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ΔΡΓΟ :  ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΘΟΡΧΝ  ΥΡΖΖ ΟΓΧΝ -ΚΥ- 

               ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ   ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  2022 

 

 

 

Αξ. Πξση.             :    2154/15-02-2022 

 

Αξ. Μειέηεο         :        38/2022 

 

Πξνυπνινγηζκφο  :    241.935,48€  

 

Φ.Π.Α.                  :       58.064,52€ 

 

Γαπάλε                 :     300.000,00€ 

 

Πίζησζε               :     50.000,00€  ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2022 

                                   250.000,00€ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023 

 

Κ.Α.                       :   30.7336.16 
 

CPV                      :   45259000-7 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 

                     
 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ   ΠΖΓΖ  

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ  ΥΡΖΖ 2022-2023 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

  ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   11-02-2022 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ  

ΣΜΖΜΑΣΟ  ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ  

ΔΡΓΧΝ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ  

 

 

 

 

 

ΣΑΒΛΑ ΜΑΡΗΑ 

TE ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ  

 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ           -     2022              

Ζ ΑΝΑΠΛΖΡ. ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ   

 

 

 

 

 

 

 ΜΑΡΗΑ ΑΓΑΜ ΠΡΑΣΗΝΑΚΖ  

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟ              
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ΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 

                        
 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ  

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ   

 

Δξγν  
ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΘΟΡΧΝ 

ΥΡΖΖ ΟΓΧΝ -ΚΥ-ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  2022 

 

  

Πξνππ 

   

300.000,00 Δπξψ (κε  Φ.Π.Α. 24 %) 

 

 

  

Πεγή 
 

 

ΚΑΠ Δπελδπηηθψλ Γαπαλψλ Γήκνπ (πξψελ ΑΣΑ) 

 

Υξήζε  2022-2023 

 

            

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

            

     Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ εξγαζίεο ζπληεξήζεσλ -απνθαηαζηάζεσλ  θζνξψλ 

ρξήζεο νδψλ -ΚΥ- θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ  ζε πθηζηάκελεο ππνδνκέο  ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγηνπ Νηθνιανπ   ηνπ Γήκνπ Άγηνπ Νηθνιάνπ  

 Πξνβιέπνληαη εξγαζίεο   

1.1 Απνμήισζε - Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ θηγθιηδσκάησλ μχιηλσλ- κεηαιιηθψλ,  

1.2 πληήξεζε πθηζηάκελσλ νδσλ ,πεδνδξνκίσλ- θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, (κε ηνπνζέηεζε 

ζθπξνδέκαηνο ,  δνκηθνχ πιέγκαηνο , πιαθψλ πεδνδξνκηψλ , ρνλδξνπιαθσλ αθαλφληζησλ θαη 

νξζνγσληζκέλσλ , θπβφιηζσλ  θ.α )  

1.3 πληήξεζε πθηζηάκελεο ηνηρνπνηίαο , αξγνιηζνδνκεο θαη κφξθσζε ησλ φςεσλ θαη ησλ άθκσλ 

ηνπο  θ.α. 

    Δπεηδή ε κειέηε πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πνπ ε πξνκέηξεζε ηνπο είλαη δχζθνιε ή αδχλαηε φπσο ηα 

έξγα ζπληεξήζεσλ , επηζθεπψλ , βειηηψζεσλ θ.α , νη πνζφηεηεο θαη ε δαπάλε εξγαζηψλ ζηελ ζχληαμε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη θαη εθηίκεζε  θαη  νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ εξγαζηψλ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ 

ηελ ππεξεζία  εγγξάθσο αλάινγα κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ επηθηλδπλφηεηαο ηνπο. 

   Ζ ρξεζηκνπνίεζε θαη εθηίκεζε πνζνηήησλ θαη δαπαλψλ  πξνβιέπεηαη  απφ ην άξζξν 53 παξ η  ηνπ Ν 

4412/2016 ζε  πεξηπηψζεηο έξγσλ ζπληεξήζεσλ   

   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηαθέξεη ηα πξντφληα εθζθαθψλ –θαζαηξέζεσλ θ.α. πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ  ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΑΔΚΚ) 

ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010(ΦΔΚ 1312 Β), θαζψο επίζεο λα δηακνξθψζεη  ηνπο 

ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ήηαλ απνηηζέκελα ή εγθαηεζηεκέλα ,γη απηφ ην ιφγσ ππνινγίδεηαη απνινγηζηηθά ε 

κεηαθνξά ησλ  πξντφλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο νκάδεο  

3.1 Υσκαηνπξγηθψλ – Καζαηξέζεσλ  (άξζξα 1.1 κέρξη θαη 1.8) θαη ζπγθεθξηκέλα  

320tn*3€+50tn*6€ =960€+300€=1.260,00€θαη  

3.2 Καηαζθεπέο Μεηαιιηθέο – Ξχιηλεο –Αινπκηλίνπ  (άξζξα 4.1 θαη 4.2) θαη ζπγθεθξηκέλα 

360tn*6€=2.160,00€ 

Γεληθφ χλνιν 3.420,00€ 

              Ζ δαπάλε πνπ απαηηείηαη είλαη 241.935,48 Δπξψ  ρσξίο ΦΠΑ ελψ κε ην ΦΠΑ είλαη 300.000,00€ 

θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ΚΑ 30.7336.14 (50.000,00€ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2022- 250.00,00€ 2023) 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   11-02-2022 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑΣΟ  ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ 

ΔΡΓΧΝ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ 

 

 

 

ΣΑΒΛΑ ΜΑΡΗΑ 

TE ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ           -2022 

Ζ ΑΝΑΠΛΖΡ. ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 

 

 

 

ΜΑΡΗΑ ΑΓΑΜ ΠΡΑΣΗΝΑΚΖ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 

 
 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ  

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ   

 

Δξγν  
ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΘΟΡΧΝ 

ΥΡΖΖ ΟΓΧΝ -ΚΥ-ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2022 

 

  

Πξνππ 

   

300.000,00 Δπξψ 
( κε  Φ.Π.Α. 24 %) 

  

Πεγή 
 

 

ΚΑΠ Δπελδπηηθψλ Γαπαλψλ Γήκνπ (πξψελ ΑΣΑ) 

 

Υξήζε  2022-2023 

 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 
 

α/α Δξγαζία 
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Γαπάλε 

Οκάδα  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ -ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ   

1 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο 

γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ 

(ΟΗΚ20.2) 

1.1 ΟΗΚ2112 m3 40,00 5,65 
226,00 

2 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο 

βξαρψδεο, εθηφο απφ γξαληηηθά-

θξνθαινπαγή ρσξίο ρξήζε 

εθξεθηηθψλ πιψλ (ΟΗΚ20.3.3) 

1.2 ΟΗΚ2117 m3 40,00 25,35 
1.014,00 

3 

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ 

κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ζε 

εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε 

(ΟΗΚ20.5.1) 

1.3 ΟΗΚ2124 m3 40,00 7,35 
294,00 

4 

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ 

κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ζε 

εδάθε βξαρψδε, εθηφο απφ 

γξαληηηθά-θξνθαινπαγή, ρσξίο 

ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ 

(ΟΗΚ20.5.2) 

1.4 ΟΗΚ2127 m3 40,00 30,85 
1.234,00 

5 

Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα 

πιηθψλ επί ρεηξνθηλήησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ΟΗΚ10.2) 

