προδιαγραφή δίνεται στον πίνακα 2.
· Εκσκαφές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν σε απόσταση ασφάλειας (εκτός εάν δεν γίνεται 
διαφορετικά η απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές οπότε πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα πρόσθετα μέτρα) από οδούς 
ταχείας ή βαριάς κυκλοφορίας με παράλληλη  υποστήριξη του μετώπου των εκσκαφών προς τις οδούς αυτές.  
· Σήμανση θα τοποθετείται και στους κάθετους δρόμους εάν απαιτείται.  Απαγορεύεται η χρήση κορδέλας 
οδοποιίας ή αλλού συναφούς μέσου σήμανσης.  Όλα τα σήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με την σχετική 
εγκύκλιο και την εν γένει νομοθεσία, πρότυπα κλπ.
· Τα ανωτέρω θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας τόσο για τις ημέρας όσο και για τις  νύκτες (βλέπε 
ιδιαίτερη παράγραφο) των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλή καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και 
τροχοφόρων.

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 και μέσα στο αντιστηριγμένο τμήμα της εκσκαφής. 

6.8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

· Οι σωλήνες 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 επανεπιχωση του ορύγματος κανένας εργαζόμενος 
δεν θα εργάζεται εντός αυτού. Κατά την ώρα της συμπύκνωσης της επανεπιχωσης κατά στρώσεις δεν θα 
εργάζονται παράλληλα τα μηχανήματα.
· Οι αντιστηρίξεις θα ανασύρονται βαθμιδωτά ανάλογα με την πρόοδο της επανεπιχωσης

6.10  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

· Οι εργαζόμενοι φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο και υποδήματα ασφαλείας.

· Το εργοτάξιο οριοθετείται ως εξής:

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

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

6666....11111111    ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα ασφάλειας. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι γενικοί κανόνες ασφάλειας

6.12  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ

· Μετά το πέρας των εργασιών και πριν αποδοθεί ένα τμήμα της οδού και πάλι στην κοινή χρήση, το 
τμήμα θα καθαρίζεται και πλένεται αν χρειάζεται, θα απομακρύνεται πλήρως η προσωρινή σήμανση και θα 
αποκαθίσταται η μόνιμη (την οποία ο Εργολάβος προσωρινά είχε καλύψει).
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· Οι σχετικές προσωρινές κατασκευές μετρά την αποπεράτωση του έργου ή τμήματος αυτού θα 
καθαιρούνται και εν γένει θα αποκαθίσταται πλήρως το οδόστρωμα και όλο το φυσικό ή/και δομημένο 
περιβάλλον στην προτέρα του κατάσταση.  

7.  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν συμπληρωματικά προς αυτούς που αναπτύσσονται παραπάνω και οι οποίοι και αυτοί 
σκοπό έχουν να αντιμετωπίζουν κινδύνους που περιγράφονται εδώ αναλυτικά.

7.1  ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

· Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό 
για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου .  Ο 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 ασφάλειας καθώς επίσης και ατομικοί φανοί κατάλληλου τύπου για όλους τους 
εργαζομένους. 
· 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. 
Οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των φανών δίνονται στον πίνακα 5.

7.2. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών με δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Επιτρέπεται με έμπειρο προσωπικό, 
κατάλληλο εξοπλισμό και λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας για εργασίες επεμβάσεων που έχουν σκοπό 
να αποτρέψουν ιδιαίτερα σημαντικούς κινδύνους (π.Χ. πλημμύρες).  

7.3.  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

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 (εργοστάσια, δεξαμενές υγρών καυσίμων κ.λπ.) 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 εργοστασιακές θέσεις όπου γίνεται χρήση ηλεκτρισμού με 2 πυροσβεστήρες ξηράς κόψεως 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. 
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7.4. 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,καταλληλη 
οργάνωση της εργασίας.
· Να χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα ακουοπροστασιας όταν η ημερήσια ατομική ηχοεκθεση ενός 
εργαζομένου ή η μέγιστη 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 εργαζομένου και 
στις συνθήκες εργασίας του και η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά ώστε να μην οδηγήσουν λόγω 
έλλειψης ηχητικής επαφής του εργαζομένου με το περιβάλλον του σε ατυχήματα.

7.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ

· Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα για τον περιορισμό της διάχυσης της 
σκόνης και τυχόν αέριων από μηχανήματα στην πηγή τους όπως διαβροχή, επιλογή των κατάλληλων 
μηχανημάτων, κάλυψη κατεδαφιζομενων τμημάτων, κατάλληλη οργάνωση της εργασίας.
· Να χρησιμοποιούνται ατομικά μέσα προστασίας

7.6.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

· Απαγορεύεται η παραμονή η εργασία ατόμων κάτω ή πλησίον από μετακινούμενα φορτία, υλικά καθώς 
και εκσκαφείς, γερανούς κλπ. μηχανήματα.  
· Κατά την διάρκεια φορτοεκφορτώσεων κάνεις εργαζόμενος δεν θα εργάζεται εντός του ορύγματος 
εφόσον οι φορτοεκφορτώσεις πραγματοποιούνται πλησίον αυτού.
· Κατά την διάρκεια εκσκαφών και επενεπιχωσεων 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 χειλών 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. 

7.7.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

· Λόγω 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 εμπείρου προσωπικού.
· Τα ορύγματα θα έχουν και από τις δυο πλευρές τους ελεύθερες λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 60 
εκατοστών κατά το δυνατόν επίπεδες, ελεύθερες από υλικά, εμπόδια και εν γένει αντικείμενα.
· Εάν απαιτηθεί οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι δεμένοι με σκοινιά από καταλληλά σταθερά σημεία. 

7.8.  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 εργοστασιακός χώρος θα διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της οδού ή εγκάρσιες οδούς με 
κατάλληλη περίφραξη και πινακίδες. 
· Εάν απαιτείται θα υποβοηθείται η κυκλοφορία (με την σύμφωνη γνώμη και σύμφωνα με τις εντολές της 
Τροχαίας) από κατάλληλο πρόσωπο(ιδιαίτερα σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή εάν δεν υπάρχει για οποιονδήποτε 
λόγο ορατότητα). 

7.9.  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 ασφάλειας 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. 

7.10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Βλέπε σχετικές αναφορές στον φάκελο ασφάλειας και υγείας
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7.11  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

· Επισκέπτης θεωρείται κάθε άτομο το οποίο δεν ανήκει στο απασχολούμενο στο έργο προσωπικό του 
Εργολάβου ή της Επίβλεψης και βρίσκεται εντός του Εργοταξίου.
· 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 εργοστασιακούς χώρους συνοδεία κράνους το οποίο υποχρεούνται να φορούν 
συνεχώς και κάθε άλλο μέσο που κρίνεται απαραίτητο. Πλήρη και  αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των 
επισκεπτών έχει ο Εργολάβος εκτός αν αυτοί επισκέπτονται/επιθεωρούν τους εργοστασιακούς χώρους με ευθύνη 
της Επίβλεψης.

7.12   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

· Σε όλος 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 καμμιά αντίρρηση , στις εντολές των 
παραπάνω Αρχών, χωρίς να δικαιούται να προβάλει καμμιά απαίτηση  για αποζημίωσή του, για την ενδεχόμενη 
ανωμαλία που θα προκληθεί στην εκτέλεση του  έργου , εκτός από ανάλογη παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας   περαίωσης του έργου.
·  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

7.13.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εκ των προτέρων 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 δίδει αμέσως πληροφορίες που του ζητούνται από αρμόδιες 
αρχές. 

7.14  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Θα πρέπει να ακολουθούνται τα αναφερόμενα στον φάκελο ασφάλειας και υγείας (Διάσωση, παροχή πρώτων 
βοηθειών κλπ.) με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου 

7.15  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Στον φάκελο ασφάλειας και υγείας όπου περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες των έργων αποχέτευσης και δίνονται 
σχετικές οδηγίες υπάρχουν σημαντικές οδηγίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται 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.  

8. ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8.1 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η είσοδος και η έξοδος στο όρυγμα πρέπει να γίνεται με σταθερή και ανθεκτική κλίμακα με εξασφαλισμένη 
στερέωση έναντι ανατροπής, αντιολισθηρά δάπεδα, χειρολαβές ασφάλειας και προστατευτική διάταξη που να 
αποκλείεις ανατροπή του χρήστη. 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.
2. απαγορεύεται η κάθοδος και η άνοδος στο όρυγμα του προσωπικού μαζί με βαριά φορτία .
3. 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 
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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. 

8.2  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ

Γενικά οι φάσεις κατασκευής του έργου είναι: 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
 
8.3  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Όπως ανωτέρω ορίζεται 

8.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ

1. 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 καμμιά περίπτωση δεν 
τοποθετούνται σε οδούς ή/και κοινοχρήστους χώρους.  
2.  Η εναπόθεση υλικών στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών  θα είναι περιορισμένη (τοπικά και χρονικά), ο χώρος 
απόθεσης αποτελεί μέρος του εργοταξίου και προστατεύεται ανάλογα  και θα γίνεται με τρόπο που δεν 
δημιουργεί προβλήματα κυκλοφορίας, ασφάλειας πρανών εκσκαφής (απόσταση τουλάχιστον 60 εκ ή όσο 
απαιτείται ), πρόσβασης περίοικων κλπ.
3.  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 αν λαμβανούσης καμμιά 
απολύτως υποχρέωση για εξεύρεση τέτοιου χώρου η/και αποζημίωση του Αναδόχου.      
4. T 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 επίχωση 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.      

8.5  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

1. Λόγω του είδους και της φύσεως του έργου ( τοποθέτηση αγωγών σε οδούς εντός κατοικημένης 
περιοχής) δεν είναι δυνατή η δημιουργία χώρων υγιεινής και εστίασης των εργαζομένων.    
2. Σε κάθε θέση εργασίας θα υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 του 
Π.Δ. 225/89.
3. Για την μεταφορά αρρώστων, τραυματιών κλπ. απαιτείται η μόνιμη παρουσία κατάλληλου οχήματος . 

8.6  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

_____________________________________



18

8.7  ΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣ  ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ

Συνίσταται η χρήση των πινάκων ελέγχου που εκπόνησε ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε 

ΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣΠΙΝΑΚΑΣΠΙΝΑΚΑΣΠΙΝΑΚΑΣ  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
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Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου περιλαμβάνει το μητρώο του έργου και οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 
σε θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες 
εργασίες σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου (συντήρηση, μετατροπή, καθαρισμός κλπ.). 

Οι οδηγίες αυτές θα εφαρμόζονται και κατά την κατασκευή του έργου όταν εκτελούνται εργασίες σε υφιστάμενα 
δίκτυα. 

2.  ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΟΥ

Κατά την φάση της μελέτης μητρώο έργο θεωρούνται τα σχέδια, οι Τεχνικές Προδιάγραφες, η Τεχνική Έκθεση - 
Τεχνική Περιγραφή, τα τεύχη υπολογισμών, και κάθε τεχνικό στοιχείο ή οδηγία περιλαμβάνεται στα Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

Με την έναρξη και την πρόοδο της κατασκευής οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα τροποποιούν και θα συμπληρώνουν 
αντίστοιχα τα στοιχεία του Μητρώου και θα ενσωματώνονται σε αυτό. 

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

3.1.  ΓΕΝΙΚΑ

Το αντικείμενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται στους κίνδυνους που προκύπτουν από τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του έργου (εργασία σε περιορισμένο υπόγειο χώρο με παρουσία υγρών). Δεν μας απασχολούν δηλαδή 
στην παρούσα οι κίνδυνοι κατά την κατασκευή, ανακατασκευή και συντήρηση από εκσκαφές, χρήση 
μηχανήματων κ.λπ. που δεν έχουν σχέση με την ιδιαιτερότητα της εργασίας.  

3.1.1.  ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιδιαιτερότητα της εργασίας στα δίκτυα αποχέτευσης και οι κίνδυνοι σε αυτήν προκύπτει βασικά από δυο 
παράγοντες

· Είναι εργασία σε περιορισμένο χώρο 

Ο ορός “περιορισμένος χώρος” (confined space) έχει μια πλατιά ερμηνεία στα υδραυλικά έργα . Μερικοί χώροι 
εργασίες ανταποκρίνονται αναμφιβόλως απολυτά στην έννοια του περιορισμένου χώρου όπως δεξαμενές, αγωγοί 
κ.λ.π. 

3.1.2.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι κίνδυνοι για την υγειά και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία έχουν σαν αποτέλεσμα  
θανατηφόρα ατυχήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Κυρίαρχες αίτιες για την εμφάνιση αυτών των κίνδυνων είναι οι εξής παράγοντες:

· Κακός σχεδιασμός 
· Αγνοια των κίνδυνων 
· Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού 
· Έλλειψη προσοχής 

Οι κίνδυνοι οι οποίοι παραμονεύουν χωρίζονται στις εξής ομάδες.

· Κίνδυνοι τραυματισμών 
· Εμφάνιση μεγάλων και αποτόμων παροχών στο δίκτυο (από ζημιές )

3.2.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόληση προσωπικού κάτω των 18 ετών.
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Οι απασχολούμενοι στις εργασίες αυτές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες

· Όσοι από το προσωπικό δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν σε 
περιορισμένους χώρους ( π.χ. οδηγοί)
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η διερεύνηση της φυσικής κατάστασης των και της υγείας των πέραν 
εκείνων που απαιτείται για την εκτέλεση της δικής τους εργασίας αν και καλό θα είναι να υποβάλλονται έτσι 
και αλλιώς σε λεπτομερή ιατρική εξέταση.

· Όσοι από το προσωπικό υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν σε περιορισμένους 
χώρους (εντός ορύγματος)
Τα άτομα αυτά πρέπει να διαθέτουν τόσο τα καταλληλά φυσικά προσόντα για την εργασία τους όσο και την 
στοιχειώδη ικανότητα να συμμετέχουν στην απαιτούμενη εκπαίδευση τους . Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες 
πρέπει να υποβληθούν πριν την έναρξη της εργασίας τους απαιτείται να είναι όχι μόνον λεπτομερείς αλλά και 
προσαρμοσμένες στην φύση της εργασίας την οποίαν πρόκειται να εκτελέσουν. Οι ιατρικές εξετάσεις πρέπει 
ετησίως να επαναλαμβάνονται και τα αποτελέσματα τους να φυλάσσονται. 

Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στα παρακάτω 

· Καθορισμός και αναλυτική ενημέρωση για τα καθήκοντα κατά την εργασία τους .
·     Ενημέρωση για τις λειτουργικές διαδικασίες εργασίας .
· Ενημέρωση για τους πιθανούς κίνδυνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγειά 

τους.
· Χειρισμός εργαλείων, μηχανημάτων και οργάνων εργασίας 
· Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας 
· Μέτρα διάσωσης, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και παροχή Πρώτων Βοηθειών.
· Ενημέρωση για την υφισταμένη Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του προσωπικού.
· Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ
· Ατομική και Ομαδική υγιεινής 

Η Εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να συμπεριλαμβάνει 

· Χρήση εποπτικών μέσων 
· Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής και επί τόπου κάτω από πραγματικές συνθήκες.
· Για την ενημέρωση των εργαζομένων καλόν θα είναι να εκδοθεί εάν μικρό εύχρηστο και κυρίως κατανοητό 

έντυπο που θα περιέχει συνοπτικές αναφορές στα παραπάνω σημεία. 

Για την ενημέρωση του προσωπικού θα πρέπει 

· Να είναι αναρτημένα σε κάθε εργοτάξιο, αντλιοστάσιο και εν γένει χώρο εργασίας και συγκέντρωσης του 
προσωπικού Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών Τηλεφωνά και διευθύνσεις πρώτης ανάγκης καθώς και σχέδιο 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

· Να λαμβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους επεξηγούνται σε τακτικές συγκεντρώσεις 
για την ενημέρωση τους. 

Οι  παρακάτω παθήσεις οι οποίες αποκλείουν απασχόληση σε δίκτυα αποχέτευσης.