1.5 ΟΗΚ1103 tn 40,00 7,30 
292,00 

6 

Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί 

απηνθηλήηνπ ή ζε δψα, 

θνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά 

κέζα (ΟΗΚ10.1.2) 

1.6 ΟΗΚ1104 tn 40,00 1,65 
66,00 

7 
Μεηαθνξά πιηθψλ κε κνλφηξνρν 

(ΟΗΚ10.4) 
1.7 ΟΗΚ1127 T10m 40,00 2,00 

80,00 

8 

Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην, δηα 

κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο 

(ΟΗΚ10.7.1) 

1.8 ΟΗΚ1136 tnKm 1.000,00 0,35 
350,00 
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9 

Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ 

ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα  κε εθαξκνγή 

ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο 

(ΟΗΚ22.10.1*) 

1.9 ΟΗΚ2226 m3 20,00 28,00 
560,00 

10 

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, 

εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ 

(ΟΗΚ20.10*) 

1.1

0 
ΟΗΚ2162 m3 20,00 4,50 

90,00 

Άζξνηζκα νκάδαο   ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ -ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ     4.206,00 

Οκάδα  ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ  

1 

Κνηηνζηξψζεηο, πεξηβιήκαηα 

αγσγψλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο 

θιπ απφ ζθπξφδεκα C12/15 

(ΟΓΟΒ29.2.2) 

2.1 ΟΓΟ2531 m3 200,00 89,80 
17.960,00 

2 
ΣΟΜΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΔ 

ΑΦΑΛΣΟΚΟΠΣΖ (ΟΓΟΓ1) 
2.2 ΟΗΚ2269Α m 100,00 1,00 

100,00 

3 
ΠΡΟΥΤΣΑ ΚΡΑΠΔΓΑ ΑΠΟ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑ (ΟΓΟΒ51) 
2.3 ΟΓΟ2921 m 100,00 9,60 

960,00 

Άζξνηζκα νκάδαο   ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ    19.020,00 

Οκάδα  ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ  

1 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, 

δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο 

ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο 

απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 

C12/15 (ΟΗΚ32.1.3) 

3.1 ΟΗΚ3213 m3 50,00 84,00 
4.200,00 

2 

θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ Γηα 

θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C12/15 (ΟΗΚ32.5.3) 

3.2 ΟΗΚ3213 m3 100,00 101,00 
10.100,00 

3 

Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, φηαλ 

ην ζχλνιν ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο 

δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00m3 Γηα 

θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C12/15 (ΟΗΚ32.25.2) 

3.3 
ΟΗΚ3223Α.

4 
m3 100,00 16,80 

1.680,00 

4 
Ξπιφηππνη ρπηψλ 

κηθξνθαηαζθεπψλ (ΟΗΚ38.2) 
3.4 ΟΗΚ3811 m2 100,00 22,50 

2.250,00 

5 
Γνκηθά πιέγκαηα B500C 

(ΟΗΚ38.20.3) 
3.5 ΟΗΚ3873 Kgr 1.000,00 1,01 

1.010,00 

6 
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο 

B500C (ΟΗΚ38.20.2) 
3.6 ΟΗΚ3873 Kgr 1.000,00 1,07 

1.070,00 

Άζξνηζκα νκάδαο   ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ    20.310,00 
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Οκάδα  ΔΠΔΝΓΤΔΗ -ΔΠΗΣΡΧΔΗ-ΜΟΝΧΔΗ   

1 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ 

δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη 

νηνπδήπνηε πάρνπο, ρσξίο λα 

θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ 

εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ 

(ΟΗΚ22.20.1) 

4.1 ΟΗΚ2236 m2 10,00 7,90 
79,00 

2 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε 

θπβφιηζνπο απφ  ζθπξφδεκα 

(ΟΗΚ78.96) 

4.2 ΟΗΚ7452 m2 770,00 22,90 
17.633,00 

3 

Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ 

πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm 

(ΟΗΚ73.16.2) 

4.3 ΟΗΚ7316 m2 764,00 13,50 
10.314,00 

4 
Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο 

αθαλφληζηεο (ΟΗΚ73.11) 
4.4 ΟΗΚ7311 m2 200,00 22,50 

4.500,00 

5 
Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο 

νξζνγσληζκέλεο (ΟΗΚ73.12) 
4.5 ΟΗΚ7312 m2 200,00 28,00 

5.600,00 

6 

Αληηζθσξηαθέο βαθέο Δθαξκνγή 

αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο 

δχν ή ηξηψλ ζπζηαηηθψλ 

δηαιχηνπ, κε βάζε επνμεηδηθφ, 

πνιπνπξεζαληθφ ή αλφξγαλν 

ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν (άλσ ηνπ 

85%) (ΟΗΚ77.20.2) 

4.6 ΟΗΚ7744 m2 200,00 2,80 
560,00 

7 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί 

ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα 

αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, 

βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 

(ΟΗΚ77.55) 

4.7 ΟΗΚ7755 m2 200,00 6,70 
1.340,00 

8 

Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ 

Γηακέηξνπ απφ 1 1/4 έσο 2" 

(ΟΗΚ77.67.2) 

4.8 ΟΗΚ7767.4 m 200,00 2,25 
450,00 

9 

Αθξπιηθφ κηθξνκνξηαθφ ή 

ζηιηθνλνχρν (silane-siloxane) 

ππφζηξσκα ρξσκαηηζκψλ 

(αζηάξη) επί κε κεηαιιηθψλ 

επηθαλεηψλ (ΟΗΚ77.28) 

4.9 ΟΗΚ7735 m2 10,00 3,35 
33,50 

10 

Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ 

επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε 

ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή 

ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο 

(ΟΗΚ77.80.2) 

4.1

0 
ΟΗΚ7785.1 m2 500,00 10,10 

5.050,00 
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11 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ 

επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα 

πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, 

ζηπξεληναθξπιηθήο ή 

πνιπβηλπιηθήο βάζεσο, 

εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε 

ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 

ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιη 

(ΟΗΚ77.80.1) 

4.1

1 
ΟΗΚ7767.8 m2 200,00 9,00 

1.800,00 

12 

Πξνζαχμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκψλ 

πάζεο θχζεσο ιφγσ πξνζζέηνπ 

χςνπο (ΟΗΚ77.99) 

4.1

2 
ΟΗΚ7797 m2 50,00 0,34 

17,00 

13 

ηεγαλσηηθέο επηζηξψζεηο κε 

ηζηκεληνεηδή πιηθά (ΝΔΟ) 

(ΟΗΚ79.8 ΝΔΟ-4) 

4.1

3 
ΟΗΚ7903 Kgr 100,00 5,60 

560,00 

Άζξνηζκα νκάδαο   ΔΠΔΝΓΤΔΗ -ΔΠΗΣΡΧΔΗ-ΜΟΝΧΔΗ     47.936,50 

Οκάδα  ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ -ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ  

1 
Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ 

(ΟΗΚ22.23) 
5.1 ΟΗΚ2252 m2 25,00 5,60 

140,00 

2 

Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ 

επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα 

ρξσκαηηζκνχο (ΟΗΚ77.15) 

5.2 ΟΗΚ7735 m2 25,00 1,70 
42,50 

3 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε 

ηζηκεληνθνλίακα (ΟΗΚ71.22) 
5.3 ΟΗΚ7122 m2 50,00 14,00 

700,00 

4 

Πξνζαχμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ 

ιφγσ χςνπο απφ ην δάπεδν 

εξγαζίαο (ΟΗΚ71.71) 

5.4 ΟΗΚ7171 m2 25,00 0,68 
17,00 

5 

Αξγνιηζνδνκέο κε 

αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 150 

kg ηζηκέληνπ, κηάο νξαηήο φςεσο 

(ΟΗΚ42.5.2) 

5.5 ΟΗΚ4206 m3 50,00 67,00 
3.350,00 

6 

Αξγνιηζνδνκέο κε 

αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 150 

kg ηζηκέληνπ, δχν νξαηψλ φςεσλ 

(ΟΗΚ42.5.3) 

5.6 ΟΗΚ4207 m3 50,00 73,00 
3.650,00 

7 

Γηακφξθσζε φςεσλ ιηζνδνκψλ 

αλσκάινπ ρσξηθνχ ηχπνπ 

(ΟΗΚ45.1.1) 

5.7 ΟΗΚ4501 m2 50,00 9,00 
450,00 

8 
Μφξθσζε εμέρνπζαο αθκήο 

αξγνιηζνδνκψλ (ΟΗΚ42.26) 
5.8 ΟΗΚ4226 m 50,00 11,20 

560,00 

9 

Σνηρνδνκέο κε θηζεξνπιίλζνπο 

19x19x39 cm Με 

αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ζε 

αλαινγία 1 : 2 1/2, ησλ 150 kg 

ηζηκέληνπ (ΟΗΚ47.3.1) 

5.9 ΟΗΚ4711 m2 50,00 22,50 
1.125,00 
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10 

Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, δξνκηθψλ 

ηνίρσλ (ΟΗΚ49.1.1) 

5.1

0 
ΟΗΚ3213 m 10,00 16,80 

168,00 

11 

Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κπαηηθψλ 

ηνίρσλ (ΟΗΚ49.1.2) 

5.1

1 
ΟΗΚ3213 m 10,00 19,70 

197,00 

Άζξνηζκα νκάδαο   ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ -ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ    10.399,50 

Οκάδα  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ - ΞΤΛΗΝΔ -ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ  

1 
Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα 

(ΟΗΚ22.65.2) 
6.1 ΟΗΚ2275 Kgr 500,00 0,35 

175,00 

2 
Γηα μχιηλα θηγθιηδψκαηα 

(ΟΗΚ22.65.1) 
6.2 ΟΗΚ2275 m3 500,00 56,00 

28.000,00 

3 

ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ 

γαιβαληζκέλνη, Φ 1 1/2 " 

(ΟΗΚ64.26.2) 

6.3 ΟΗΚ6427 m 4.000,00 10,10 
40.400,00 

4 

ηδεξά θηγθιηδψκαηα απφ 

ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ 

Απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο 

ξάβδνπο (ΟΗΚ64.1.1) 

6.4 ΟΗΚ6401 Kgr 1.150,00 4,50 
5.175,00 

Άζξνηζκα νκάδαο   ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ - ΞΤΛΗΝΔ -ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ    73.750,00 

 

 

 Άζξνηζκα εξγαζηψλ 175.622,00 
 Γ.Ο. & Δ.Δ. 18,00 %  31.611,96 

 χλνιν 207.233,96 
 Απξφβιεπηα  15 % 31.085,09 
 Απνινγηζηηθά Αλαδφρνπ 3.420,00 
 Αλαζεσξήζεηο 196,43 

 Δξγνιαβηθφ αληηθείκελν ρσξίο ΦΠΑ 241.935,48 
 Φ.Π.Α.   24 % 58.064,52 

 Δξγνιαβηθφ αληηθείκελν κε ΦΠΑ 300.000,00 
 Απνινγηζηηθά Φνξέα κε ΦΠΑ - 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 300.000,00 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   11-02-2022 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑΣΟ  ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ 

ΔΡΓΧΝ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ 

 

 

 

ΣΑΒΛΑ ΜΑΡΗΑ 

TE ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ           -2022 

Ζ ΑΝΑΠΛΖΡ. ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 

 

 

 

ΜΑΡΗΑ ΑΓΑΜ ΠΡΑΣΗΝΑΚΖ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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Οκάδα  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ -ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ  

ΑΣ   1.1 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρψξσλ 

40,00 m3 

 
ΑΣ   1.2 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο, εθηφο απφ γξαληηηθά-θξνθαινπαγή 

ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ 

40,00 m3 

 
ΑΣ   1.3 Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ζε εδάθε 

γαηψδε-εκηβξαρψδε 

40,00 m3 

 
ΑΣ   1.4 Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ζε εδάθε 

βξαρψδε, εθηφο απφ γξαληηηθά-θξνθαινπαγή, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ 

πιψλ 

40,00 m3 

 
ΑΣ   1.5 Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα πιηθψλ επί ρεηξνθηλήησλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ 

40,00 tn 

 
ΑΣ   1.6 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα, θνξηνεθθφξησζε κε 

κεραληθά κέζα 

40,00 tn 

 
ΑΣ   1.7 Μεηαθνξά πιηθψλ κε κνλφηξνρν 40,00 T10m 

 
ΑΣ   1.8 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην, δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο 1.000,00 

tnKm 

 
ΑΣ   1.9 Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα  

κε εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο 

20,00 m3 

 
ΑΣ   1.10 Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ 20,00 m3 

 

Οκάδα  ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΑΣ   2.1 Κνηηνζηξψζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγψλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο θιπ απφ 

ζθπξφδεκα C12/15 

200,00 m3 

 
ΑΣ   2.2 ΣΟΜΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΔ ΑΦΑΛΣΟΚΟΠΣΖ 100,00 m 

ΑΣ   2.3 ΠΡΟΥΤΣΑ ΚΡΑΠΔΓΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 100,00 m 

 

Οκάδα  ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ 

ΑΣ   3.1 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 

50,00 m3 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 

                        
 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ  

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ   

 

Δξγν  
ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΘΟΡΧΝ 

ΥΡΖΖ ΟΓΧΝ -ΚΥ-ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΓΔ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  2022 

 

  

Πξνππ 

   

300.000,00 Δπξψ 
( κε  Φ.Π.Α. 24 %) 

  

Πεγή 
 

 

ΚΑΠ Δπελδπηηθψλ Γαπαλψλ Γήκνπ (πξψελ ΑΣΑ) 

 

Υξήζε  2022-2023 
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ΑΣ   3.2 θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 

C12/15 

100,00 m3 

 
ΑΣ   3.3 Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, φηαλ ην 

ζχλνιν ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00m3 Γηα 

θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 

100,00 m3 

 
ΑΣ   3.4 Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 100,00 m2 

 ΑΣ   3.5 Γνκηθά πιέγκαηα B500C 1.000,00 Kgr 

 
ΑΣ   3.6 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C 1.000,00 Kgr 

 

Οκάδα  ΔΠΔΝΓΤΔΗ -ΔΠΗΣΡΧΔΗ-ΜΟΝΧΔΗ  

ΑΣ   4.1 Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε 

πάρνπο, ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ 

πιαθψλ 

10,00 m2 

 
ΑΣ   4.2 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θπβνιίζνπο απφ  ζθπξνδεκα 770,00 m2 

 
ΑΣ   4.3 Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm 764,00 m2 

 

ΑΣ   4.4 Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο 200,00 m2 

 
ΑΣ   4.5 Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο νξζνγσληζκέλεο 200,00 m2 