• Απώλεια συνείδησης ( λιποθυμίες)

• Ιστορικό σπασμού

• Καρδιοπάθειες

• Υπέρταση

• Άσθμα, βρογχίτιδα η δύσπνοια κατά την κόπωση

• Νόσος του Meniere - Ίλιγγος

• Κώφωση

• Κλειστοφοβία, νευρολογικές η ψυχολογικές παθήσεις

• Σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα

• Παραμορφώσεις η ασθένειες κάτω άκρων που περιορίζουν την κινητικότητα

• Χρόνιες δερματοπάθειες
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• Σοβαρή  μείωση όρασης

• Ανοσμία

3.2.1  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

Για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να διατίθενται από την Υπηρεσία και να χρησιμοποιούνται από αυτούς για 
την προστασία της υγείας και την αποφυγή ατυχημάτων προστατευτικές ενδυμασίες. Η ένδυση αυτή πρέπει να 
τους προστατεύει αποτελεσματικά και να αποτελείται τουλάχιστον από:

 Φόρμα  εργασίας
 Γάντια εργασίας
 Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα (μέχρι τον μηρό η το γόνατο)
 Μάλλινες κάλτσες

O εργαζόμενος πρέπει να εκπαιδευτεί να εργάζεται άνετα με την ένδυση αυτή χωρίς να βρέχει το εσωτερικό της.

Τα είδη ένδυσης πρέπει να μπορούν να απολυμανθούν και να καθαριστούν χωρίς να καταστρέφονται αμέσως. 
Τούτο πρέπει να γίνεται με επιμέλεια και σχολαστικότητα μετρά από κάθε χρήση.  Πρέπει επίσης τακτικά να  
αντικαθίστανται. 
  
3.2.3.  ΑΤΟΜΙΚΗ  - ΟΜΑΔΙΚΗ  ΥΓΙΕΙΝΗ

Μετά την εργασία οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένονται σχολαστικά σε όλο το σώμα (ντους) και στην χειρότερη  
περίπτωση τουλάχιστον στο πρόσωπο, τα χεριά και τους βραχίονες με σαπούνι και ζεστό νερό.  Συνίσταται επίσης 
ο προσεκτικός καθαρισμός των νυχιών και το βούρτσισμα τους.

Τα παραπάνω πρέπει να γίνονται και πριν την λήψη οποιαδήποτε τροφής, ποτού και πριν  το κάπνισμα ( όπου 
αυτό επιτρέπεται).

Στους χώρους εργασίας πρέπει να απαγορεύεται στους εργαζομένους όταν η προστασία της υγείας τους το 
επιβάλλει να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν.

Σε εργασίες μακράν του εργοταξίου η της  έδρας της επιχείρησης πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους 
εργαζομένους να καθαριστούν και να αλλάξουν μέσα στα οχήματα μεταφοράς εργαλείων και εφοδίων.

Απαραίτητο στοιχείο για την ομαδική υγιεινή είναι ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση τόσο των 
εγκαταστάσεων και χωρών που διατίθενται στο προσωπικό όσο και των οχημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων. 

Επίσης πέραν της ατομικής φροντίδας από κάθε εργαζόμενο  για τα είδη ένδυσης τα οποία χρησιμοποιεί θα πρέπει 
να γίνεται οργανωμένα συχνός καθαρισμός και απολύμανση υποδημάτων, φόρμας εργασίας, υποδημάτων, 
γαντιών και συχνή ανανέωση τους.

3.2.4.   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σε όλες τις εργασίες και ιδίως σε δεξαμενές όπου είναι πιθανόν να δημιουργηθεί επικίνδυνη ατμόσφαιρα δεν 
επιτρέπεται να εργάζονται λιγότερα από δυο άτομα. Εκτός δε των χώρων εργασίας πρέπει να βρίσκονται και άλλοι 
εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να κρατούν επαφή με τους εργαζομένους εντός των χώρων αυτών και θα είναι 
έτοιμοι για επέμβαση διάσωσης.  Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για απομακρυσμένους χώρους εργασίας.  

3.2.5  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΩΝ - ΑΚΟΗΣ

3.2.5.1  Πέραν του αναγκαίου πλυσίματος που προαναφέρθηκε μια κατάλληλη κρεμά λανολίνης πριν την έναρξη 
της εργασίας και μετά το πλύσιμο παρέχει προστασία και εμποδίζει τους τραυματισμούς του δέρματος μειώνοντας 
έτσι τους κίνδυνους μόλυνσης. 

Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στο καθάρισμα και την επίδεση κάθε αμυχής, κοψίματος, τραύματος κ.λπ. 
του δέρματος με υδατοστεγών επίδεσμο όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετρά τον τραυματισμό είτε αυτός έχει 
συμβεί κατά την εργασία είτε όχι.  Η φροντίδα αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση όταν το δέρμα είναι 
υγρό η μουσκεμένο.

Εργαζόμενος που αποκτά χρόνιο δερματικό πρόβλημα πρέπει να απομακρύνεται από την συγκεκριμένη εργασία . 
Κάθε ένας που υποφέρει από σοβαρό τραυματισμό χωρίς στεγανό επίδεσμο πρέπει να απομακρύνεται προσωρινά 
μέχρι την ανάρρωση του.
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Εάν παραστεί ανάγκη να δουλέψει κάνεις χωρίς τα προστατευτικά γάντια (εκτέλεση εργασιών με σκυρόδεμα η 
τούβλα π.χ. ) αμέσως μετρά θα πρέπει να πλένεται και να βάζει ειδικό αντισηπτικό.

3.2.5.2  Τα ματιά πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε επαφή με τα λύματα και με αναθυμιάσεις 
επικίνδυνων ουσιών σε περιορισμένους χώρους.  Δεν θα πρέπει τα χεριά  να έρχονται σε επαφή με τα ματιά και 
ιδιαίτερα όταν αυτά πιτσιλιστούν η ερεθιστούν δεν πρέπει να τρίβονται με τα χέρια .

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εργαζόμενος πρέπει να απομακρύνεται από το σημείο εργασίας και να του παρέχονται οι 
πρώτες βοήθειες εάν δε είναι σοβαρή η περίπτωση να μεταφέρεται για ιατρική φροντίδα. 

Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται προστατευτικές διατάξεις για τα μάτια.

3.2.5.3. Το προσωπικό που απασχολείται μπορεί να εκτεθεί σε υπερβολικό θόρυβο τόσο δουλεύοντας μέσα σε 
αγωγούς και άλλους περιορισμένους χώρους όσο και διπλά σε γεννήτριες , αντλίες και άλλα μηχανήματα. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις  πρέπει 

· Να προβλέπεται ακουστική προστασία  του εργαζομένου
· Να  γίνεται απόπειρα μείωσης του θορύβου στην πηγή ( ηχομόνωση )

Όταν δεν είναι δυνατή η μείωση του θορύβου στην πηγή και όταν η μέση ατομική έκθεση στον θόρυβο 
υπερβαίνει τα 85 - 90 dB(A) πρέπει να προβλέπεται ακουστική προστασία του εργαζομένου με την επισήμανση 
ότι φορώντας αυτή την  προστατευτική  διάταξη  δεν θα πρέπει να εκτίθεται  σε άλλους κινδύνους.

3.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων στα δίκτυα αποχέτευσης επιβάλλεται πέραν της λήψης των 
μέτρων ασφάλειας που κάθε φορά ενδείκνυνται να υπάρχει και να εφαρμόζεται πάντα σε όλες τις εργασίες 
διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στην ελάττωση και ει δυνατόν στην εξάλειψή των κινδύνων άλλα και στην 
σωστή και ολοκληρωμένη επίβλεψη και διοίκηση όλων των εργασιών στα συστήματα αποχέτευσης . 

Η λειτουργική αυτή διαδικασία πρέπει να προβλέπεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα  σημεία όπου 
προετοιμάζονται η εκτελούνται οι εργασίες δηλαδή :

 Στο Εργοτάξιο 
 Στο σημείο εργασίας

και σε όλες τις διαδικασίες δηλαδή : 

 Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο Εργοτάξιο
 Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο σημείο εργασίας.
 Κατά την λήξη της εργασίας στο εργοτάξιο 

και σε όλες τις καταστάσεις δηλαδή:

 Στην εργασία ρουτίνας
 Σε περίπτωση  ατυχήματος
 Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά ελαφρώς τροποποιημένο με βάση την βιβλιογραφία εάν σχέδιο λειτουργικής 
διαδικασίας.

Το σχέδιο αυτό πρέπει 

· Να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της τεχνικής και της τεχνολογίας.
· Να συζητείται περιοδικά ώστε να επισημαίνονται ελλείψεις, αδυναμίες και λάθη του  και να 
αναθεωρείται. 

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
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· Ο επικεφαλής αναθέτει την εργασία στο προσωπικό δίνοντας σε κάθε έναν την θέση και τον ρολό του.
· Γίνεται έλεγχος των αρχείων για  λήψη πληροφοριών και ανεύρεση των σχεδίων.
· Ερευνάται εάν είναι γνωστά ελαττώματα η τοπικοί κίνδυνοι 
· Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωση η εάν αναμένονται άλλα επικίνδυνα  γεγονότα μέσα στην έκταση του 

αγωγού εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εργασία.
· Ενημερώνεται το συνεργείο για την εργασία και τις παραπάνω πληροφορίες
· Πραγματοποιείται έλεγχος ποιοτικός και ποσοτικός των ατομικών μέσων προστασίας, των  ομαδικών μέσων 

και του εξοπλισμού εργασίας και διάσωσης.
· Φορτώνεται με ασφάλεια ο εξοπλισμός και τα εργαλεία στο όχημα μεταφοράς
· Ελέγχεται η καλή λειτουργία των μέσων επικοινωνίας ( C.B.)

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

· Επικοινωνία με εργοτάξιο και ειδοποίηση άφιξης
· Εντοπίζονται τα πλησιέστερα τηλέφωνα για ώρα ανάγκης και γνωστοποιούνται στους εργαζομένους. 
· Σβήσιμο τσιγάρων και κάθε επικίνδυνης φωτιάς και φωτιστικού
· Τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάτων σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. και διατάξεις Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. στα καίρια σημεία
· Τοποθέτηση φραγμάτων επισήμανσης γύρω από τα ανοικτά φρεάτια.
· Αερισμός του δικτύου.
· Έλεγχος για ασυνήθιστες οσμές η άλλη ιδιαίτερη κατάσταση.
· Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των κλιμάκων , των σκαλοπατιών κ.α. εξαρτημάτων καθόδου .  
· Έλεγχος βάθους ροής και ταχύτητας ροής εάν είναι δυνατόν.
· Έλεγχος αναντη και καταντη του φρεατίου εισόδου εάν τα αντίστοιχα φρεάτια προσφέρουν ασφαλή οδό 

διαφυγής. 
· Έλεγχος ατμοσφαίρας σε όλα τα επικίνδυνα σημεία εάν κριθεί ότι απαιτείται.
· Εάν ο έλεγχος δώσει ενδείξεις η στοιχεία επικινδυνότητας της ατμοσφαίρας συνεχίζεται ο αερισμός και εφόσον 

δεν βελτιωθεί η κατάσταση σε προκαθορισμένο χρόνο πρέπει να υπάρξει επικοινωνία για αναφορά και οδηγίες 
με τον υπεύθυνο η τον επιβλέποντα  ώστε να αποφασιστεί είτε ο μηχανικός αερισμός είτε η αναβολή της 
εργασίας

· Τελική προετοιμασία εξοπλισμού διάσωσης.
· Τελικός έλεγχος των Μέσων Ατομικής Προστασίας όλων των μελών του συνεργείου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

· Αναφορά κάθε μη κανονικού συμβάντος όπως τραυματισμός, αστοχία εξοπλισμού, παρατηρήσεις για την 
εγκατάσταση.

· Εφαρμογή διαδικασιών υγιεινής για το προσωπικό και  καθαριότητας του εξοπλισμού, των μέσων ατομικής 
προστασίας και των μηχανημάτων. 

3.4.   ΚΙΝΔΥΝΟΙ

3.4.1.  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι περισσότεροι τραυματισμοί στο δίκτυο και στα αντλιοστάσια η άλλες εγκαταστάσεις προκαλούνται από 

· Πτώση εξοπλισμού και υλικών πάνω στον εργαζόμενο 
· Πτώση εργαζομένων από πρόχειρες σκάλες 
· Γλίστρημα του εργαζομένου 
· Πτώση στο νερό 
· Εμπλοκή σε μηχανήματα  η τραυματισμός από λάθος λειτουργία μηχανήματος
· Ηλεκτροπληξία

Για την αποφυγή τραυματισμών πρέπει  

·    Να εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες για την ένδυση του προσωπικού 
·    Να τηρούνται σχολαστικά οι λειτουργικές διαδικασίες
·    Να έχουν ληφθεί κατά τον σχεδιασμό τα καταλληλά μετρά όπως σε διαφορά σημεία του παρόντος 
σημειώνονται. 

3.4.2.  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
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Κίνδυνος από πλημμύρα είναι δυνατόν να προκληθεί από 

· Καταιγίδα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και πιθανόν μακριά από το σημείο εργασίας. 
· Όγκος νερού που απελευθερώνεται από αστοχία η αναξιόπιστη λειτουργία βαλβίδας η άλλης διάταξης. 
· Την άφιξη μεγάλου όγκου νερού από μη ελεγχόμενες από την Υπηρεσία πήγες χωρίς προειδοποίηση (π.χ. 

άδειασμα δεξαμενών, πισίνων κ.α.)

· Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι παραπάνω διαδικασίες απαγορεύεται η είσοδος και εργασία του προσωπικού στους 
χώρους αυτούς. Ομοίως απαγορεύεται η είσοδος και εργασία του προσωπικού στους χώρους αυτούς εάν δεν 
επιβεβαιωθεί η λήξη της απαγόρευσης. Μετά την λήξη των εργασιών ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι για την 
λήξη των εργασιών και την άρση των απαγορεύσεων. 

· Εφόσον κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ξαφνική και σημαντική άνοδος της ροής λόγω ξαφνικής 
βροχόπτωσης η από οποιαδήποτε άλλη αίτια το προσωπικό πρέπει αμέσως να εγκαταλείπει τον χώρο εργασίας 
μέχρι να αποκαταστήσουν ομαλές συνθήκες ροής.

· Σε περίπτωση έναρξης βροχής το στέλεχος επιφάνειας οφείλει να προειδοποιήσει άμεσα με την έναρξη της 
τους εργαζομένους

3.5.  ΑΛΛΑ  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.5.1.   ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

· Για την περίφραξη και επισήμανση των θέσεων εργασίας και των μηχανημάτων και οχημάτων πρέπει να 
εφαρμόζονται σχολαστικά οι προβλέψεις των ειδικών διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της 
υπουργικής απόφασης ΒΜ5/30058  Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελουμένων Έργων 
σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ Β 121/23-3-83)

· Κάθε ανοικτό φρεάτιο θα πρέπει εφόσον δεν εκτελούνται σε αυτό εργασίες να καλύπτεται με ειδική 
εσχάρα εξασφαλισμένη από οριζόντιες μετακινήσεις και να επισημαίνεται με περίφραγμα από ορθοστάτες και 
κάγκελα με έντονα ευδιάκριτα χρώματα (άσπρο - κόκκινο).

· Προειδοποιητικά σήματα θα τοποθετούνται για την έγκαιρη προειδοποίηση της κυκλοφορίας σε 
αποστάσεις τουλάχιστον 30 μέτρων και σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.

· Κατά την είσοδο και εργασία σε βατούς αγωγούς όπου η κλίση υπερβαίνει το 10% πρέπει να 
λαμβάνονται και ιδιαίτερα μετρά ασφάλειας (πρόσδεση με σκοινί, εξάρτηση διάσωσης με γιλέκο και σκοινί 
ασφάλειας, τοποθέτηση δικτυών ασφάλειας κ.α.).