 
ΑΣ   4.6 Αληηζθσξηαθέο βαθέο Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο δχν ή 

ηξηψλ ζπζηαηηθψλ δηαιχηνπ, κε βάζε επνμεηδηθφ, πνιπνπξεζαληθφ ή 

αλφξγαλν ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν (άλσ ηνπ 85%) 

200,00 m2 

 ΑΣ   4.7 Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή 

αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 

200,00 m2 

 ΑΣ   4.8 Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ Γηακέηξνπ απφ 1 1/4 έσο 2" 200,00 m 

 ΑΣ   4.9 Αθξπιηθφ κηθξνκνξηαθφ ή ζηιηθνλνχρν (silane-siloxane) ππφζηξσκα 

ρξσκαηηζκψλ (αζηάξη) επί κε κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ 

10,00 m2 

 

ΑΣ   4.10 Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, 

αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο 

500,00 m2 

 ΑΣ   4.11 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο 

δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο, 

εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 

ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιη 

200,00 m2 

 
ΑΣ   4.12 Πξνζαχμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκψλ πάζεο θχζεσο ιφγσ πξνζζέηνπ χςνπο 50,00 m2 

 
ΑΣ   4.13 ηεγαλσηηθέο επηζηξψζεηο κε ηζηκεληνεηδή πιηθά (ΝΔΟ) 100,00 Kgr 

 

Οκάδα  ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ -ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

ΑΣ   5.1 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ 25,00 m2 

 
ΑΣ   5.2 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο 25,00 m2 

 
ΑΣ   5.3 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 50,00 m2 

ΑΣ   5.4 Πξνζαχμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ ιφγσ χςνπο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο 25,00 m2 
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ΑΣ   5.5 Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 150 kg ηζηκέληνπ, κηάο 

νξαηήο φςεσο 

50,00 m3 

 
ΑΣ   5.6 Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 150 kg ηζηκέληνπ, δχν 

νξαηψλ φςεσλ 

50,00 m3 

 
ΑΣ   5.7 Γηακφξθσζε φςεσλ ιηζνδνκψλ αλσκάινπ ρσξηθνχ ηχπνπ 50,00 m2 

 
ΑΣ   5.8 Μφξθσζε εμέρνπζαο αθκήο αξγνιηζνδνκψλ 50,00 m 

 
ΑΣ   5.9 Σνηρνδνκέο κε θηζεξνπιίλζνπο 19x19x39 cm Με αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 

ζε αλαινγία 1 : 2 1/2, ησλ 150 kg ηζηκέληνπ 

50,00 m2 

 
ΑΣ   5.10 Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, δξνκηθψλ ηνίρσλ 10,00 m 

 
ΑΣ   5.11 Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κπαηηθψλ ηνίρσλ 10,00 m 

 

Οκάδα  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ - ΞΤΛΗΝΔ -ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 

ΑΣ   6.1 Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα 500,00 Kgr 

 
ΑΣ   6.2 Γηα μχιηλα θηγθιηδψκαηα 500,00 m3 

 
ΑΣ   6.3 ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γαιβαληζκέλνη, Φ 1 1/2 " 4.000,00 m 

 
ΑΣ   6.4 ηδεξά θηγθιηδψκαηα απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ Απινχ ζρεδίνπ απφ 

επζχγξακκεο ξάβδνπο 

1.150,00 Kgr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   11-02-2022 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑΣΟ  ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ 

ΔΡΓΧΝ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ 

 

 

 

ΣΑΒΛΑ ΜΑΡΗΑ 

TE ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

  

 

 

1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο ζα 

εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο 

εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ 

Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.2.2 "Κάζε δαπάλε"γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα 

ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ 

αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ 

κέζσλ. 

1.3      χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε 

ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο 

θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]  

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε 

εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ 

ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε 

νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη 

ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο 

Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

1.3.2 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 
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πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο 

απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην 

Η.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 θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο 

λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, 

εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.3.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, 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. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη 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 Οξνπο. 

1.3.6 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. 

1.3.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) 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 Δξγν, 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)  Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β)  Οηαλ 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. 

 

1.3.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα 

κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη 

ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ. 

1.3.9 Οη 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 θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, 

ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.3.10 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 θιπ.) 
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1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 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 Δξγνπ), ε 

απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε 

εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

 

1.3.12 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ. 

1.3.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα  

(β)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο 

(ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),  

(γ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(δ) 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  

(ε) 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.). 

 

1.3.14 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 

πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) 

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. 

Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο 

κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα 

Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ 

Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-

ΦΑΤ). 

1.3.15 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 επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο 

θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.3.16 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε 

"φπσο θαηαζθεπάζζεθε". 

1.3.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ 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. 

1.3.18 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., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα 

ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε 

πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 



 

14/110 

 

1.3.19 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.3.20 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.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

δηαηήξεζή ηνπο. 

1.3.21 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 θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ 

ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.22 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε 

φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.23 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 

1.3.24 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. 

1.3.25 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Αλαδφρνπ ζην 'Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη 

ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

1.3.26 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. 

1.3.27 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

1.3.28 Ζ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.  

1.4 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 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%) 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. 
 

1.5  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην 

ηνπ Έξγνπ. 

 

 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

  

2.1.1 Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε 
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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 Ζ 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 Ζ 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 ΔΗΓΗΚΧΝ 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. 

 

2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 

2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  

 

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. Ζ εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ 

αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΖΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ 

είλαη κεησκέλε) 

 

2.2.2  ΔΗΓΖ ΚΗΓΚΑΛΔΡΗΑ  

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. 
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 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 

 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 

 

Ζ 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. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ  

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.  

Ζ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ 
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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 Όξνη". 

 

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. 

 

Όηαλ πξφθεηαη 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 : 

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 
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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. ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ  

1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα αθφινπζα, θαηά πεγή 

πξνέιεπζεο θαη ζθιεξφηεηα: 

 

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 

 

ΚΛΖΡΑ: 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 Ησαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΧ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ησαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 
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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 

 

2.  ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν) 

3.  Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην. 

 

2.2.5.  ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΗΥΧΝ ΚΑΗ 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 61.30. 

 

 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη 

κε ην άξζξν 79.55. 

 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

 

Α.  Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 

παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 

δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 

 Ζ 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 ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ 

θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m
3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0.28   

 - απφζηαζε ≥  5 km 0,21   

Με παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο 

(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, 

κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 
  

 - απφζηαζε < 5 km 0,22  
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 - απφζηαζε ≥  5 km 0,18   

Δθηφο πφιεσο   

 · 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   

 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 

ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε 

θπβηθά κέηξα (m
3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 

ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε 

άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m
3
 θάζε 

εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 

Ζ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΔΣ 

ΟΗΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 

αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό 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. Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ 

θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθό 

Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο 

(πεξηπηώζεηο μπιείαο, θαξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ 

θαη πνηνηήηωλ). 

 

 

ΣΗΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
 

 

Οκάδα  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ -ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ   

Κσδ. Αλαζ/ζεο   

 

ΑΣ   1.1 

 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρψξσλ  (ΟΗΚ20.2)  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ2112 

 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο 

θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο 

θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m
2
, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα 

ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, 
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είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ 

παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 m. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 20 :  

 Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 

εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη κελ 

θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ, ε δε θαζαξή κεηαθνξά κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*], ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ.  

 

 Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο (ζπλνιηθή 

πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο) 

Σηκή αλά m3  πέληε επξψ & εμήληα πέληε ιεπηά  (5,65€) 

 

ΑΣ   1.2 

 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο, εθηφο απφ γξαληηηθά-θξνθαινπαγή 

ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ  (ΟΗΚ20.3.3)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ2117 

 Γεληθνί εθβξαρηζκνί γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 02-03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 3,00 

m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m
2
, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ηελ 

πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ ρψξνπ), ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 

0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία 

πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο 

ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε 

απφζηαζε έσο 30 m. 

 

 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 20 :  

 Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 

εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη κελ 

θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ, ε δε θαζαξή κεηαθνξά κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*], ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ.  

 

 Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο (ζπλνιηθή 

πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο) 

Σηκή αλά m3  είθνζη πέληε επξψ & ηξηάληα πέληε ιεπηά  (25,35€) 

 

ΑΣ   1.3 

 

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ζε εδάθε γαηψδε-

εκηβξαρψδε  (ΟΗΚ20.5.1)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ2124 
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 Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ 

ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m
2
, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο 

δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε 

ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ 

πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε 

ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ 

ηερληθψλ έξγσλ" 

 

 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 20 :  

 Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 

εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη κελ 

θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ, ε δε θαζαξή κεηαθνξά κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*], ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ.  

 

 Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο (ζπλνιηθή 

πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο) 

Σηκή αλά m3  επηά επξψ & ηξηάληα πέληε ιεπηά  (7,35€) 

 

ΑΣ   1.4 

 

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ζε εδάθε 

βξαρψδε, εθηφο απφ γξαληηηθά-θξνθαινπαγή, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ  

(ΟΗΚ20.5.2)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ2127 

 Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ 

ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m
2
, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο 

δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε 

ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ 

πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε 

ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ 

ηερληθψλ έξγσλ" 

 

 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 20 :  

 Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 

εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη κελ 

θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ, ε δε θαζαξή κεηαθνξά κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*], ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ.  

 

 Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο (ζπλνιηθή 

πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο) 

Σηκή αλά m3  ηξηάληα επξψ & νγδφληα πέληε ιεπηά  (30,85€) 

  

Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα πιηθψλ επί ρεηξνθηλήησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ  
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ΑΣ   1.5 (ΟΗΚ10.2)  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ1103 

 

Σηκή αλά tn  επηά επξψ & ηξηάληα ιεπηά  (7,30€) 

 

ΑΣ   1.6 

 

Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα, θνξηνεθθφξησζε κε 

κεραληθά κέζα  (ΟΗΚ10.1.2)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ1104 

 Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ γεληθά, ζθχξσλ, ραιίθσλ, 

άκκνπ, ακκνραιίθνπ, αζβέζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί νπνηνπδήπνηε 

ηξνρνθφξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή δψνπ. 

 

Σηκή αλά ηφλν (ton) 

Σηκή αλά tn  έλα επξψ & εμήληα πέληε ιεπηά  (1,65€) 

 

ΑΣ   1.7 

 

Μεηαθνξά πιηθψλ κε κνλφηξνρν  (ΟΗΚ10.4)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ1127 

 Μεηαθνξά κε κνλφηξνρν ελφο ηφλνπ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλά δεθάκεηξν απνζηάζεσο. 

 

 Σηκή αλά ηφλν θαη δεθάκεηξν (ton x 10 m) 

Σηκή αλά 

T10m  δχν επξψ & κεδέλ ιεπηά  (2,00€) 

 

ΑΣ   1.8 

 

Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην, δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο  (ΟΗΚ10.7.1)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ1136 

  Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/ 

Σηκή αλά 

tnKm  κεδέλ επξψ & ηξηάληα πέληε ιεπηά  (0,35€) 

 

ΑΣ   1.9 

 

Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα  κε 

εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο  (ΟΗΚ22.10.1*)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ2226 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αφπινπ ζθπξνδέκαηνο παληφο είδνπο, ζε 
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νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο 

απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε 

ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, νηεκαρηζκφοησλ επκεγέζσλ 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". 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
)πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 

 

Σηκή αλά m3  είθνζη νθηψ επξψ & κεδέλ ιεπηά  (28,00€) 

 

ΑΣ   1.10 

 

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ  (ΟΗΚ20.10*)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ2162 

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή ηκεκάησλ 

απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξνηφλησλ 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. 

Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 

εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη κελ 

θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ, ε δε θαζαξή κεηαθνξά κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*], ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Οξνπο ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ. 

 

Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο (ζπλνιηθή 

πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο). 

 

Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 

εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη κελ 

θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ, ε δε θαζαξή κεηαθνξά κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*}, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Οξνπο ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ. 

 

Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν νξχγκαηνο (ζπλνιηθή 

πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο) 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ   

 

Σηκή αλά m3  ηέζζεξα επξψ & πελήληα ιεπηά  (4,50€) 

Οκάδα  ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ  

Κσδ. Αλαζ/ζεο   

ΑΣ   2.1 Κνηηνζηξψζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγψλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο θιπ απφ 

ζθπξφδεκα C12/15  (ΟΓΟΒ29.2.2)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΓΟ2531 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ 

παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ 
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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). 

 

Ζ 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 

10cm
2
θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5cm,αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

Ζ 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. 

 

Όπνπ 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 
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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: Ηθξηψκαηα 

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 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  

 

Σηκή αλά m3  νγδφληα ελλέα επξψ & νγδφληα ιεπηά  (89,80€) 

 

ΑΣ   2.2 

 

ΣΟΜΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΔ ΑΦΑΛΣΟΚΟΠΣΖ  (ΟΓΟΓ1)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ2269Α 

Σηκή αλά m  έλα επξψ & κεδέλ ιεπηά  (1,00€) 

 

ΑΣ   2.3 

 

ΠΡΟΥΤΣΑ ΚΡΑΠΔΓΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  (ΟΓΟΒ51)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΓΟ2921 

 

Σηκή αλά m  ελλέα επξψ & εμήληα ιεπηά  (9,60€) 

Οκάδα  ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ  

Κσδ. Αλαζ/ζεο   

ΑΣ   3.1 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 

C12/15  (ΟΗΚ32.1.3)  
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Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ3213 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 32.01 :  

 Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 

πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ 

δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ 

θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ 

θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-02-00 "Γηάζηξσζε 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". 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο 

εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

 

 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ 

ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ 

κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο 

εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά 

πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην 

ζθπξφδεκα. 

 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 

δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιελ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζαο 

ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ 

ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

 Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη 

ηξνχινπο. 

  

 Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
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πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  

Σηκή αλά (ηελ πξφζζεζα εγψ γηα έλδεημε ηέινπο πεξηγξαθήο γεληθνχ άξζξνπ) 

Σηκή αλά m3  νγδφληα ηέζζεξα επξψ & κεδέλ ιεπηά  (84,00€) 

 

ΑΣ   3.2 

 

θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 

C12/15  (ΟΗΚ32.5.3)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ3213 

Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο ζθπξνδέκαηνο ή 

απηνθηλνχκελεο κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο έσο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 

ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ 

ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε 

θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ.  

 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο, νη πάζεο θχζεσο 

πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν 

εξγαζίαο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. Χο κηθξά έξγα ζεσξνχληαη ηα έξγα κε εκεξήζηα απαίηεζε 

κέρξη 50 m3 ζθπξνδέκαηνο. Γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 32.02. 