· Σε περιπτώσεις εργασίας εντός του αγωγού και κοντά στην είσοδο σίφωνα πρέπει  να εξασφαλίζεται η 
είσοδος του σίφωνα η και θα γίνεται χρήση εξάρτησης διάσωσης.

3.5.2.  ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Κάθε συσκευή, όργανο μέτρησης και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και ιδιαίτερα οι συσκευές ελέγχου 
ακαταλληλότητας ατμοσφαίρας πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά μηνά) να ελέγχονται στο κεντρικό 
εργοτάξιο εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα η στο εργαστήριο του προμηθευτή. 

Υπεύθυνος για τον έλεγχο είναι ο ορισθείς ως διαχειριστής των ανωτέρω ειδών ο οποίος και πρέπει να τηρεί 
σχετικό θεωρημένο βιβλίο Ημερολογίου Ελέγχων με λεπτομερή στοιχεία όπως

· Το όνομα του υπευθύνου για το είδος και το μέρος που φυλάσσεται
· Τον τύπο, τον αριθμό, την μάρκα του  και το όνομα του κατασκευαστή .
· Περιγραφή σύντομη άλλα πλήρη του εξεταζόμενου είδους και των τυχόν παρελκομένων του.
· Την ημερομηνία συντήρησης , επιθεώρησης η δοκιμής 
· Την κατάσταση της και τυχόν ελαττώματα και βλάβες που διαπιστωθήκαν.
· Αριθμητική καταγραφή και επιβεβαίωση του υπάρχοντος αριθμού. 

 3.5.3.  ΓΕΝΙΚΑ  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

· Είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για απρόσκοπτη επικοινωνία του στελέχους επιφάνειας με τους 
εργαζομένους εντός του σκάμματος..
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· Από την άφιξη του συνεργείου έως την λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και 
το κάπνισμα. 

3.6. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

3.6.1.   ΜΕΣΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

· Κράνος ασφάλειας
· Αντιεφιδρωτικη  κορδέλα κεφαλιού
· Φόρμα  εργασίας
· Διάταξη διάσωσης ( ειδική ζώνη ) και σχοινί προστασίας
· Γάντια εργασίας
· Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα (μέχρι τον μηρό η το γόνατο)
· Μάλλινες κάλτσες
· Αντιεκρηκτικός φανός κράνους

Η διάταξη διάσωσης μπορεί να είναι είτε ζώνη ασφάλειας ( safety belts) είτε  “γιλέκο” ασφάλειας ( safety 
harnesses). 

· Η ζώνη ασφάλειας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν κρίνεται ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικότερος 
τρόπος προστασίας . 

· Το “γιλέκο” ασφάλειας πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά καθώς ο μονός κατάλληλος τύπος για την εργασία σε 
περιορισμένους χώρους είναι αυτός που επιτρέπει την ανάσυρση αναίσθητου ανθρώπου σε κατακόρυφη 
στάση.

Όλος ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται στην συγκεκριμένη αποστολή του ( 
π.χ. η διάταξη διάσωσης πρέπει να είναι δυνατόν να φορεθεί σε περιορισμένο χώρο με ευκολία, να αντέχει το 
βάρος αυτού που την φοράει, να φέρει κρίκους για τα σκοινιά διάσωσης και να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε 
να πλένεται ευκολά)

Οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν συνεχώς τον παραπάνω εξοπλισμό.

3.6.2.  ΜΕΣΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

· καταλληλά σχοινιά διάσωσης ( ειδικές διαμορφώσεις άκρων) και απλά καθώς και βαρούλκο ανύψωσης
· Αντιεκρηκτικά φωτιστικά ορυχείου και χειρός
· Καταλληλά εργαλεία (συνήθη εργαλεία δουλείας, κλειδιά καλυμμάτων φρεατίων , εργαλειοθήκη χειρός κ.α.)
· Εξοπλισμός ελέγχου ατμοσφαίρας αντιεκρηκτικού τύπου
· Αναπνευστικές συσκευές εργασίας και διαφυγής ( ποτέ λιγότερες από δυο )
· Συσκευή επικοινωνίας (C.B.)
· Συσκευή τεχνητής αναπνοής
· Υλικό πρώτων βοηθειών
· Υλικό σήμανσης και ασφάλειας οδών (κώνοι, εμπόδια, φωτιστικά, προειδοποιητικές πινακίδες, σημαιάκια κ.α. )

Υπάρχουν αρκετά είδη αναπνευστικών συσκευών και συσκευών τεχνητής αναπνοής . Η επιλογή τους πρέπει να 
γίνεται με σχολαστική αξιολόγηση και ενημέρωση από άλλους ομοειδείς Οργανισμούς και να στηρίζεται στην 
ακαταλληλότητα τους στο συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας. 

Τα σκοινιά (απλά και ασφάλειας) δεν θα πρέπει σε καμμιά περίπτωση να χρησιμοποιούνται για άλλες εκτός 
ασφάλειας ανάγκες.

Χρησιμοποιείται επίσης μερικές φορές ένας τύπος “φορείου” από κατάλληλο ανθεκτικό ύφασμα και σε κατάλληλες 
διαστάσεις εφοδιασμένος με σκοινί για να σύρεται τραυματισμένος η αναίσθητος εργαζόμενος επάνω σε αυτό. 

3.6.3.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

·   Είναι βασικό για την ασφάλεια των εργαζομένων όλα τα όργανα, μηχανήματα και εν γενεί εξοπλισμός που 
προαναφέρθηκαν καθώς και ο εξοπλισμός διάσωσης:
·   Να είναι επιλεγμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο ειδικό αυτό περιβάλλον εργασίας
·   Να κρατουνται καθαρα και καλα συσκευασμενα σε ευκολα αναγνωρισιμες συσκευασίες
·   Να ελέγχονται, δοκιμάζονται και ρυθμίζονται τακτικά (αντίγραφα των ρυθμίσεων και των δοκίμων πρέπει να 

φυλάσσονται)
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·   Να συντηρούνται τακτικά
·   Να είναι γνωστή η λειτουργία τους στο προσωπικό
·   Να είναι ευπρόσιτα και πάντα διαθέσιμα.
·   Να υπάρχουν διαθέσιμα περιφερειακά εξαρτήματα  και μονάδες εφεδρείας.

3.7  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

· Πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα και ακρίβεια όλες οι σχετικές διατάξεις των Ελληνικών 
Κανονισμών. Αναφέρουμε ενδεικτικά τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Κανονισμούς 
Δ.Ε.Η.  κ.α.). Πρέπει επίσης να τηρούνται τα πρότυπα για την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, συσκευών και μηχανημάτων. 

· Δεν επιτρέπεται σε μη ειδικευμένο και χωρίς την νόμιμη άδεια να εγκαθιστά, τροποποιεί η παρεμβαίνει 
με οποιονδήποτε τρόπο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

· Οι ειδικές συνθήκες επιβάλλουν ειδική προσοχή συνεχώς και την εγκατάσταση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στεγανού τύπου. 

· Πριν από κάθε εργασία συντήρησης η ακόμα και ρύθμισης στην εγκατάσταση η στον εξοπλισμό 
απαιτείται να προβούμε σε απομόνωση και απαγόρευση λειτουργίας του εξοπλισμού (κλείδωμα χειριστηρίων, 
αφαίρεση ασφαλειών λειτουργίας, προειδοποιητικές πινακίδες κ.α.)  Τα λουκέτα που τοποθετούνται στα 
χειριστήρια αφαιρούνται προσωπικά από τους χειριστές μετά το πέρας της εργασίας και την απομάκρυνση των 
εργαλείων και καθαρισμό του χώρου εργασίας και τα επιστρέφουν στον επικεφαλής υπεύθυνο για την διακοπή και 
επαναλειτουργία της εγκατάστασης. 
  
Η τάση λειτουργίας όλων των συσκευών που εργάζονται εντός του δικτύου ή σε περιορισμένους χώρους δεν 
πρεπει να υπερβαινει τα 50 V.  Αυτό συνεπάγεται την χρήση φορητής γεννήτριας η όπου υπάρχει παροχή 
εναλλασσόμενου ρεύματος ενός μετασχηματιστή διπλής περιελίξεως με την δευτερεύουσα περιέλιξη γειωμένη 
έτσι ώστε η τάση βραχυκύκλωσης να μην υπερβαίνει τα 25 V . 

Ο μετασχηματιστής πρέπει 

· Να τοποθετείται οπωσδήποτε εκτός του δικτύου η του οποιουδήποτε περιορισμένοι χώρου εργασίας.
· Να είναι κλειστός μέσα σε ανθεκτικό μονωτικό περίβλημα.
· Να είναι επαρκώς διαστασιολογημένος και να κατασκευάζεται με πλέγμα μεταξύ κυρίας και 
δευτερεύουσας περιέλιξης
· Η επαφή γείωσης να είναι σίγουρη.  
· Η παροχή του κυκλώματος πρέπει να προστατεύεται με επάρκεια από υπερφόρτωση του δικτύου και με 
κατάλληλη ασφάλεια  η μικρό διακόπτη .
· Όλα τα μέρη του συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου πρέπει να είναι καταλληλά για εργασία σε χώρο 
με υγρασία.

Όλες οι μπαταρίες  πρέπει να είναι στεγανού και αντιεκρηκτικού τύπου. 

Οι διακόπτες γενικά πρέπει να τοποθετούνται εκτός δικτύου και περιορισμένων χώρων.

3.8.  ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

· Για τα ανυψωτικά μηχανήματα γενικά πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 1073/81 
ΦΕΚ Α260/81 και τις άλλες κείμενες διατάξεις  Εδώ επισημαίνουμε ιδιαίτερα τα εξής: 

· Τα μηχανοκίνητα και χειροκίνητα βαρούλκα πρέπει να έχουν φρένα και ασφάλεια ανάστροφης 
περιστροφής (καστανιά), τα γρανάζια τους να είναι προφυλαγμένα και να καλύπτονται οι κοφτερές επιφάνειες

· Τα μηχανοκίνητα βαρούλκα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με οδηγό συρματόσκοινου. Τα ελευθέρα άκρα 
ακρακτων και προεξέχοντα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να είναι καλυμμένα όπως και τα κινητά όργανα 
μετάδοσης κίνησης και οι ιμάντες εφόσον βρίσκονται σε περιοχή εργασίας η κυκλοφορίας.

· Τα καυσαέρια των κινουμένων με μηχανές εσωτερικής καύσεως βαρούλκων πρέπει να απάγονται ώστε 
να μην κινδυνεύει από αυτά ο χειριστής και οι εργαζόμενοι στο δίκτυο.

· Στα χειροκίνητα βαρούλκα το στρόφαλο (μανιβέλα) πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζεται από ολίσθηση 
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η αθέλητο τράβηγμα. Δεν επιτρέπεται στρόφαλο με στρεπτή χειρολαβή να έχουν θέσεις τριβής μεταξύ 
χειρολαβής και άξονα.

· Τα συρματόσκοινα των βαρούλκων πρέπει να είναι γερά στερεωμένα στο τύμπανο με ενωτικές πλάκες η 
κλειδοσφηνες.

3.9 ΔΙΑΣΩΣΗ

Κάθε συνεργείο πρέπει να μπορεί να έλθει σε επικοινωνία ανά πάσα στιγμή με την έδρα της επιχείρησης η το 
κεντρικό εργοτάξιο η ακόμα και άλλες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Αστυνομία, γιατρούς 
διάφορων σχετικών ειδικοτήτων  κ.α.).

Η επικοινωνία αυτή καλό θα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται με ασυρμάτους (C.B. κ.λπ.) η τουλάχιστον 
τηλεφωνικά.

Προς τούτο πρέπει κάθε συνεργείο να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση πλήρη κατάλογο με τα τηλέφωνα των 
προαναφερθέντων Υπηρεσιών και γιατρών (ακόμα και αν διαθέτει C.B. μαζί του)

Η σύσταση υπηρεσίας διάσωσης πρέπει να συμφωνείται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία γραπτώς και να 
καταστρώνονται τα σχετικά σχέδια δράσης. 

Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση καταλληλά επιλεγμένου μέρους 
του προσωπικού και τουλάχιστον δυο από κάθε συνεργείο 

3.9.1  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Κάθε συνεργείο που δουλεύει πρέπει εκτός από τα σύνεργα της δουλείας και τον ατομικό και ομαδικό εξοπλισμό 
που προαναφέρθηκε πρέπει να έχει μαζί του τα παρακάτω εφόδια για την περίπτωση ανάγκης διάσωσης 
εργαζομένων .

· Ισχυρό αντιεκρηκτικού τύπου φανό με μπαταρίες ( απαιτείται έλεγχος λειτουργίας καθημερινά)

· Φαρμακείο με όλα τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών

Ο εξοπλισμός και τα φάρμακα πρέπει

· να ελέγχεται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία 
ισχύος  

· να προστατεύεται από την ρύπανση
· να είναι γνωστός ο χειρισμός του και η χρήση του σε όλους τους εργαζομένους οι οποίοι πρέπει να είναι 

εξοικειωμένοι με την χρήση του

Ο εξοπλισμός διάσωσης καλόν θα είναι να είναι διαθέσιμος για κάθε συνεργείο. Εν φυλάσσεται στο εργοτάξιο 
τότε και η ομάδα διάσωσης πρέπει να αποτελείται από προσωπικό του εργοταξίου.

3.9.2  ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σύμφωνα με σχετική  οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

· Η αρμόδια για τη Αποχέτευση Υπηρεσία οφείλει να εξασφαλίζει την καθ’ οιονδήποτε στιγμή παροχή 
πρώτων βοηθειών περιλαμβανομένου και του ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού. Πρέπει να λαμβάνει μετρά για 
την μεταφορά των εργαζομένων που  υφίστανται ατύχημα η παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία  προκειμένου να 
τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

· Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο λόγω των συνθήκων 
εργασίας. Το υλικό πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση και να είναι ευκολά προσιτό. Η διεύθυνση και το 
τηλέφωνο της Υπηρεσίας πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ε. “ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ” 

2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ε. «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”  

3 INSTITUTION OF CIVIL  ENGINNEER -  MINISTRY ON HOUSIMG AND LOCAL   GOVERNMENT - 1969 "SAFETY IN 
SEWERS AND AT SEWAGE WORKS"

4 NATIONAL  JOINT HEALTH AND SAFETY COMITTEE FOR THE WATER SERVICE " SAFE WORKING IN SEWERS 
AND AT SEWAGE WORKS"

5 NATIONAL  JOINT HEALTH AND SAFETY COMITTEE FOR THE WATER SERVICE "SAFE WORKING IN SEWERS 
AND AT SEWAGE WORKS"

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «NΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΑΘΗΝΑ 1997

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΑΘΗΝΑ 1996

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «NΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1997

9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», 1996

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Δ.ΔΡΙΒΑ, Κ.ΖΟΡΜΠΑ, Θ.ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ 
«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΑΘΗΝΑ 1997

11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Σ.ΜΠΡΑΝΗ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΑΘΗΝΑ 1996

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» 

13 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΤΟΜΟΙ Ακαι Β, ΑΘΗΝΑ 1994 

14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΑΘΗΝΑ 1996 

15 ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LISTS) ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ, ΑΘΗΝΑ 1997 

Β. ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα”, Αθήνα 1997, 160 σελ.

2. Υπουργείο Εργασίας “δια να δουλεύεις με ασφάλεια σε οικοδομές και σε άλλα τεχνικά έργα”, Αθήνα 1988, 20 
σελ.

3. Νομαρχία Αχαϊας “Αλφαβητάριο Οδηγιών για τους τεχνίτες των εκσκαφών και υπογείων δικτύων”, Πάτρα 1992, 
48 σελ.

4. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” (Μετάφραση του ILO “Safety and Health in construction”), 
Αθήνα 1996, 180 σελ.