  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

Σηκή αλά m3  εθαηφλ έλα επξψ & κεδέλ ιεπηά  (101,00€) 

 

ΑΣ   3.3 

 

Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, φηαλ ην ζχλνιν 

ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00m3 Γηα θαηαζθεπέο 

απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15  (ΟΗΚ32.25.2)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ3223Α.4 

 

Σηκή αλά m3  δέθα έμε επξψ & νγδφληα ιεπηά  (16,80€) 

 

ΑΣ   3.4 

 

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ  (ΟΗΚ38.2)  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ3811 

 

Σηκή αλά m2  είθνζη δχν επξψ & πελήληα ιεπηά  (22,50€) 

 

ΑΣ   3.5 

 

Γνκηθά πιέγκαηα B500C  (ΟΗΚ38.20.3)  
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Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ3873 

 

Σηκή αλά Kgr  έλα επξψ & έλα ιεπηά  (1,01€) 

 

ΑΣ   3.6 

 

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C  (ΟΗΚ38.20.2)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ3873 

 

Σηκή αλά Kgr  έλα επξψ & επηά ιεπηά  (1,07€) 

Οκάδα  ΔΠΔΝΓΤΔΗ -ΔΠΗΣΡΧΔΗ-ΜΟΝΧΔΗ   

Κσδ. Αλαζ/ζεο   

 

ΑΣ   4.1 

 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο, 

ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ  

(ΟΗΚ22.20.1)  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ2236 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, 

ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, 

ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Σηκή αλά m2  επηά επξψ & ελελήληα ιεπηά  (7,90€) 

 

ΑΣ   4.2 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θπβνιίζνπο απφ  ζθπξνδεκα  (ΟΗΚ78.96)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7452 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κεθπβνιίζνπο απφ ζθπξνδεκα , δηαζηάζεσλ 10x10x5 cm,νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ, 

ρξψκαηνο θαη πθήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

Πεξηιακβάλεηαη ζηελ κελ πεξίπησζε έδξαζεο ζε πθηζηάκελν ζθπξφδεκα, ε εθαξκνγή ζηξψζεο 

ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ, ζηελ δε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο επί εδάθνπο ε απίζσζε θαη 

ζπκπχθλσζε απηνχ κε δνλεηή θαζψο θαη ε  αξκνιφγεζε κε ςηιή ζξαπζηή άκκν ελ μεξψ, ή κε θνλίακα 

ησλ 450 kg ηζηκέληνπ. 

 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, κε ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ.  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

Γεληθε πεξηγξαθε νκαδαο 78 

ΓΗΑ ΣΑ ΑΡΘΡΑ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 78 ΔΥΟΤΝ ΔΦΑΡΜΓΖ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΤΧ ,ΟΗ 
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ΔΠΗΦΑΝΔΗ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΛΤΦΔΧΝ  ΔΠΗΜΔΣΡΧΝΣΑΗ ΜΔ ΒΑ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ 

ΥΧΡΗ ΝΑ ΑΦΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΟΠΔ ΚΑΗ ΑΠΟΣΜΖΔΗ ΔΧ 0,50Μ2 

ΣΤΥΟΝ ΜΔΓΑΛΤΣΔΔ ΘΑ ΑΦΑΗΡΟΤΝΣΑΗ 

Σηκή αλά m2  είθνζη δχν επξψ & ελελήληα ιεπηά  (22,90€) 

 

ΑΣ   4.3 

 

Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm  (ΟΗΚ73.16.2)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7316 

Δπηζηξψζεηο κε πιαθψλ ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm,  θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

1338, κε αξκνχο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, απφ ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 

350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, κε ηα πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ 

εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Σηκή αλά m2  δέθα ηξία επξψ & πελήληα ιεπηά  (13,50€) 

 

ΑΣ   4.4 

 

Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο  (ΟΗΚ73.11)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7311 

Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηεο κέζνπ πάρνπο 5 cm θαη επηθαλείαο άλσ ησλ 0,10 m2, επί 

ππνζηξψκαηνο απφ αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1 : 2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 3 cm, κε αξκνχο 

κέζνπ πάρνπο 2 cm αξκνινγνχκελνπο κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg, κε ηα πιηθά, πιάθεο, 

ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Σηκή αλά m2  είθνζη δχν επξψ & πελήληα ιεπηά  (22,50€) 

 

ΑΣ   4.5 

 

Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο νξζνγσληζκέλεο  (ΟΗΚ73.12)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7312 

Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο νξζνγσληζκέλεο, πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm, κε αξκνχο πάρνπο ην πνιχ 1 

cm κε ηα πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Σηκή αλά m2  είθνζη νθηψ επξψ & κεδέλ ιεπηά  (28,00€) 
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ΑΣ   4.6 Αληηζθσξηαθέο βαθέο Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο δχν ή ηξηψλ 

ζπζηαηηθψλ δηαιχηνπ, κε βάζε επνμεηδηθφ, πνιπνπξεζαληθφ ή αλφξγαλν 

ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν (άλσ ηνπ 85%)  (ΟΗΚ77.20.2)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7744 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά 

γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο 

πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ 

ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 

ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 

θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη 

νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ. 

 

γ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα 

είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

 

Δθαξκνγή αληηζθσξηαθήο βαθήο κε ηελ απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Δθαξκνγή πιηθνχ κε ή αλφξγαλν ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν (ZincEthylSilicate) σο βαζηθφ θνξέα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ςεπδάξγπξν (ZincRichPrimer) κε ζπλνιηθφ 

ηειηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα ηα 80 κηθξά.. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ςεπδάξγπξνπ ζην ζπλνιηθφ ηειηθφ πάρνο ηνπ 

μεξνχ πκέλα ηνπ ππνζηξψκαηνο ζα ππεξβαίλεη ην 85%. 

 

Σηκή αλά m2  δχν επξψ & νγδφληα ιεπηά  (2,80€) 

 

ΑΣ   4.7 

 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή 

αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ  (ΟΗΚ77.55)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7755 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά 

γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο 

πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ 

ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 

ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 
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θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη 

νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ. 

 

γ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα 

είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 

"Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 

 

Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο 

ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία, 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

 

 

Σηκή αλά m2  έμε επξψ & εβδνκήληα ιεπηά  (6,70€) 

 

ΑΣ   4.8 

 

Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ Γηακέηξνπ απφ 1 1/4 έσο 2"  (ΟΗΚ77.67.2)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7767.4 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά 

γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο 

πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ 

ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 

ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 

θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη 

νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ. 

 

γ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα 

είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 
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Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

 

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  

 

 

Σηκή αλά m  δχν επξψ & είθνζη πέληε ιεπηά  (2,25€) 

 

ΑΣ   4.9 

 

Αθξπιηθφ κηθξνκνξηαθφ ή ζηιηθνλνχρν (silane-siloxane) ππφζηξσκα 

ρξσκαηηζκψλ (αζηάξη) επί κε κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ  (ΟΗΚ77.28)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7735 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά 

γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο 

πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ 

ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 

ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 

θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη 

νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ. 