5. Εργονομία ΕΠΕ “Σεμινάριο Ασφάλειας και Υγείας στα Τεχνικά Εργα”, Αθήνα 22-23 Μαΐου 1998, 220 σελ.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κέρκυρας “Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια, Οδηγία 92/57/ΕΟΚ”, 

Εθνικό Συνέδριο 26 - 27 Σεπτ. 1994, Κέρκυρα, 160 σελ. (Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 17-10-94, σελ. 76-85).
7. Σαραφόπουλος Ν. “Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια”, Περιοδικό 

ΤΕΧΝΙΚΑ, Αθήνα Ιούλιος/Αύγουςτος 1996, σελ. 27-30.
8. Σαραφόπουλος Ν. “Μέτρα ασφάλειας στα οικοδομικά έργα”, Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Πάτρα, Μάρτιος 

1995, σελ. 52 - 56, και περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Οκτ. 87, σελ. 18-20.
9. Πανόπουλος Γ. “Ασφάλεια στην οικοδομική βιομηχανία”, Αθήνα: ΦΟΙΒΟΣ, 1993, 213 σελ.
10. Τάσιος Θ. και Βιντζηλαίου Ε. “Συμβολή στην μελέτη των εργατικών ατυχημάτων στον τομέα των κατασκευών 

Πολιτικού Μηχανικού”, Αθήνα: ΕΜΠ, 1979, 75 σελ.
11. ΤΕΕ, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας “Ασφάλεια στα τεχνικά έργα και το ΠΔ 305/96”, Διημερίδα, Φθινόπωρο 97, 

Θεσ/νίκη, φάκελος υλικών.
12. ΤΕΕ, Τμήμα Δυτικής Ελλάδος “Ασφάλεια στα οικοδομικά και τεχνικά έργα”, Ημερίδα 4 Νοεμ. 1996, Πάτρα, 80 

σελ.
13. ΠΕΣΕΔΕ “53ο Συνέδριο”, Συνέδριο 15-17 Μαΐου 1997, Πάτρα, Φάκελος υλικών.
14. ΤΕΕ “Υπόγεια Εργα”, Διήμερο 13 και 14 Ιαν. 1994, Αθήνα: ΤΕΕ, Υλικά εισηγήσεων
15. Διεθνές Συνέδριο “Μεγάλα Εργα Υποδομής και Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Πάτρα 25-26 Νοεμ. 1994 (Πρακτικά 

έκδοση του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών)
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16. Σύλλογος Τεχνικών Επιθεωρητών Υπ. Εργασίας & Σύνδεσμος Ασφάλειας Κύπρου “Β’ Ελλαδοκυπριακό Συνέδριο 
Υγείας - Ασφάλειας της Εργασίας, στα Εργα”, 30 Απριλίου / 1 Μαΐου 1998, Λευκωσία, Πρακτικά 100 σελ. 

17. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ομάδα Εργασίας: Πισιμίση Μ. Κοντός Ν., Παντέκης Γ.) “Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 305/96”, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 
18-5-1998 (σελ. 27-100) και 25-5-1998 (σελ. 73 - 80). (Περίληψη, δελτίο 27-2-1996 σελ. 74-78)

18. ΤΕΕ “Η ασφάλιση κινδύνων μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων”, Διάλεξη Γ. Κουτίνα, Αθήνα 22 Ιαν. 1998 
(Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 13-4-1998, σελ. 16-22 και Τεχνική Επιθεώρηση, Μάρτιος 1998, σελ. 34-39). Επίσης, 
Περιοδικό ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, τεύχος Αυγ. – Σεπτ. 1994, σελ. 42-47.

19. ΤΕΕ “Ο Μηχανικός ως Τεχνικός Ασφαλείας”, Ημερίδα 8-6-1995, Αθήνα: ΤΕΕ, Φάκελος Υλικών (ΕΔ.ΤΕΕ 31-7-1995 
σελ. 8-13).

20. ΕΛΙΝΥΑΕ “Πρότυπα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τεχνικούς Ασφαλείας”, Αθήνα 1997, 243 σελ. Και ΙΕΚΕΜ-
ΤΕΕ “Προγράμματα Εκπαίδευσης Τ.Α.”.

21. “Διαρκής Ερμηνευτικός Κώδιξ Πολεοδομικής Νομοθεσίας”, 24 τόμοι, Εκδότης ΤΕΧΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
Κάνιγγος 8 (4ος - 5ος όροφος) 106 77 Αθήνα, fax 3818165, τηλ. 3301982, 3828686

22. “Δομική Ενημέρωσις” (Διαρκής Νομοθεσία και Νομολογία), 20 τόμοι, Εκδότης: Δεληγιάννη 24 και 
Μπουμπουλίνας, 106 82 Αθήνα, τηλ. 8227531, 8216859, 3838344, fax 8210977

23. Ραπτάρχης Π. “Πανδέκτης, Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας”, Υπουργείο Προεδρίας, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής 
Υποστήριξης, Χαριλάου Τρικούπη 5, Αθήνα 10678, τηλ. 3832146, 3646736, 3803845

24. “Δελτίο Δομικής Νομοθεςίας και Νομολογίας”, Μηνιαία Επιθεώρησις Δομικής Νομοθεσίας (Μαμιδάκης Ε., 
Δαλιάνης Α.), Αθήνα (ιθ’ τόμοι έως το 1987).

25. Χατζηχαλκιάς Ζ. (ΣΠΕΔΕΘ) “Δημόσια Εργα”, Αθήνα: Μακεδονικές Εκδόςεις, 1992 (6η έκδοση), 665 σελ. και (7η) 
έκδοση υπό “ΙΩΝ”, Αθήνα 1994, (τρεις τόμοι).

26. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Επιμέλεια: Η. Μπανούτσος και Ν. Σαραφόπουλος) “Εγχειρίδιο νομοθεσίας Υγιεινής και Αςφάλειας 
της εργασίας”, 2 τόμοι, Αθήνα 1994, 1280 σελ.

27. Υπ. Εργασίας “Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία”, Συλλογικός Τόμος, Αθήνα 1989, 688 σελ.
28. Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας “Οδηγός παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών”, Αθήνα : ΥΠΕΤ, 2 τόμοι, 1985. 

Επίσης, “ενίσχυση υποδομής εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ΑΕΙ/ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων”, Η’ Συνεδρία 
Επιτροπής ΕΠΕΤ (ΙΙ/3), 6-5-1997.

29. ΤΕΕ “Μη καταστροφικοί έλεγχοι”, Πρακτικά Ημερίδας ΤΕΕ 10-6-1993, Τεχνικά Χρονικά, τεύχη 5 και 6/94, 126 
και 119 σελ.

30. Γκούτος Χ. “Εργασιακές σχέσεις των οικοδόμων στη χερσαία Ελλάδα μετά το 1800”, Αθήνα 1985, 246 σελ.
31. Βαλαβανίδης Α., Σαραφόπουλος Ν. “Εργασιακό περιβάλλον, προβλήματα υγιεινής-ασφάλειας”, Αθήνα: Σύγχρονα 

θέματα, 1988, 206 σελ.
32. Σαραφόπουλος Ν. “Πηγές πληροφόρησης για θέματα υγιεινής-ασφάλειας στην εργασία”, Πάτρα: Πανεπιστήμιο 

Πατρών, 1992, 33 σελ.

Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΟΡΕΩΝ – ΕΝΩΣΕΩΝ

1. Τεχνικές Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Σεργίου Πατριάρχου 4, 114 72 Αθήνα, τηλ. 3624947, 3630219, fax 3624947
2. Νομικές Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 
3. Tεχνικές Εκδόσεις Παπασωτηρίου 
4. Εκδόσεις ΤΕΕ, Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 102 48, τηλ. 3291405, 3254590 έως 99, fax 3221772.
5. “ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΕ”, Εβδομαδιαίο Δελτίο του ΤΕΕ, Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 102 48, τηλ. 

3291500-502, 3240262,.
6. “ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ (σε τρεις επιστημονικές περιοχές), Λέκκα 23-25, Αθήνα 105 62, 

τηλ. 3245491-9, 3245935, fax 3314403
7. “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Κατοικιών και Τεχνικών Εργων”, Διμηνιαία έκδοση των κατασκευαστών ιδιωτικών και δημοσίων 

έργων, Ιδιοκτησία “ΤΡΟΧΟΣ”, Ζαΐμη 24 - Αθήνα 106 83, τηλ. 8235678 - 8233074, fax 8238230
8. “κτιριο”, Τεχνικό περιοδικό, ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ, Αδριανουπόλεως - Ελ. Βενιζέλου 2 - Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκης 551 33, τηλ. (031) 480340, fax 480544, 
9. “ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ”, Διμηνιαία έκδοση της ΠΕΣΕΔΕ, Θεμιστοκλέους 4 – Αθήνα 106 78, τηλ. 3814735-8, 

3838759, fax 3824116
10. “Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ”, Μηνιαία Κοινή έκδοση ΠΕΔΜΕΔΕ-ΠΕΔΜΗΕΔΕ – ΠΕΣΕΔΕ, Ασκληπιού 23, Αθήνα 106 80, τηλ. 

3631905 – 3614978, fax 3641402
11. “ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ”, Περιοδικό Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογίας Υλικών, Ιδιοκτησία: INTACCORD, Τσιμισκή 42, 

Θεσσαλονίκη 546 23, τηλ. 031-221743, 271828, fax 241453
12. “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ”, Περιοδικό Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ) και 

Πανελλήνιας Ενωσης Αρχιτεκτόνων (ΠΕΑ), Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Αθήνα 105 65, τηλ. 3215146, fax 3215147
13. “ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΜΕ”, Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Καλλιρρόης 89, Αθήνα 11745, τηλ. 9238170, 

fax 9235959
14. “ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ”, Διμηνιαία έκδοση τεχνική και επαγγελματική της Ένωσης Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών, 

Μάρνη 44 - Πλ. Βάθης, Αθήνα 104 38, τηλ. 5227812, 5227276, fax 5243701
15. “BUILDINGS”, Τετραμηνιαίο περιοδικό αρχιτεκτονικής και δόμησης, Λεωφ. Βουλιαγμένης 334, Αγ. Δημήτριος, 
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Αθήνα 173 42, τηλ. 9931746, 9938872, 9932550, fax 9936009
16. “ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ”, Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αριστονίκου 18 και Γοργίου, 116 36 Μέτς, Αθήνα, τηλ. 9212741, 9212655, fax 
9217928

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, τηλ. 2103214327, 2103214294
α) Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας, Τηλ. 2103214058 fax 2103214823

 β) Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ)
Τηλ. 2103214147 fax 2103214197  http://www.osh.gr
 γ) Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
Πειραιώς 40 - Αθήνα 101 82 τηλ. 2103214092 fax 2103214197
http://www.osh.gr

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (ΥΠΕΧΩΔΕ)
Αμαλιάδος 17 - Αθήνα 115 23
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων
Χ. Τρικούπη 182 - Αθήνα 101 78, τηλ. 2106426158, 2106435615
α) Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Εργων
Χαρ. Τρικούπη 182 - Αθήνα 101 78, τηλ. 2106435616, 2106420359, 2106449752, 2106430916, 2106449113 
(fax 210 64341128) 2106400550 - 8 (fax 2106400559)
2105242184 (fax 2105249357)

β) Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών Εργων  Φαναριωτών 9 - Αθήνα 101 78
τηλ. 2106445002 (fax 2106445088) – 2106424397 (fax 2106428085)
γ) Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Εργων, τηλ. 2106444410 (fax 2106452753), 2106434140 (fax 2106427887), 
2106445347 (fax 2106457569), 2106400312 (fax 2106400311), 
2106459734 (fax 2106459734)
δ) Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών
Μεσογείων και Τρικάλων 36 – Αθήνα 115 26, τηλ. 2106929903

3. Υπουργείο Ανάπτυξης
Μιχαλακοπούλου 80 - Αθήνα 115 80 τηλ. 2107482770, 2107709816

4. T.E.E. - Κεντρική Διοίκηση
Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 102 48, τηλ. 3254591-9 - fax 2103221772
http://www.tee.gr

5. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, Πλατεία Αττικής, Αθήνα 104 45, τηλ. 2108200100
e-mail:info@elinyae.gr
http://www.elinyae.gr

6. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Προώθηση της Ασφάλειας και Υγιεινής 
(HSPro – EU). 
http://www.netsmart.gr/hspro/index1.html

7. Πληροφοριακός Χώρος “Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Εργα”,
© Εργονομία Ε.Π.Ε.
http://147.102.50.75/safe/ie/index.html

8. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε.
9. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Βασ. Κωνσταντίνου 48 - 116 35 Αθήνα 
τηλ. 2107230310, 2107210386, 2107235413, 2107211202 - fax 2107252223e-mail: helpdesk@iris.ekt.org.gr 
http://www.ekt.org.gr 

10. ΑΡΙΑΔΝΗ
Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, τηλ. 2106503000 - fax 2106522965
e-mail:info@ariadne-t.gr 
http://www.ariadne-t.gr 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός αλλά όχι περιοριστικός. 

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α/Α Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ

1. Β.Δ. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήςεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των 
εργατών διατάξεων.

200 Α’/05-09-1920

2. Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί 
φορητών κλιμάκων.

406 Α’ /29-12-1933

3. Π.Δ. 14-03-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των 
πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 
εργαστηρίων κ.λπ.

112 Α’/22-03-1934

4. Ν. 158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων 
υπό τάσιν.

189 A’/08-09-1975

5. Π.Δ. 212/1976 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις 
μεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει.

78 Α’/06-04-1976

6. Π.Δ. 17/1978 Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 Π. Δ/τος “περί 
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών 
κλιμάκων“.

3 Α’/12-01-1978

7. Π.Δ. 95/1978 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις 
εργασίας συγκολλήσεων.

20 Α’/17-02-1978

8. Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών 
εργασιών.

193Α’/26-08-1980

9. Υ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσεως 
εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών.

589Β’/30-06-1980

10. Π.Δ. 1181/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ’ 
αριθ. 115 Διεθνούς Συμβάσεως “περί προστασίας των 
εργαζομένων από τας ιοντιζούσας ακτινοβολίας”.

195 Α’/24-07-1981

11. Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης φύσεως έργων 
αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.

260 Α’/16-09-1981

12. Π.Δ. 329/1983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων 
ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των 
Ε..Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 
73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των 
Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ.

118 Α’ και 140 Α’/1983 

13. Υ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Εγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως 
Εκτελουμένων Εργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών.

121 Β’/23-03-1983

14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις 
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.

126 Α’/15-09-1983

15. Ν. 1418/1984 Δημόσια Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 23 A’/29-02-1984

16. Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 154 Β’/19-03-1984

17. Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας “που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία” και ρύθμιση 
θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή.

49 Α’/18-04-1984

18. Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/
17402/1984

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 931 Β’/31-12-1984

19. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 177 Α’/18-10-1985

20. Υ.Α. 56206/1613/1986 Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 
11ης Ιουλίου 1985.

570 Β’/09-09-1986

21. Π.Δ. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους.

135 Α’/29-08-1986

22. Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά 
την εργασία.

31 Α’/17-02-1988
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23. Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α’/17-02-1988

24. Υ.Α. 7755/160/1988 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες 
ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.

241 Β’/22-04-1988

25. Π.Δ. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και 
γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού 
ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 
άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων”.

138 Α’/21-06-1988

26. Υ.Α. 88555/3293/1988 Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

721 Β’/04-10-1988

27. Υ.Α. 69001/1921/1988 Εγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 
μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών 
θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών.

751 Β’/18-10-1988

28. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και 
άλλες διατάξεις.

85 Α’/23-03-1989

29. Π.Δ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Εργα. 106 Α’/02-05-1989

30. Π.Δ. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση 
μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών έργων.

11 Α’/05-02-1990

31. Π.Δ. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές 
εργασίες.

31 Α’/14-03-1990

32. Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την 
εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.

38 Α’/18-03-1991

33. Π.Δ. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις 
του Ν. 1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων” (177/
Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

74 Α’/12-05-1992

34. Ν. 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 182 Α’/25-11-1992

35. Υ.Α. Β 4373/1205/1993 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ 
Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τα 
μέσα ατομικής προστασίας.

187 Β’/23-03-1993

36. Π.Δ. 77/1993 Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς 
και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση 
του Π. Δ/τος 307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.

34 Α’/18-03-1993

37. Υ.Α. 16440/Φ.
10.4/445/1993

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών.

756 Β’/28-09-1993

38. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες 
διατάξεις.

138 Α’/31-08-1994

39. Y.A. 378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

705 Β’/20-09-1994

40. Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους 
κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ.

220 Α’/19-12-1994

41. Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση 
από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά 
την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
89/656/ΕΟΚ.

220 Α’/19-12-1994

42. Π.Δ. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο 
ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ.

221 Α’/19-12-1994
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43. Π.Δ. 399/1994 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά 
την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 
90/394/ΕΟΚ.

221 Α’/19-12-1994

44. Π.Δ. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και 
υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
92/58/ΕΟΚ.

67 Α’/10-04-1995

45. Π.Δ. 186/1995 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν 
λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 
90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ.

97 Α’/30-5-1995

46. Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ.

10 Α’/18-01-1996

47. Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

11 Α’/18-01-1996

48. Π.Δ. 18/1996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 
93/68/ΕΟΚ.

12 Α’/18-01-1996

49. Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

212 Α’/29-08-1996

50. Π.Δ. 174/1997 Τροποποίηση π.δ. 186/1995 “Προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 
τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ” (97/
Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ.

150 Α’/15-7-1997

51. Π.Δ. 175/1997 Τροποποίηση π.δ. 70α/1988 “Προστασία των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία” (31/Α) σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.

150 Α’/15-7-1997

52. Π.Δ. 176/1997 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την 
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK.

150 Α’/15-7-1997

53. Π.Δ. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια 
γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 
92/91/ΕΟΚ.

150 Α’/15-7-1997

54. Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ.

67 Α’/26-3-1998
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

Α/Α Τίτλος Αριθμός Εγκυκλίου

1. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 778/1980 
Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 193Α’ /26-08-1980)

131120/10-10-1980
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 1073/1981 
Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης φύσεως έργων 
αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 Α’/
16-09-1981)

131081/29-09-1981
130236/15-02-1982

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1396/1983 
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας 
στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα (ΦΕΚ 126 
Α’/15-09-1983)

132625/Δεκέμβριος 1983 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 130646/1984 
Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β’/19-03-1984)

130891/08-05-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1430/1984 
Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας “που αφορά 
τις διατάξεις αςφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία” και 
ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτή (ΦΕΚ 49 
Α’/18-04-1984)

131307/08-06-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 225/1989 
Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Εργα (ΦΕΚ 106 
Α’/02-05-1989)

130528/23-05-1989 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 
Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 Β’/
28-09-1993)

130210/04-06-1997 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8. Εγκύκλιος 
Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων 
κατά το θέρος

130329/03-07-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 397/1994 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο 
ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
90/269/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 221 Α’/19-12-1994)

130405/16-08-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 105/1995 
Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και 
υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
92/58/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 67 Α’/10-04-1995)

130409/18-08-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

11. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 16/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 Α’/18-01-1996)

130532/31-07-1996 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 17/1996 
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 Α’/
18-01-1996)

130297/15-07-1996 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 305/1996 
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 
να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ (ΦΕΚ 212 Α’/

130159/07-05-1997 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
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29-08-1996) ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

1. 80/1107/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
παρουσιάζονται συνέπεια εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια 
της εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα.

Ν. 1568/1985

2. 83/477/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια 
της εργασίας.

Π.Δ. 70α/1988

3. 86/188/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσεώς τους κατά τη διάρκεια της 
εργασίας στο θόρυβο.

Π.Δ. 85/1991

4. 88/642/EEC Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, περί προστασίας των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται 
συνέπεια εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε 
χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα.

Π.Δ. 77/1993

5. 89/391/EEC 
(Framework Directive)

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία. 

Π.Δ. 17/1996

6. 89/654/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων εργασίας για 
την υγιεινή και την ασφάλεια.

Π.Δ. 16/1996

7 89/655/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους 
εργαζόμενους κατά την εργασία τους.

Π.Δ. 395/1994

8 89/656/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
για την χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία.

Π.Δ. 396/1994

9 90/269/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για 
το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος 
κινδύνους βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας.

Π.Δ. 397/1994

10 90/394/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες 
κατά την εργασία.

Π.Δ. 399/1994

11 90/679/EEC Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους 
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία.

Π.Δ. 186/1995

12 91/382/EEC Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για τον αμίαντο. Π.Δ. 175/1997

13 91/383/EEC Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προάγουν 
τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία 
των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με 
σχέση πρόσκαιρης εργασίας.

Π.Δ. 17/1996

14 92/57/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά εργοτάξια.

Π.Δ. 305/1996

15 92/58/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση 
ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία.

Π.Δ. 105/1995

16 92/91/ EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες.

Π.Δ. 177/1997

17 92/104/EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες. 
(προθεσμία 3.12.94, στο άρθρο 10 προθεσμία 3.12.2001)

Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/
Φ1/14080/732/1996

18 93/88/EEC Τροποποιητική της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί 
παράγοντες).

Π.Δ. 186/1995

19 93/104/EEC Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας.

Ν. 2639/1998 και 
Π.Δ. υπό έκδοση

20 95/30/EK Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 
90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες).

Π.Δ 174/1997

21 94/33/EEC Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον 
αφορά την προστασία των νέων.

Π.Δ 62/1998

22 95/63/EK Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ για τον εξοπλισμό Π.Δ υπό έκδοση
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εργασίας.

23 97/42/EK Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους 
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες 
κατά την εργασία.

Π.Δ υπό έκδοση

24 98/24/EK Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά 
την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς 
παράγοντες.

Στο στάδιο εθνικής 
διαβούλευσης (ΣΥΑΕ)

Δ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ILO) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

1 Σύμβαση για Ασφάλεια και Υγεία στις Κατασκευές, 1988 Νο. 167

2 Σύσταση για Απαιτήσεις Ασφαλείας (κτίρια), 1937 Νο. 53

3 Σύμβαση για τον Λευκό Μόλυβδο (χρώματα), 1921 Νο. 13

4 Σύμβαση για τον Αμίαντο, 1986 Νο. 162

5 Σύσταση για τον Αμίαντο, 1986 Νο. 172

6 Σύμβαση για τα Χημικά, 1990 Νο. 170

7 Σύσταση για τα Χημικά, 1990 Νο. 177

8 Σύμβαση για τον Επαγγελματικό Καρκίνο, 1974 Νο. 139

9 Σύσταση για τον Επαγγελματικό Καρκίνο, 1974 Νο. 147

10 Σύμβαση για το Μέγιστο Μεταφερόμενο Φορτίο, 1967 Νο. 127

11 Σύσταση για το Μέγιστο Μεταφερόμενο Φορτίο, 1967 Νο. 128 

Στα ανωτερω προστιθενται ως υποχρεωτικως εφαρμοσιμα ολα τα εν ισχυει νομικα κειμενα οπως εγκυκλιοι, 
οδηγιες  κλπ.  Σε περιπτωση κατα την οποιαν καποιο από τα ανωτερω νομοθετηματα αντικατασταθει από 
νεωτερο ισχυει σαφως η νεωτερη εκδοση του ακομα και εαν δεν αντικατασταθηκε στο παρον τευχος. 

Σε ειδικα θεματα που δεν προβλεπονται από την Ελληνικη Νομοθεσια θα πρεπει να εφαρμοζονται εγκυροι διεθνεις 
κανονισμοι προληψης ατυχηματων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [Ι]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

· Θόρυβος
· Χημικοί Παράγοντες
· Εκρηκτικές Ύλες
· Πυρκαγιά
· Ηλεκτρικό Ρεύμα
· Μηχανικός Εξοπλισμός
· Διακίνηση Φορτίων 
· Εκσκαφές
· Εργασίες με Ικριώματα
· Σκυροδετήσεις 

ΘΟΡΥΒΟΣ

Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη ενάντια σε χημικούς κινδύνους, όχι όμως και 
στους κινδύνους από το θόρυβο. Και όμως, ο υπέρμετρος θόρυβος μπορεί να καταστρέψει τα ευαίσθητα κύτταρα 
του εσωτερικού του αυτιού σε τέτοιο βαθμό που η ακουστική ικανότητα του εργαζομένου να εξομοιωθεί με αυτή 
ενός υπερήλικα πολύ πριν ο πρώτος αγγίξει τη σύνταξη. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε 
υπέρμετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η μείωση 
της ακοής πέραν ενός ορίου, θεωρείται και νομικά, επαγγελματική ασθένεια.

Σημεία προσοχής 

· Ο θόρυβος πάνω από 85 dB(A) είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μείωση της ακοής. 
· Ο θόρυβος μέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την ακοή. 
· Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (με έμφαση στον μη αναμενόμενο). 
· Αύξηση του θορύβου κατά 3 dB(A) συνεπάγεται διπλασιασμό της ηχητικής πίεσης, άρα και της 
βλαπτικότητάς του. 
· Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσματος. 
· Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σημαντικού αριθμού ατυχημάτων. 
· Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις φυσιολογικές λειτουργίες 
του οργανισμού. 
· Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων στο θόρυβο περισσότερο, 
από τον θόρυβο αυτόν καθ’ εαυτόν. 
· Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυμητή λύση και δεν 
πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση σε οκτάωρη βάση). 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία 
στα Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Στους διάφορους εργασιακούς χώρους γίνεται διακίνηση και χρήση χημικών ουσιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
περισσότερες από 1.000.000 χημικές ουσίες, από τις οποίες οι 40.000 έως 50.000 είναι εν δυνάμει επικίνδυνες 
ουσίες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και για το περιβάλλον. Εν τούτοις, οι χημικές ουσίες σε 
μεγάλο βαθμό παύουν να αποτελούν απειλή, αν χρησιμοποιηθούν οι σωστές μέθοδοι εργασίας και τα κατάλληλα 
μέσα και μέτρα προστασίας. Ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια των τεχνικών έργων, όπως 
τα διαλυτικά, τα χρώματα, τα βερνίκια, η πίσσα, ο αφρός πολυουραιθάνης κ.ά., δεν παύουν να είναι επικίνδυνα 
αν και χρησιμοποιούνται χρόνια τώρα.

Σημεία προσοχής 

· Ορισμένες χημικές ουσίες είναι εν δυνάμει επικίνδυνες για τον χρήστη. 
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· Πάνω σε κάθε δοχείο που περιέχει μια χημική ουσία, πρέπει να υπάρχουν οι ετικέτες ασφαλείας για την 
πληροφόρηση των εργαζομένων. 
· Κάθε χημική ουσία εκτός από την σήμανση ασφαλείας πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη κάρτα 
χημικής ασφαλείας, όπου περιέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους, 
συμπτώματα, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης. 
· Η παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζομένους, είναι υποχρέωση του εργοδότη ενώ η 
χρήση τους, είναι υποχρέωση των εργαζομένων. 
· Οι συσκευασίες των χημικών ουσιών πρέπει να ελέγχονται ως πρός τη διαρροή. 
· Κατά την αποθήκευση των χημικών ουσιών πρέπει να απομακρύνονται τα εύφλεκτα υλικά. 
· Σε κάθε εργασιακό χώρο πρέπει να είναι γνωστό το είδος της σκόνης και η συγκέντρωσή της, για να 
είναι δυνατή η μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Οι εκρηκτικές ύλες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα τεχνικά έργα, κυρίως για την εξόρυξη πετρωμάτων κατά τις 
χωματουργικές εργασίες των τεχνικών έργων. Οι εργασίες με εκρηκτικές ύλες απαιτούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας 
σε όλες τις φάσεις τους, για την αποφυγή ανεπιθύμητης έκρηξης.

Σημεία προσοχής 

· Τα εκρηκτικά πρέπει να τα χειρίζονται μόνον αδειούχοι γομωτές-πυροδότες. 
· Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φέρουν στη συσκευασία σήμανση. 
· Τα καψύλια και οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται ξεχωριστά. 
· Οι αποθήκες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της νομοθεσίας και για τη μελέτη και 
κατασκευή τους απαιτείται ειδική άδεια. 
· Κατά τη γόμωση των διατρημάτων πρέπει να είναι παρόντες μόνον ο αδειούχος γομωτής-πυροδότης και 
ο εξουσιοδοτημένος βοηθός του. 
· Πριν την πυροδότηση πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η μη δυνατότητα πρόσβασης οποιουδήποτε ατόμου 
στην περιοχή της έκρηξης. 
· Απαγορεύεται η άμεση προσέγγιση και οποιαδήποτε εργασία μετά την πυροδότηση, πριν τον έλεγχο από 
τον αδειούχο γομωτή-πυροδότη. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι υπαρκτός στα τεχνικά έργα. Η πιθανότητα του συμβάντος και η 
σοβαρότητα του κινδύνου, είναι συνάρτηση των συγκεκριμένων συνθηκών του εργοταξίου και ποικίλουν ανάλογα 
με το είδος του έργου. 
Με δεδομένη τη μη μηδενική πιθανότητα ατυχήματος πυρκαγιάς αφενός και τα ανεξέλεγκτα ενδεχομένως 
αποτέλεσματά της (ολική καταστροφή εγκατάστασης, εξοπλισμού και υλικών ή/και θάνατος ανθρώπων), 
οφείλουν οι Εργοδότες (Ανάδοχοι ή Υπηρεσίες του Δημοσίου) να λαμβάνουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση 
μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς (προληπτικά μέτρα) και την καταστολή της (κατασταλτικά μέτρα).

Σημεία προσοχής 

· Η πρόληψη υπερέχει της καταστολής. 
· Τα αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης (εφόσον προβλέπονται) πρέπει να εγκαθίστανται 
και ενεργοποιούνται με την πρόοδο του έργου και όχι μετά την ολοκλήρωσή του. 
· Πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα για κάθε τύπο πυρκαγιάς. 
· Οι οδοί διαφυγής πρέπει να επισημαίνονται και να παραμένουν πάντα καθαροί και ελεύθεροι εμποδίων. 
· Η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών (αερίων ή υγρών) πρέπει να γίνεται σε ειδικούς χώρους. 
· Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευμένο προσωπικό στην πυρασφάλεια, σε όλες τις βάρδιες 
· Ολα τα μηχανήματα και οχήματα πρέπει να φέρουν κατάλληλο πυροσβεστήρα. 
· Απαγορεύεται η χρήση φλόγας χωρίς έγκριση. 
· Πρέπει να υπάρχουν ζώνες πυρασφάλειας σε δασικές ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 
· Απαγορεύονται οι φωτιές για θέρμανση του προσωπικού. 
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· Διακόψτε την τάση σε περίπτωση ηλεκτρικής πυρκαγιάς. 
· Απαγορεύονται οι άδειοι πυροσβεστήρες στα πυροσβεστικά σημεία. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς και μεγάλης σοβαρότητας κινδύνους, ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών 
έργων, όπου οι εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά κανόνα στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν 
έχει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Σημεία προσοχής 

· Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήματα. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, 
έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόμη και θάνατο. 
· Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαμηλής τάσης (42 V), η μονωτική θέση, η γείωση και ο διακόπτης 
διαφυγής. 
· Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την σωστή θέση στο 
εργοτάξιο και τα στοιχεία τους να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από το έδαφος. 
· Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα με το είδος του δικτύου (εναέριο, υπόγειο ή 
βοηθητικό). 
· Οι πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου με δυνατότητα ασφάλισης, να 
είναι γειωμένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να συντηρούνται τακτικά. 
· Οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός κίνδυνος από 
δίκτυα της ΔΕΗ που βρίσκονται στην θέση του έργου. 
· Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, αφού ο 
κίνδυνος για πιθανό ατύχημα λόγω επαφής ή προσέγγισης με το δίκτυο είναι μεγάλος. 
· Τα φωτιστικά σημεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα πρέπει να παρέχουν προστασία 
από πιθανή ηλεκτροπληξία. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκμηχάνιση των έργων προχωρεί 
με γοργά βήματα, έχοντας ήδη προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό βαθμό στα μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια τεχνικά 
έργα.
Οι Συμβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του Δημόσιου τομέα αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διάθεση 
του απαραίτητου εξοπλισμού εκ μέρους του Αναδόχου του έργου. Ο εξοπλισμός ποικίλει ανάλογα με το είδος των 
εργασιών, το μέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), με εξαίρεση τον τυπικό 
εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για τη μεταφορά υλικών και προσωπικού -ο οποίος επίσης ποικίλει.
Οι μηχανές εφευρέθηκαν και χρησιμοποιούνται για να λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς η κακή χρήση, ο 
ακατάλληλος χειρισμός και η πλημμελής συντήρηση σε συνδυασμό με εξωγενείς παράγοντες ως πρός το 
μηχάνημα και το χειριστή, γίνονται αιτία ατυχημάτων.