 

γ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα 

είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

 

Αθξπιηθφ κηθξνκνξηαθφή ζηιηθνλνχρν (silane-siloxane) ππφζηξσκα ρξσκαηηζκψλ (αζηάξη) επί κή 

κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ (π.ρ. λέα θαη παιαηά επηρξίζκαηα, ζθπξφδεκα, νπηφπιηλζνη, γπςνζαλίδεο, θαη 

κνξηoζαλίδεο). Τιηθφ κε βάζε πδαηνδηαιπηέο κηθξνκνξηαθέο αθξπιηθέο ξεηίλεο ή ξεηίλεο ζηιηθνλνχρνπ 

βάζεσο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ, πξψηε ζηξψζε, 

επηκειεκέλν ηξίςηκν κε γπαιφραξην κεηά ηελ πξψηε ζηξψζε θαη δεχηεξε ζηξψζε, 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

 

Σηκή αλά m2  ηξία επξψ & ηξηάληα πέληε ιεπηά  (3,35€) 

 

ΑΣ   4.10 

 

Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, 



 

34/110 

 

αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο  (ΟΗΚ77.80.2)  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7785.1 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά 

γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο 

πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ 

ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 

ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 

θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη 

νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ. 

 

γ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα 

είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή 

ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 

 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο. Τιηθά 

θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

Σηκή αλά m2  δέθα επξψ & δέθα ιεπηά  (10,10€) 
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Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, 

αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο, εζσηεξηθψλ 

επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιη  

(ΟΗΚ77.80.1)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7767.8 

 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή 

ζηπξέλην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  

 

 Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο. Τιηθά 

θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
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 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

Γεληθή πεξηγξαθή νκάδαο 77 :  

 Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

 

α)   ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα 

ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, 

δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο 

θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδσλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 

ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθφιιεησλ ηαηληψλ, 

θχιισλ λάηινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη 

νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ.   

 

γ)  Όηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα 

είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

Σηκή αλά m2  ελλέα επξψ & κεδέλ ιεπηά  (9,00€) 

 

ΑΣ   4.12 

 

Πξνζαχμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκψλ πάζεο θχζεσο ιφγσ πξνζζέηνπ χςνπο  

(ΟΗΚ77.99)  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7797 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά 

γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο 

πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ 

ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 

ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 

θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη 

νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ. 

 

γ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα 
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είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

 

Πξνζαχμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκψλ πάζεο θχζεσο αλά 2,00 m ή θιάζκα απηψλ πξνζζέηνπ χςνπο, πέξαλ 

ησλ 5,00 m χςνπο απφ ηνπ θαηά πεξίπησζηλ δαπέδνπ εξγαζίαο (εδάθνπο, πεδνδξνκίνπ, δαπέδνπ, 

νξφθνπ, εμσζηψλ).  

 

Σν παξφλ άξζξν δελ αθαξκφδεηαη φηαλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθέιεζε 

εξγαζηψλ επί θαηαθνξχθσλ επηθαλεηψλ ή νξνθψλ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

Σηκή αλά m2  κεδέλ επξψ & ηξηάληα ηέζζεξα ιεπηά  (0,34€) 

 

ΑΣ   4.13 

 

ηεγαλσηηθέο επηζηξψζεηο κε ηζηκεληνεηδή πιηθά (ΝΔΟ)  (ΟΗΚ79.8 ΝΔΟ-4)  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7903 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή 

πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.  

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο 

ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.  

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα 

είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

 

Δπίζηξσζε κε πξναλακηγκέλα ηζηκεληνεηδή ζηεγαλσηηθά πιηθά εληφο ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίαο, θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 (κε ζήκαλζε CE), εθηεινπκέλε επί νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ ζε 

δπν ζηξψζεηο (1mm ε θάζε κηα) θάζεηεο κεηαμχ ηνπο. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ  πιηθνχ επί 

ηφπνπ, ν θαζαξηζκφο θαη πιχζε ηεο επηθαλείαο επίζηξσζεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα θαη εθαξκνγή εληζρπηηθνχ πξφζθπζεο (αζηαξηνχ), 

ζπκβαηνχ κε ην πιηθφ, αλ απηφ ζπληζηάηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

παιφπιεγκα νπιηζκνχ ελίζρπζεο κε άλνηγκα θαξέ 10ρ10mm θαη βάξνο 90gr/m2 ην νπνίν ζα 

ελζσκαησζεί ζηηο ζηξψζεηο ηνπ ηζηκεληνεηδνχο ζηεγαλσηηθνχ. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ηζηκεληνεηδνχο πιηθνχ, κε βάζε ην απφβαξν ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην έξγν. 

 

Σηκή αλά Kgr  πέληε επξψ & εμήληα ιεπηά  (5,60€) 
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Οκάδα  ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ -ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ  

Κσδ. Αλαζ/ζεο   

 

ΑΣ   5.1 

 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ  (ΟΗΚ22.23)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ2252 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, καξκαξνθνληακάησλ, 

αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε 

πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ 

θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξήζησλ 0,03 m3/m2), ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.  

 

Σηκή αλά m2  πέληε επξψ & εμήληα ιεπηά  (5,60€) 

 

ΑΣ   5.2 

 

Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο  (ΟΗΚ77.15)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7735 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά 

γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο 

πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ 

ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 

ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 

θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη 

νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ. 

 

γ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 

παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 

MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα 

είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

 

Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 

 

Απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ επηρξίζκαηνο, αθαίξεζε ησλ αλσκαιηψλ, θαζαξηζκφο, ιείαλζε κε 

γπαιφραξην, αζηάξσκα κε θαηάιιειν πιηθφ βάζεσο αθξπιηθήο ξεηίλεο, δηαιχηνπ, ή αθξπιηθνχ 

κηθξνκνξηαθνχ πιηθνχ βάζεσο λεξνχ, κε αληνρή ζηα αιθάιηα. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

Σηκή αλά m2  έλα επξψ & εβδνκήληα ιεπηά  (1,70€) 

 

 

ΑΣ   5.3 

 

 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα  (ΟΗΚ71.22)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7122 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη  πιηθά): 

- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο  αθαίξεζε ξχπσλ (κε 

θαηάιιειν απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ 

-  Ζ απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 

- Ζ χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 

- Ζ πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο 

θαζψο θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί. 

- Ζδηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ 

θαη νξίσλ θιπ 

γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελλ πεξηγξαθή 

ηνπο, ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ  

- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ, 

δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ: 

-  Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ζχλζεζε ησλ 

θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά).  

- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή). 

- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 

- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο 

εξγαζίαο ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). 

 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, εηο ηξείο 

ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε έδαθνο, θαη ζεχςνο κέρξη 4,00 m απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ 

παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 

 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά 

εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

 

Σηκή αλά m2  δέθα ηέζζεξα επξψ & κεδέλ ιεπηά  (14,00€) 

  

Πξνζαχμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ ιφγσ χςνπο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο  
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ΑΣ   5.4 (ΟΗΚ71.71)  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ7171 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη  πιηθά): 

- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο  αθαίξεζε ξχπσλ (κε θαηάιιειν 

απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ 

-  Ζ απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 

- Ζ χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 

- Ζ πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο θαζψο 

θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί. 

- Ζδηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ θαη 

νξίσλ θιπ 

γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελλ πεξηγξαθή ηνπο, 

ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ  

- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ, 

δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ: 

-  Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ζχλζεζε ησλ 

θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά).  

- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή). 

- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 

- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζίαο 

ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). 