Σημεία προσοχής 

· Eνα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για την εργασία(ες) που έχει κατασκευασθεί. 
· Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος. 
· Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα. 
· Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 
· Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο. 
· Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε μηχάνημα είναι υποχρεωτική. 
· Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος. 
· Ολα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο. 
· Ολα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς. 
· Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο ανύψωσης. 
· Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς. 
· Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για τρίτους. 
· Ολα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα “ΜΕ”. 
· Η καρότσα των αυτοκίνητων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν μεταφέρεται άμμος ή 3Α. 
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· Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται. 
· Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 
· Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων. 
· Ο εξοπλισμός ανύψωσης (σαμπάνια, ιμάντες, συρματόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Η 
επιθεώρησή του είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπαςμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

Η ανύψωση και η μεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων (γερανοί, 
παλάγκα, βαρούλκα κλπ), εν τούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνονται χειρωνακτικά. Οι 
χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως συνήθεις συνέπειες: 

· Κόπωση των εργαζομένων. 
· Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης των εργαζομένων. 
· Ατυχήματα. 
· Καθυστέρηση της παραγωγής. 
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, αρκεί να 
αναφερθεί ότι στη Μ. Βρετανία το 12,5% των εργατικών τραυματισμών οφείλεται στην υπερπροσπάθεια των 
εργαζομένων. Από αυτούς τους τραυματισμούς, το 74% προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση φορτίων, ενώ ως 
συνέπεια αυτών το 61% των εργαζομένων παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στην μέση.
Η χρήση μηχανικών μέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν ατυχήματα, όπως όταν η λειτουργία του μηχανήματος δεν είναι καλή ή όταν 
δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του.

Σημεία προσοχής 

· Η διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων, όπου είναι εφικτή. 
· Απαραίτητη είναι η εκ του νόμου πρόληψη των πιθανών ατυχημάτων που μπορεί να προκληθούν κατά 
την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όμως και προληπτικός σχεδιασμός κανόνων από τον εργοδότη για την αποφυγή 
τυχαίων συμβάντων, όπως και κατάλληλη οργάνωση των θέσεων εργασίας. 
· Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση των μηχανικών 
μέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα κτλ). 
· Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά μέτρα ασφαλείας για τη χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν μελλοντικά ατυχήματα. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι με τις εργασίες 
εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ενός μόνον κυβικού μέτρου εδάφους 
αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 - 1,5 τόνους βάρος.

Σημεία προσοχής 

· Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους. 
· Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων. 
· Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα. 
· Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως. 
· Εξοδοι από τις εκσκαφές (πχ σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 24m μεταξύ 
τους. 
· Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται. 
· Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση. 
· Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60cm από το χείλος του 
πρανούς. 
· Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής. 
· Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει. 
· Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων. 
· Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν από την 
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εκσκαφή. 
· Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχημάτων και πεζών. 
· Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων 
· Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα. 
· Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του πρανούς. 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

Τα ικριώματα χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος στα τεχνικά έργα. Οι σοβαροί κίνδυνοι που 
ενέχουν οι εργασίες αυτές απαιτούν την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας. Το είδος του ικριώματος που 
χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται κύρια από το ύψος εκτέλεσης των εργασιών.

Σημεία προσοχής 

· Ανάλογα με το ύψος εκτέλεσης της εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται το κατάλληλο ικρίωμα. 
· Για τα σταθερά ικριώματα συντάσσεται υπεύθυνη δήλωση, μετά από έλεγχο και πριν την έναρξη των 
εργασιών, από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον κατασκευαστή, η οποία κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας. 

· Τα μεταλλικά ικριώματα πρέπει να φέρουν τα πιστοποιητικά ελέγχου και να συναρμολογούνται σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
· Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό. 
· Τα ικριώματα δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται εν μέρει κατά την πρόοδο των εργασιών. 
· Τα υλικά κατασκευής των ικριωμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά και καλά συντηρημένα. 
· Τα ικριώματα πρέπει να στηρίζονται με ασφαλή τρόπο στο έδαφος. 
· Τα σταθερά ικριώματα πρέπει να δένονται με ασφαλή τρόπο στην οικοδομή. 
· Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να έχουν πλάτος το ελάχιστον 60cm και να αποτελούνται από τρία μαδέρια. 
· Τα δάπεδα των ικριωμάτων δεν πρέπει να υπερφορτώνονται. 
· Η σύνδεση των στοιχείων των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που περιγράφει η νομοθεσία. 
· Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε χιαστί αντηρίδες. 
· Πρέπει να υπάρχει σε κάθε δάπεδο εργασίας κουπαστή (σε ύψος 1m), παράλληλη σανίδα στο 
μεσοδιάστημα και θωράκιο (σοβατεπί). 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος αντιστήριξης είτε ο 
φέρων οργανισμός ενός κτιρίου. Οι εργασίες αυτές, είναι εκείνες που από τη φύση τους οργανώνουν την μορφή 
του εργοταξίου. Πρόκειται δηλαδή για εκείνες τις κτιριακές κατασκευές, όπως για παράδειγμα, μια κλίμακα, που 
δημιουργούν προσβάσεις στα διάφορα επίπεδα εργασιών.
Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων εργατών, οι οποίοι εργάζονται 
υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων τεχνιτών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιμότερη την ασφάλεια στις εργασίες 
αυτές.

Σημεία προσοχής 

· Ο ξυλότυπος είναι μια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του τοπικά, εγκυμονεί κινδύνους 
κατάρρευσης. 
· Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τις εργασίες καλουπώματος οι 
εργαζόμενοι, εκτός του κράνους, πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένα για να προστατεύουν τα άνω και κάτω 
άκρα. 
· Κατά τη φορτοεκφόρτωση του οπλισμού για το σιδέρωμα, πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση 
οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωμένα φορτία. 
· Τα κινούμενα μέρη των μηχανών που χρησιμοποιούνται για κοπή ή κάμψη του οπλισμού, πρέπει να 
φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την αποφυγή ατυχημάτων. 
· Κατά τις εργασίες σκυροδέτησης δεν πρέπει να μετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον ξυλότυπο. 
· Τα πιτσιλίσματα από νωπό σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τα σημεία διέλευσης των 
πεζών, για να μην προκληθούν ατυχήματα. 
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Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο "Ασφάλεια και Υγεία στα 
Τεχνικά Εργα", Εργονομία επε, ΑΘΗΝΑ 1997
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΙΙ]: ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΟΔΗΓΙΑ 1. ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

1.1 Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων

Η ανύψωση φορτίων είναι μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων. 
Για αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

1. Ελεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιμοποιείς (συρματόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σχοινιά) είναι σε καλή 
κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν διαπιστώσεις φθορές ή κάποιο ελάττωμα ανάφερέ το 
αμέσως στον προϊστάμενο σου ώστε να αντικατασταθεί.

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει σημαντικά, 
ανάλογα με το υλικό που είναι κατασκευασμένο.

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι κάτοχος αδείας, ή αντιληφθείς ότι ο 
χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση λόγω κατανάλωςης οινοπνευματωδών ποτών, χρήσης 
φαρμάκων ή κάποιου εμφανούς προβλήματος υγείας ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενο σου.

4. Μην χρησιμοποιείς αυτοσχεδιασμούς κατά την πρόσδεση του φορτίου όπως συρματόσχοινα, σχοινιά ή 
αλυσίδες που έχουν δεθεί κόμπο για να κοντύνουν, αλλά κατάλληλα ναυτικά κλειδιά.

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί μέρους τμήματα φρόντισε να είναι δεμένα σωστά και 
ασφαλισμένα για να αποφύγεις την πτώση τους από τυχαία κίνηση. Να ζητάς πάντα από τον προϊστάμενο σου 
να ελέγχει την ανάρτηση.

6. Να χρησιμοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχμηρές γωνίες του φορτίου ή από 
θραυσμένα σύρματα του συρματόσχοινου.

7. Κατά την ανάρτηση φορτίου με σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους να μην είναι στριμμένα.
8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρμόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στη μύτη του, ώστε να αποφεύγεται η 

ακούσια μετατόπιση του φορτίου κατά την ανύψωση.
9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα.

10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με διακινούμενο φορτίο, πριν αυτό εδρασθεί και ακινητοποιηθεί με 
ασφάλεια στο χώρο μεταφοράς του. Να χρησιμοποιείς “αέρηδες” (2 σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου 
κατά την ανύψωση και την μετακίνησή του

11. Μη στέκεσαι κάτω από ανυψωμένο φορτίο και φρόντιζε πάντα να σε βλέπει ο χειριστής.
12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο τμήμα της διαδρομής του φορτίου ή του προσωπικού 

εργασίας πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος για να τον καθοδηγήσει. Κανένας, εκτός από πρόσωπα 
που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση δεν πρέπει να κάνει σήματα καθοδήγησης στους χειριστές 
ανυψωτικών μηχανημάτων.

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι μέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού.
14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός άνεμος, κακή ορατότητα, 

βροχή κ.λπ.
15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να μετακινείται αναρτημένο σε συρματόσχοινα, άγκιστρα, κάδους, 

περόνες, μπούμες ή πάνω σε φορτία.

1.2 Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων

Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και βλάβης της υγείας. 
Για αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

- Να χρησιμοποιείς φόρμα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν κάπου την ώρα της 
μεταφοράς
- Να χρησιμοποιείς γάντια εργασίας και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική προστασία δακτύλων και 
αντιολισθητική σόλα
- Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειμένων να χρησιμοποιείς κράνος.
- Οταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρωνακτική μεταφορά φορτίων 
κρύβει πολλούς κινδύνους
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Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρμόζεις τις ακόλουθες αρχές: 

· η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση 
· τα πόδια να είναι λυγισμένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάμεσά τους και το ένα πέλμα να 
εφάπτεται στο έδαφος 
· να τοποθετείς το σώμα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωςη βάρος 
· το σημείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια 
· πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος 

Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων, έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. Συγκεκριμένα συνιστάται:

· μεταφορά από το δάπεδο μέχρι του ύψους των γονάτων
· μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των αγκώνων 
· μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων. 
· Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερο επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο επικίνδυνη. 

Κατά τη μεταφορά των φορτίων, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

· Oι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν τη μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη μικροπαγίδων και ο φωτισμός 
να είναι επαρκής. 
· Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να συντονίζονται οι κινήσεις τους. 
Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να διατάσσονται καθ’ ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει 
να βρίσκεται ποτέ στη μέση. 
· Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία. 
Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να αποκλειστεί ο 
επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει ή ρίψη.

ΟΔΗΓΙΑ 2. ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ-Λ)

Οταν απαιτείται εργασία σε ύψος, οι φορητές κλίμακες δεν πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο των 
σκαλωσιών, σε περιπτώσεις όπου: 

· η εργασία απαιτεί δραστηριότητες μεγάλου χρονικού διαστήματος ή πολλών δραστηριοτήτων 
· η εργασία απαιτεί χειρισμό ογκωδών ή βαριών αντικειμένων 
· ο χειριστής εργάζεται μόνος του. 

Κατά τη χρήση φορητών κλιμάκων τύπου-Λ, οι παρακάτω πρακτική ασφαλείας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη: 

1. Οι κλίμακες πρέπει να έχουν σήμανση CE από τον κατασκευαστή. 
2. Οι κλίμακες πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να ελέγχονται πριν τη χρήση. 
3. Οι κλίμακες δεν πρέπει να δέχονται βάρος μεγαλύτερο από αυτό για το οποίο έχουν κατασκευαστεί ούτε 
να ξεπερνούν τις δυνατότητες που έχουν καθοριστεί από τον κατασκευαστή. 
4. Οι κλίμακες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. 
5. Οι κλίμακες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε σταθερές και επίπεδες επιφάνειες εκτός εάν έχουν 
εξασφαλιστεί για την αποφυγή τυχαίας μετακίνησης. Ο χώρος γύρω από την κορυφή και την βάση της κλίμακας 
πρέπει να διατηρείται καθαρός. 
6. Οι κλίμακες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ολισθηρές επιφάνειες εκτός εάν έχουν εξασφαλιστεί 
ώστε να αποφευχθεί τυχαία μετακίνηση. 
7. Οταν οι κλίμακες τοποθετούνται σε χώρους που είναι διάδρομοι, πόρτες κ.λπ. ή σε σημεία όπου μπορεί 
να μετακινηθούν λόγω των εκτελούμενων εργασιών ή κυκλοφορίας, τότε ένα δεύτερο άτομο πρέπει να βρίσκεται 
κοντά στη σκάλα ώστε να αποφευχθεί τυχαία μετακίνηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια οριοθέτηση είναι αρκετή 
ώστε να διατηρήσει την κυκλοφορία και τις εκτελούμενες εργασίες μακριά από την κλίμακα. 
8. Οι μεταλλικές φορητές κλίμακες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για εργασίες με ηλεκτρικό ρεύμα ή σε 
σημεία που μπορούν να έλθουν σε επαφή ηλεκτρικό ρεύμα. 
9. Οι κλίμακες πρέπει πάντα να ανοίγουν πλήρως και να ενεργοποιείται ο μηχανισμός σταθεροποίησης. 
10. Οι χειριστές δεν πρέπει να ανεβαίνουν ψηλότερα από το δεύτερο σκαλοπάτι από την κορυφή. 
11. Οι χειριστές δεν πρέπει να προσπαθούν να φτάσουν σε σημεία πιο μακριά από το μήκος του τεντωμένου 
χεριού τους εκατέρωθεν της κλίμακας. Εάν απαιτείται να φτάσουν πιο μακριά είναι προτιμότερο να μετακινήσουν 
την κλίμακα. 
12. Τα εργαλεία χειρός και άλλα υλικά μπορεί να γίνουν επικίνδυνα εκτός εάν ακολουθηθούν ασφαλείς 
πρακτικές. Τοποθετώντας τα εργαλεία σε θήκη τα χέρια του χειριστή είναι ελεύθερα για να ανέβει στην κλίμακα. 



28

13. Οταν ο χειριστής ανεβαίνει ή κατεβαίνει τη κλίμακα πρέπει έχει πρόσωπο προς τα σκαλοπάτια. 

Σημείωση: Ο παραπάνω κατάλογος πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων δεν ναι εξαντλητικός. Ειδικά μέτρα 
πρέπει να ληφθούν για ειδικές συνθήκες εργασίας.

ΟΔΗΓΙΑ 3. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ.

Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες. 

Θερμική καταπόνηση εργαζομένου εμφανίζεται όταν το άμεσο περιβάλλον εργασίας του είναι πολύ θερμό και σε 
συνδυασμό με κοπιαστική ή μη εργασία μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση παραγωγικότητας ή μείωση της 
προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήματος ή αίσθηση δυσανεξίας ή ακόμη και βλάβη στην υγεία του 
εργαζομένου. Τέτοια κατάσταση μπορεί να υπάρξει σαν συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου.

Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει το χώρο εργασίας 
είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερμικής καταπόνησης, και αναγγέλλεται από την Εθνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη θερμική καταπόνηση είναι : 

· Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 
· Σχετική υγρασία 
· Ταχύτητα αέρα 
· Ακτινοβολία 
· Βαρύτητα εργασίας 
· Ενδυμασία 
· Εγκλιματισμός εργαζομένου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρμογή στο θερμό 
περιβάλλον μέσω της μείωσης του βασικού μεταβολισμού, της αύξησης της εφίδρωσης και και της μείωσης 
απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον ιδρώτα. Ο εγκλιματισμός επιτυγχάνεται εντός 7-10 ημερών. 
· Κατάσταση της υγείας του. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

o Μυϊκές συσπάσεις (κράμπες των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται σε χώρους με 
υψηλή θερμοκρασία. Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων και υγρών λόγω εφίδρωσης. Εμφανίζονται 
εντονότερα αν ο εργαζόμενος έχει πιεί πολύ νερό χωρίς όμως να αναπληρώνει και τα άλατα. Η πάθηση δεν 
θεωρείται επικίνδυνη. Εμφανίζεται απότομα και έχει τα ακόλουθα συμπτώματα: 

· Εντονοι πόνοι και σπασμοί των κοιλιακών και σκελετικών μυών 
· Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό. 

o Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που δεν είναι 
συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερμό και υγρό. Προκαλείται από την υπερβολική απώλεια νερού και 
άλατος από το σώμα. Συμπτώματα: 
· Eξάντληση, ατονία, αδυναμία και ανησυχία του πάσχοντος 
· Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία 
· Οραση θολή 
· Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση 
· Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη 
· Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος 
· Θερμοκρασία φυσιολογική ή πέφτει 
· Επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς 
· Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και λιποθυμία 
· Η κατάσταση χειροτερεύει αν εμφανιστούν διάρροια και εμετοί. 

o Θερμοπληξία. Παρατηρείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερμό και υγρό για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Προκαλείται από άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος λόγω αδυναμίας αποβολής 
θερμότητας όταν η εφίδρωση εμποδίζεται. Εμφανίζεται αιφνίδια με τα εξής συμπτώματα: 
· Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος 
· Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης 
· Εντονη δίψα και ξηροστομία 
· Δέρμα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό 
· Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά αιμοραγούντα στίγματα 
· Σφυγμός ταχύς και έντονος 
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· Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη 
· Αναπνοή γρήγορη βαθιά και θορυβώδης 
· Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες, παροξυσμοί και εμετός 
· Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά 
· Κώμα, θάνατος. 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η αντοχή στο θερμικό στρες είναι μειωμένη στους εργαζόμενους που παρουσιάζουν κάποιο από τα κατωτέρω 
προβλήματα υγείας: 
· Καρδιοπάθειες 
· Πνευμονοπάθειες (ορισμένες) 
· Γενικά νοσήματα 
· Σακχαρώδης διαβήτης 
· Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
· Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας 
· Δυσλειτουργία του θυρεοειδούς 
· Μη ελεγχόμενη υπέρταση 
· Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες) 
· Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία 
· Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος 
· Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης 
· Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος). 
· Λήψη ορισμένων φαρμάκων 
· Γενικές καταστάσεις 
· Γυναίκες σε περίοδο κύησης 
· Εργαζόμενοι που δεν έχουν εγκλιματισθεί (π.χ. νέοι εργαζόμενοι, άτομα που επιστρέφουν από ασθένεια 
ή διακοπές). 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

o Ισορροπία υγρών και αλάτων 
· Αφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς. 
· Αν δεν έχεις εγκλιματισθεί και ιδρώνεις πολύ ρίχνε αλάτι στο νερό σου (με τη μύτη ενός κουταλιού σ’ 
ένα μπουκάλι του λίτρου). 
· Μη τρως λιπαρά και βαριά γεύματα και μη καταναλώνεις οινοπνευματώδη. 
· Τρώγε φρούτα και λαχανικά. 
o Ενδυμασία 
· Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισμό του σώματος σου, να επιτρέπουν την εξάτμιση του ιδρώτα, 
να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαμβακερά). 
· Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να μην αφήνεις ακάλυπτο το 
σώμα σου. 
· Κάνε χρήση του συστήματος ψύξης αν αυτό διατίθεται. 
o Υπαίθριες εργασίες 
· Μην εργάζεσαι μισόγυμνος στον ήλιο. 
· Να προσπαθείς να εργάζεσαι περισσότερο στη σκιά. 
· Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει και από ηλίαση. 
· Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες. 

o Εγκλιματισμός 
· Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρμοστεί στη ζέστη. Σε λίγες μέρες θα νοιώθεις καλύτερα. 
· Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόμη και από Σαββατοκύριακο. Γι’ 
αυτό πρόσεχε περισσότερο. 

o Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ : Αν δεις κάποιον με συμπτώματα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράμπες κ.λπ. 
κάλεσε αμέσως σε ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έλθει βοήθεια κάνε τα ακόλουθα : 
· Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά και σε δροσερό μέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα. 
· Ψύξε του το σώμα με δροσερό νερό ή βρεγμένα ρούχα. 
· Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον άρρωστο μισό 
ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί μία ώρα ή μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα. Επιπλέον δίνε του άφθονο 
δροσερό νερό, γουλιά-γουλιά. 
· Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς την πλευρά όπου 
το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωμένα).
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Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 “Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος”

Σημείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επιπλέον των οργανωτικών μέτρων (διαλείμματα ή/και παύση εργασίας) που 
ενδεχόμενα να πρέπει να ληφθούν από την Διεύθυνση του Εργοταξίου, ύστερα από σχετική υπόδειξη του 
Τεχνικού Ασφαλείας.

ΟΔΗΓΙΑ 4.  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠO ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ

Τα άτομα που εργάζονται, ή που έχουν εργαστεί, με πίσσα μερικές φορές εμφανίζουν σπίλους (μοιάζουν με 
κρεατοελιές) στο πρόσωπό τους, το λαιμό, τα χέρια ή το όσχεο (ο θύλακας που περιέχει τους όρχεις). Μπορεί να 
εμφανίσετε σπίλους μετά από μερικούς μόνο μήνες εργασίας με πίσσα, αλλά συνήθως οι σπίλοι αναπτύσσονται 
μετά από κάποια χρόνια.
Υπάρχουν διάφορα είδη σπίλων προερχόμενα από έκθεση σε πίσσα, αλλά ένα από αυτά αποτελεί μια μορφή 
καρκίνου και δεν θα εξαφανιστεί χωρίς θεραπεία. Θεραπεύεται πάντως εύκολα με κατάλληλη αγωγή.
Εάν δουλεύοντας έρχεστε σε επαφή με πίσσα ή παράγωγά της και εμφανίσετε σπίλο ή μικρό ερεθισμό ο οποίος 
δεν επουλώνεται, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Εάν εμφανιστεί στο όσχεο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και 
οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι επικίνδυνη.
Το όσχεο κινδυνεύει ιδιαίτερα. Εξετάστε το κάθε φορά που κάνετε μπάνιο. Εάν αισθανθείτε ένα τμήμα σκληρού 
δέρματος ή ένα μικρό εξόγκωμα, αυτό μπορεί να είναι ένας επικίνδυνος σπίλος. Επισκεφθείτε αμέσως στον γιατρό 
σας. 
Αν δουλεύετε ή δουλεύατε με πίσσα προσέξτε για σπίλους. Μπορεί να δουλεύατε για χρόνια με πίσσα χωρίς να 
εμφανίσετε κάποιο σπίλο και να εμφανίσετε χρόνια μετά, αφού φύγετε από τη δουλειά σας, γι’ αυτό ελέγξτε για 
σπίλους.

Γενικές προφυλάξεις

· Αποφύγετε επαφή της πίσσας με το δέρμα σας. 
· Φορέστε προστατευτικά ρούχα. 
· Χρησιμοποιήστε κάποια προστατευτική συσκευή, αν υπάρχει, π.χ. απαγωγέας σκόνης. 
· Αλλάζετε τα εσώρουχά σας συχνά. 
· Αλλάζετε τα ρούχα της εργασίας σας συχνά γιατί η πίσσα μπορεί και διεισδύει. 
· Μην βάζετε βρώμικα πανάκια, εργαλεία ή άλλα αντικείμενα βρώμικα από πίσσα στις τσέπες του 
παντελονιού σας. 
· Πλύνετε τα χέρια σας πριν πάτε στην τουαλέτα. 
· Κάντε ένα μπάνιο μετά τη δουλειά σας. 
· Ελέγξτε για σπίλους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  [ΙΙΙ]: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

 
Εισαγωγή Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι με τις 

εργασίες εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ενός μόνον κυβικού 
μέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2-1,5 τόννους βάρος.

Ορισμοί ¨ Εκσκαφή θεωρείται η αφαίρεση εδαφικού υλικού από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι 
βάθος 6m και σε οποιαδήποτε έκταση (διαστάσεις μήκους και πλάτους). 
¨ Τάφρος (χαντάκι) είναι εκσκαφή της οποίας η διάσταση του μήκους είναι πολύ μεγαλύτερη 
σε σχέση με την αντίστοιχη του πλάτους.
¨ Γενική εκσκαφή είναι η εκσκαφή στην οποία και οι δύο διαστάσεις της προβολής στο 
οριζόντιο επίπεδο είναι σχετικά μεγάλες (πχ 15m).

Νομοθεσία ¨ Tο κατεξοχήν νομοθέτημα Περί των μέτρων ασφαλείας σε εργασίες εκσκαφών είναι το ΠΔ 
1073/1981 (ΦΕΚ 260 Α’/16-09-1981), “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια έργων οικοδομών και πάςης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού”. 
¨ Στο τμήμα Ι του ΠΔ 1073/1981 (άρθρα 2-17) αναφέρονται γενικά μέτρα ασφαλείας (άρθρα 
2-8) και ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά την εκσκαφή θεμελίων και τάφρων (άρθρα 9-17). Επίσης, 
στο άρθρο 113 προδιαγράφεται η συχνότητα των ελέγχων των εκσκαφών από τους εργοδότες ή 
τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
¨ Ο Ν 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Β’/22-11-1992), “Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”, 
προβλέπει, στο άρθρο 47, παρ. Β, την περίφραξη των ορυγμάτων σε οδούς.
¨ Εκσκαφές των οποίων το βάθος υπερβαίνει τα 6,00m υπόκεινται στις διατάξεις του ΠΔ 
225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/02-05-1989), “Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα”.
¨ Οι τάφροι σε οδούς σημαίνονται σύμφωνα με τις ΥΑ BM 5/30058/1983 (ΦΕΚ 121 Β’/
23-03-1983), “Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελουμένων Έργων σε 
οδούς εντός κατοικημένων περιοχών”, και ΒΜ 5/30428/1980 (ΦΕΚ 589 Β’/30-06-1980), “Περί 
εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελουμένων Έργων σε οδούς εκτός 
κατοικημένων περιοχών”.
¨ Άμεσης εφαρμογής θωρείται το ΠΔ 22/29-12-1933 (ΦΕΚ 406 Α’/29-12-1933), “Περί 
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων” και το ΠΔ 17/1978 (ΦΕΚ 
20 Α’/17-02-1978), “Περί συμπληρώσεως του από 22/29-12-1933 Π. Δ/τος περί ασφαλείας 
εργατών“, καθ’ όσον στις εκσκαφές πρέπει να εξασφαλίζονται ασφαλείς και συχνές έξοδοι.
¨ Με γενική ισχύ εφαρμόζεται ο Ν 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18-10-1985), “Υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων”, ο οποίος προβλέπει τη λήψη και τήρηση από τον εργοδότη όλων 
των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων.
¨ Επίσης ισχύ έχουν και οι οικείες Περί βλαβών σε τρίτους διατάξεις του Αστικού Κώδικα και 
του Ποινικού Κώδικα.
¨ Επισημαίνεται ότι η Σύμβαση, είναι δυνατόν να καθορίζει μέτρα επιπρόσθετα ή 
αυςτηρότερα από τα οριζόμενα στην κείμενη ελληνική νομοθεσία. 

Κίνδυνοι Πιθανοί κίνδυνοι οι οποίοι ενέχονται στις εκσκαφές, είναι οι ακόλουθοι: 
· Πλημμύρισμα εκςκαφής. 
· Βλάβη σε υπόγεια δίκτυα. 
· Πτώση ατόμων/οχημάτων εντός της εκσκαφής. 
· Υποχώρηση/κατολίσθηση πρανών. 
· Υποχώρηση/κατολίσθηση γειτονικών κατασκευών. 
· Υποχώρηση οδών/σιδηροτροχιών.

Παράμετροι  των 
μέτρων αςφαλείας

Για τον προσδιορισμό των μέτρων ασφαλείας κατά τις εκσκαφές, είναι απαραίτητη η γνώση των 
ακολούθων παραμέτρων: 
· Τύπος εκσκαφής/διαςτάσεις. 
· Περιοχή (κατοικημένη ή μη). 
· Εδαφος. 
· Προηγούμενες εκσκαφές και ποιότητα αποκατάστασης. 
· Κλιματολογικές/καιρικές συνθήκες. 
· Παθητικές και ενεργητικές ωθήσεις γαιών. 
· Υπόγεια ύδατα. 
· Μέθοδοι εκσκαφής.

Εδαφος Μία βασική παράμετρος για τη μελέτη των μέτρων ασφαλείας είναι το έδαφος. 
Αυξημένο κίνδυνο παρουσιάζουν βαθειές εκσκαφές σε χαλαρά εδάφη. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται στην περίπτωση που βαριά μηχανήματα χρησιμοποιούνται για την εκσκαφή ή 
πλησίον της εκσκαφής για άλλες εργασίες. 
Οι καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες παίζουν το δικό τους ρόλο, επηρεάζοντας τη 
συνεκτικότητα των εδαφών και κυρίως τις πλευρές της εκσκαφής (πρανή εκσκαφής).
Κανένα έδαφος δεν πρέπει να θεωρείται εξ’ ορισμού ασφαλές και ικανό να φέρει το ίδιο βάρος του. 
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Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες (βροχή) και οι κλιματολογικές συνθήκες (ξηρή ατμόσφαιρα) 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά του εδάφους.
Αμμώδη εδάφη παρουσιάζουν μικρό δείκτη εσωτερικής τριβής και σχεδόν ρέουν. Αντίθετα, τα 
στιφρά αργιλώδη εδάφη παρουσιάζουν μεγάλη συνεκτικότητα. 
Τα βραχώδη και ημιβραχώδη εδάφη δεν ενέχουν κίνδυνο υποχωρήσεων, τουλάχιστον με τη 
μορφή των υποχωρήσεων που αναμένονται σε ένα γαιώδες έδαφος. Ο κίνδυνος έγκειται στην 
ανάπτυξη ρηγματώσεως η οποία μπορεί να προχωρήσει στην αποκόλληση τμήματος βράχου.

Μέτρα ασφαλείας σε 
τάφρους

Εφ’ όσον οι τάφροι ανοίγονται σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόγεια δίκτυα, θα πρέπει να 
προηγείται ενημέρωση από τους αντίστοιχους Οργανισμούς κοινής Ασφάλειας. 
Σε περίπτωση εκσκαφής υλικού επισημάνσεως υπογείου δικτύου (πλέγμα, τούβλα), η εκσκαφή 
πρέπει να διακόπτεται και να ειδοποιείται η αντίστοιχη υπηρεσία. 
Γενικώς η εκσκαφή αδρανών υλικών αποτελεί ένδειξη υπογείου δικτύου ΟΚΩ, ακόμη και αν δεν 
βρεθεί υλικό επισημάνσεως. Μόνο το δίκτυο φυσικού αερίου έχει υλικό επισημάνσεως σε όλο το 
μήκος του.
Τα πρανή, εφόσον δεν μπορούν να διαμορφωθούν υπό κλίση (κατακόρυφα πρανή), πρέπει να 
αντιστηρίζονται. H απαιτούμενη αντιστήριξη εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το είδος και το 
μέγεθος της εκσκαφής, το πλάτος της τάφρου και τη φύση του εδάφους και κατά δεύτερο λόγο 
από τις καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες, τα μέσα εκσκαφής, το είδος και τον τρόπο εργασίας. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 1073/1981, 
όπως τροποποιήθηκε (το συγκεκριμένο άρθρο) με το ΦΕΚ 64 Α’/28-05-1995.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εργάζεται προσωπικό σε τάφρο, αν δεν έχει δοθεί άδεια 
καταλληλότητας της τάφρου από τον υπεύθυνο μηχανικό.
Η τάφρος είναι κατάλληλη για εργασίες σε αυτή, όταν δεν απαιτείται αντιστήριξη ή όταν έχει 
τοποθετηθεί επαρκής αντιστήριξη.
Απαγορεύεται η εργαςία μέσα στην τάφρο, εφ’ όσον πλησίον συνεχίζεται η εκσκαφή.
Σε περίπτωση αβαθών τάφρων, δεν απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη του εδάφους.
Σε περίπτωση βαθέων τάφρων (3-6m), απαιτείται ειδική μελέτη.
Απαιτείται η κατακρήμνιςη κάθε στοιχείου, το οποίο εξέχει του πρανούς.
Απαιτείται μελέτη των επιπτώσεων της εκσκαφής στα γειτονικά κτίρια, λόγω παθητικών ωθήσεων 
γαιών.
Κάθε κατακόρυφο στοιχείο πλησίον της εκσκαφής (στύλοι, δένδρα, ιστοί κλπ) πρέπει να 
μεταφέρεται πρίν την εκσκαφή ή να αντιστηρίζεται κατάλληλα.
Μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την απορροή των ομβρίων εκτός εκσκαφής και την άμεςη 
άντληση υδάτων του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
Τα πρανή των εκσκαφών πρέπει να έχουν κλίση ίση με την γωνία εσωτερικής τριβής, για να μην 
απαιτείται αντιστήριξη.
Πρέπει να εξασφαλίζονται κλίμακες σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 24m μεταξύ τους (μέγιστη 
διανυόμενη απόσταση 12m).
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται όχημα ή μηχάνημα να οδηγείται με τους τροχούς εκατέρωθεν 
της τάφρου.
Κανένα μηχάνημα δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 60cm από το χείλος της 
εκσκαφής.
Τα προϊόντα εκσκαφής, αν δεν φορτώνονται αμέσως, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε 
απόσταση μικρότερη των 60cm από το χείλος της τάφρου.
Η τάφρος περιφράσσεται πλήρως με πλέγμα ή εμπόδια τα οποία εξασφαλίζουν την επισήμανση 
της τάφρου και παρέχουν προστασία σε κάθε πεζό από τον κίνδυνο πτώσης μέσα στην εκσκαφή. 
Η περίφραξη τοποθετείται σε όλη την περίμετρο της εκσκαφής, σε απόσταση τουλάχιστον 20cm 
από το χείλος του πρανούς.
Εφόσον η εκσκαφή γίνεται σε οδούς, θα πρέπει να καθαρίζεται συνεχώς η οδός από τα προϊόντα 
εκσκαφής.
Εκσκαφή τάφρου στα όρια εθνικής οδού ή σιδηροδρομικής γραμμής, απαγορεύεται. Εναλλακτικά, 
πρέπει να προτιμάται η διάτρηση μετά από σχετική μελέτη. Αν η εκσκαφή δεν μπορεί να 
αποφευχθεί, τότε ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες (3η ΔΕΚΕ & ΟΣΕ αντίστοιχα), 
υποβάλλεται σχετική μελέτη και εκδίδεται άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπου προβλέπονται τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.
Απαγορεύεται η υποσκαφή του εκσκαπτικού μηχανήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να 
μελετώνται και λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας.
Σε ότι αφορά τα μηχανήματα εκσκαφής ισχύουν τα αναφερόμενα στις οικείες σημειώσεις περί 
ασφαλείας των μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. Επισημαίνεται, ότι κανείς από το 
προσωπικό, πολύ δε περισσότερο από τον πληθυσμό (έργα σε οδούς), δεν επιτρέπεται να 
βρίσκεται στην περιοχή περιστροφής των συστημάτων (σκάφος, πρόβολος κλπ) του εκσκαπτικού 
μηχανήματος.

Μέτρα ασφαλείας Στις περιπτώσεις γενικών εκσκαφών αντιμετωπίζονται συνήθως μεγαλύτερα βάθη από εκείνα των 
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στις γενικές 
εκσκαφές

τάφρων. Οι γενικές εκσκαφές εκτελούνται για την εκσκαφή θεμελίων, σε έργα οδοποϊίας και 
διαμόρφωσης επιπέδων καθώς και για την κατασκευή ημιυπόγειων εγκαταστάσεων (δεξαμενές). 
Στην περίπτωση των έργων οδοποιίας και διαμόρφωσης επιπέδου υπάρχει συνήθως άνεςη χώρου 
και μπορούν να διαμορφωθούν πρανή υπό κλίση. Αντίθετα, στις εκσκαφές θεμελίων αυτό δεν είναι 
πάντα εφικτό, ιδιαίτερα σε έργα εντός κατοικημένων περιοχών. Στις περιπτώσεις κατακόρυφων 
πρανών γενικών εκσκαφών, απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς ή πλησίον αυτού αν 
δεν έχουν ληφθεί τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα: 
· Απαιτείται η κατακρήμνιση κάθε στοιχείου το οποίο εξέχει του πρανούς. 
· Η εκσκαφή πρέπει να περιφράσσεται κατάλληλα. Σε περίπτωση μη αντιστήριξης 
κατακόρυφων πρανών, η περίφραξη πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον ίση με το 
πηλίκο του βάθους εκσκαφής πρός την εφαπτομένη της γωνίας της εσωτερικής τριβής του 
εδαφικού υλικού. 
· Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση που ενώ υπάρχουν εκσκαφές μεγάλου 
βάθους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 
· Οι ράμπες προσπέλασης των οχημάτων και μηχανημάτων πρέπει να έχουν κλίση μικρότερη 
του 25% και πλάτος τουλάχιστον 3m. 
· Ειδικά εμπόδια-stop (πχ χαμηλά αναχώματα) κατασκευάζονται περιμετρικά της εκσκαφής, 
στις θέσεις όπου μηχανήματα πλησιάζουν την εκσκαφή με την όπισθεν, για να εκτελέσουν εργασία 
(σκυροδέτηση). 
Σε ότι αφορά τα μηχανήματα εκσκαφής ισχύουν τα αναφερόμενα στις οικείες σημειώσεις περί 
ασφαλείας των μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. Επισημαίνεται, ότι κανείς από το 
προσωπικό, πολύ δε περισσότερο από τον πληθυσμό (έργα σε οδούς), δεν επιτρέπεται να 
βρίσκεται στην περιοχή περιστροφής των συστημάτων (σκάφος, πρόβολος κλπ) του εκσκαπτικού 
μηχανήματος.

Σημεία προσοχής · Πρίν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους. 
· Πρίν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων. 
· Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα. 
· Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως. 
· Εξοδοι από τις εκσκαφές (πχ σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 
24m μεταξύ τους. 
· Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται. 
· Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση. 
· Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60cm από το 
χείλος του πρανούς. 
· Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής. 
· Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει. 
· Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων. 
· Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν 
από την εκσκαφή. 
· Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχημάτων και πεζών. 
· Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων 
· Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθειών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά 
μέτρα. 
· Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του 
πρανούς. 
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ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ

Α/Α ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΟΛΙΑ

1 ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

2 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΛΟΓΩ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΠΟΛΥ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ

3 ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΑΝΟΥΣ
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΡΓΙΛΛΙΚΑ ΕΔΑΦΗ 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

4 ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΚΣΚΑΦΕΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΩΘΕΙ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ

5 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΑΡΓΙΛΛΙΚΑ ΕΔΑΦΗ 
ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΙV]: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ 
ΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Η περιστασιακη σημανση σχετιζεται με : 
· Την επισήμανση επικίνδυνων συμβάντων 
· Την κλήση ατόμων για μια συγκεκριμένή ενέργεια 
· Την επείγουσα απομάκρυνση ατόμων 
· Την καθοδήγηση ατόμων που εκτελούν χειρισμούς

Και γινεται με :
· φωτεινό σήμα
· ηχητικό σήμα
· σήμα δια χειρονομιών
· προφορική ανακοίνωση 

Ορισμένοι τρόποι αυτής της σήμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί όπως:
· Φωτεινό σήμα και ηχητικό σήμα. 
· Φωτεινό σήμα και προφορική ανακοίνωση. 
· Σήμα δια χειρονομιών και προφορική ανακοίνωση.

1. Ηχητικά σήματα

Ενα ηχητικό σήμα πρέπει να έχει ηχητικό επίπεδο σαφώς ανώτερο των διάχυτων θορύβων του περιβάλλοντος, να 
αναγνωρίζεται εύκολα και να διακρίνεται σαφώς αφενός από ένα άλλο ηχητικό σήμα και αφετέρου από τους 
διάχυτους θορύβους του περιβάλλοντος.
Εάν ένα σύστημα μπορεί να εκπέμπει ηχητικό σήμα σε κυμαινόμενη και σταθερή συχνότητα, θα χρησιμοποιείται η 
κυμαινόμενη συχνότητα για να υποδεικνύει, σε σχέση με τη σταθερή, υψηλότερο κίνδυνο ή επείγουσα ανάγκη 
επέμβασης ή ζητούμενης ή επιβαλλόμενης ενέργειας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ηχητικό σήμα αν στον 
περιβάλλοντα χώρο υπάρχει ιδιαίτερα δυνατός θόρυβος.

2. Φωτεινά σήματα

Το φως που εκπέμπεται από ένα σήμα πρέπει να δημιουργεί κατάλληλη φωτεινή αντίθεση στο περιβάλλον του 
χωρίς να προκαλεί θάμπωμα λόγω υπερβολής ή κακή ορατότητα λόγω ανεπάρκειας. Η φωτεινή επιφάνεια που 
εκπέμπει ένα σήμα μπορεί να είναι ενιαίου χρώματος, σύμφωνα με τον πίνακα που περιλαμβάνει τους 
συνδυασμούς σχημάτων και χρωμάτων, ή να περιέχει ένα εικονοσύμβολο σε καθορισμένο φόντο σύμφωνα με 
τους κανόνες που το αφορούν. 
Αν ένα σύστημα μπορεί να εκπέμπει συνεχές και διακεκομμένο φωτεινό σήμα, το διακεκομμένο σήμα θα 
χρησιμοποιηθεί για να υποδεικνύει, σε σχέση με το συνεχές, ένα υψηλότερο επίπεδο κινδύνου ή μια αυξημένη 
ανάγκη επέμβασης ή ζητούμενης ή επιβαλλόμενης δράσης. Η διάρκεια κάθε λάμψης και η συχνότητα των 
λάμψεων ενός διακεκομμένου φωτεινού σήματος πρέπει να εξασφαλίζουν καλή κατανόηση του μηνύματος και να 
αποφεύγεται κάθε σύγχυση, είτε μεταξύ διαφόρών φωτεινών σημάτων, είτε με ένα συνεχές φωτεινό σήμα. Ενα 
σύστημα εκπομπής φωτεινού σήματος χρησιμοποιούμενου σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου πρέπει να επιτηρείται 
ειδικά ή να διαθέτει βοηθητικό λαμπτήρα. 
Επιπλέον:
· Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ηχητικά σήματα ή δύο φωτεινά σήματα τα οποία 
μπορούν να συγχέονται. 
· Για τις σημάνσεις που έχουν ανάγκη πηγής ενέργειας για να λει-τουργήσουν πρέπει να εξασφαλίζεται 
επικουρική τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής της κανονικής τροφοδοσίας τους. 
· Η καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των φωτεινών και ηχη-τικών σημάτων πρέπει να ελέγχεται 
πριν τεθούν σε λειτουργία και στη συνέχεια αρκετά συχνά. Επίσης πρέπει να τίθενται σε ετοιμότητα αμέσως μετά 
από κάθε χρησιμοποίηση. 
· Αν ένα διακεκομμένο φωτεινό σήμα χρησιμοποιείται αντί ή ως συ-μπλήρωμα ηχητικού σήματος, πρέπει ο 
κώδικας του σήματος να είναι ταυτόσημος. 

3. Προφορική ανακοίνωση

Η προφορική ανακοίνωση πραγματοποιείται μεταξύ ενός ομιλητή ή πομπού και ενός ή περισσοτέρων ακροατών, 
με τη μορφή σύντομων κειμένων, ομάδων λέξεων ή/και μεμονωμένων λέξεων, ενδεχόμενα κωδικοποιημένων. Τα 
προφορικά μηνύματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σύντομα, απλά και σαφή. Τα άτομα στα οποία απευθύνεται 
το σήμα θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα. 
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Αν η προφορική ανακοίνωση χρησιμοποιείται στη θέση ή ως συμπλήρωμα σημάτων με χειρονομίες, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν λέξεις-κωδικοί όπως π.χ.: έναρξη, στοπ, τέλος, βίρα, μάινα, προχώρησε, οπισθοχώρησε, δεξιά, 
αριστερά, κίνδυνος, γρήγορα. 

4. Σήματα με Χειρονομίες

Ενα σήμα με χειρονομίες πρέπει να είναι ακριβές, απλό, ευρύ, να γίνεται και να κατανοείται εύκολα και να είναι 
σαφώς διακεκριμένο από άλλο σήμα με χειρονομίες. Οι χρησιμοποιούμενες χειρονομίες μπορεί να ποικίλλουν 
ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερες από αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω με την προϋπόθεση ότι η σημασία 
τους και η κατανόηση τους Θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμες. Το άτομο που δίνει τα σήματα καλείται σηματωρός 
και ο παραλήπτης των σημάτων χειριστής. 

Ο σηματωρός πρέπει να βλέπει απευθείας τις εκτελούμενες κινήσεις από το χειριστή χωρίς να διατρέχει κίνδυνο 
από αυτές και να ασχολείται αποκλειστικά με την καθοδήγηση του χειριστή και με την ασφάλεια των 
εργαζομένων που βρίσκονται πλησίον. Οταν αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει να προβλέπονται περισσότεροι 
σηματωροί. Ο σηματωρός πρέπει να φέρει ένα ή περισσότερα κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. σακάκι, 
κράνος, περιχειρίδες, περιβραχιόνια, ρακέτες) με έντονο και κατά προτίμηση ενιαίο χρώμα για να είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμος από τον χειριστή. 

Α. Γενικές χειρονομίες

Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα

Α1 ΕΝΑΡΞΗ
Προσοχή
Ανάληψη 
καθοδήγησης 

Οι δύο βραχίονες βρίσκονται σε έκταση και οι 
παλάμες είναι εστραμμένες προς τα εμπρός. 

Α2 ΣΤΟΠ
Διακοπή
Τέλος της κίνησης 

Ο δεξιός βραχίονας τεντωμένος προς τα άνω, η 
δεξιά παλάμη εστραμμένη προς τα εμπρός.

Α3 ΤΕΛΟΣ
των ενεργειών 

Τα δύο χέρια είναι ενωμένα στο ύψος του στήθους.

Β. Κατακόρυφες κινήσεις

Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα

Β1 ΑΝΥΨΩΣΗ Ο δεξιός βραχίονας είναι τε-ντωμένος προς τα άνω 
και η δε-ξιά παλάμη εστραμμένη προς τα εμπρός 
διαγράφει αργά ένα κύκλο.

Β2 ΚΑΘΟΔΟΣ Ο δεξιός βραχίονας είναι τεντωμένος προς τα κάτω 
και η δεξιά παλάμη εστραμμένη προς το εσωτερικό 
διαγράφει αργά έναν κύκλο. 

Β3 ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση. 
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