 

Πξνζαχμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ, αλά 2,00 m πξνζζέηνπ χςνπο πέξαλ ησλ 4,00 m χςνπο απφ ην θαηά 

πεξίπησζε δάπεδν εξγαζίαο (π.ρ. εδάθνο, πεδνδξφκην, εμψζηε).  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

 

Σηκή αλά m2  κεδέλ επξψ & εμήληα νθηψ ιεπηά  (0,68€) 

 

ΑΣ   5.5 

 

Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 150 kg ηζηκέληνπ, κηάο νξαηήο 

φςεσο  (ΟΗΚ42.5.2)  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ4206 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ηηκνινγνχληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, νηνπδήπνηε πάρνπο, απφ θπζηθνχο ιίζνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εμφξπμε (θαηεγνξία 2 ηνπ Δπξνθψδηθα 6) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά απφ ζπνξαδηθή επεμεξγαζία θαηά 

ην θηίζηκν γηα βειηίσζε ηεο επζηάζεηάο ηνπο (αξγνιηζνδνκή). 

 

Οη αξγνί ιίζνη δελ ζα έρνπλ πξνζκίμεηο ή ξεγκαηψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή ηνπο, δελ ζα έρνπλ 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηε δηάζηαζή ηνπο θαη ζα είλαη επηδεθηηθνί ζπνξαδηθήο επεμεξγαζίαο ψζηε λα 

θηίδνληαη κε αξκνχο ην πνιχ 25 mm. 
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ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο φιεο νη δαπάλεο: 

-  απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ ιίζσλ ζε ρψξνπο ρσξίο λεξά, πάγν ή άιινπο ξχπνπο (ιάζπε, 

ζθνπξηά, ρξψκαηα θιπ), 

- επη ηφπνπ παξαγσγήο ησλ αλαθεξφκελσλ ηχπσλ θνληακάησλ ηνηρνπνηάο, ή ρξήζεο εηνίκσλ 

θνληακάησλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ-998-2, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε ζήκαλζε CE, 

- ελδερφκελεο ρξήζεο ρξσζηηθψλ νπζηψλ θνληακάησλ (pigments), ζε αλαινγία έσο 5% θαηά βάξνο 

ηεο ζπλδεηηθήο χιεο, ή/θαη ηξηκκάησλ νπηήο αξγίινπ (ζπλήζσο ζε κίγκαηα θαηεγνξίαο Μ1 θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 998-2), 

- θαηαζθεπήο ησλ απαηηνχκελσλ απιψλ αξκνινγεκάησλ. 

- θαηαζθεπήο ηπρφλ νιφζσκσλ αλσθιίσλ, πνδηψλ ή θαησθιίσλ, 

 

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξψζεο έδξαζεο (καμηιάξη), θαηαθφξπθσλ ή 

νξηδφληησλ εληζρπηηθψλ δσλψλ, αλσθιίσλ θαη πνδηψλ απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηα νπνία 

απνδεκηψλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 49.01, θαζψο θαη νη δηακνξθψζεηο φςεσλ, νη νπνίεο 

απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηηο ηηκέο ηεο ελφηεηαο 45 

 

Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ, πάζεο θχζεσο ηνίρσλ, 

νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζε ζηάζκε κέρξη +4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-01-00 "Ληζφθηηζηνη ηνίρνη". 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) 

 

Σηκή αλά m3  εμήληα επηά επξψ & κεδέλ ιεπηά  (67,00€) 

 

ΑΣ   5.6 

 

Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 150 kg ηζηκέληνπ, δχν νξαηψλ 

φςεσλ  (ΟΗΚ42.5.3)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ4207 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ηηκνινγνχληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, νηνπδήπνηε πάρνπο, απφ θπζηθνχο ιίζνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εμφξπμε (θαηεγνξία 2 ηνπ Δπξνθψδηθα 6) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά απφ ζπνξαδηθή επεμεξγαζία θαηά 

ην θηίζηκν γηα βειηίσζε ηεο επζηάζεηάο ηνπο (αξγνιηζνδνκή). 

 

Οη αξγνί ιίζνη δελ ζα έρνπλ πξνζκίμεηο ή ξεγκαηψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή ηνπο, δελ ζα έρνπλ 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηε δηάζηαζή ηνπο θαη ζα είλαη επηδεθηηθνί ζπνξαδηθήο επεμεξγαζίαο ψζηε λα 

θηίδνληαη κε αξκνχο ην πνιχ 25 mm. 

 

ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο φιεο νη δαπάλεο: 

-  απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ ιίζσλ ζε ρψξνπο ρσξίο λεξά, πάγν ή άιινπο ξχπνπο (ιάζπε, 

ζθνπξηά, ρξψκαηα θιπ), 

- επη ηφπνπ παξαγσγήο ησλ αλαθεξφκελσλ ηχπσλ θνληακάησλ ηνηρνπνηάο, ή ρξήζεο εηνίκσλ 

θνληακάησλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ-998-2, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε ζήκαλζε CE, 

- ελδερφκελεο ρξήζεο ρξσζηηθψλ νπζηψλ θνληακάησλ (pigments), ζε αλαινγία έσο 5% θαηά βάξνο 

ηεο ζπλδεηηθήο χιεο, ή/θαη ηξηκκάησλ νπηήο αξγίινπ (ζπλήζσο ζε κίγκαηα θαηεγνξίαο Μ1 θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 998-2), 

- θαηαζθεπήο ησλ απαηηνχκελσλ απιψλ αξκνινγεκάησλ. 

- θαηαζθεπήο ηπρφλ νιφζσκσλ αλσθιίσλ, πνδηψλ ή θαησθιίσλ, 

 

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξψζεο έδξαζεο (καμηιάξη), θαηαθφξπθσλ ή 

νξηδφληησλ εληζρπηηθψλ δσλψλ, αλσθιίσλ θαη πνδηψλ απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηα νπνία 

απνδεκηψλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 49.01, θαζψο θαη νη δηακνξθψζεηο φςεσλ, νη νπνίεο 
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απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηηο ηηκέο ηεο ελφηεηαο 45 

 

Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ, πάζεο θχζεσο ηνίρσλ, 

νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζε ζηάζκε κέρξη +4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-01-00 "Ληζφθηηζηνη ηνίρνη". 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) 

 

Σηκή αλά m3  εβδνκήληα ηξία επξψ & κεδέλ ιεπηά  (73,00€) 

 

ΑΣ   5.7 

 

Γηακφξθσζε φςεσλ ιηζνδνκψλ αλσκάινπ ρσξηθνχ ηχπνπ  (ΟΗΚ45.1.1)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ4501 

Γηακφξθσζε φςεσλ ιηζνδνκήο ρσξηθνχ ηχπνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαηά 

ηελ δφκεζε ησλ ηνίρσλ κε ηελ δηαινγή ησλ ιίζσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ νξαηή επηθάλεηα θαη ηελ 

επεμεξγαζία ηνπο κε ρνλδξνπειέθεκα, κε ηελ θαηεξγαζία ηνπ θνληάκαηνο δφκεζεο ησλ αξκψλ ηεο 

πξφζνςεο, ηελ απφμεζε ηνπ επηθαλεηαθνχ θνληάκαηνο κε θαηάιιειν εξγαιείν πξηλ απνμεξαλζεί γηα ηελ 

εθβάζπλζε ησλ αξκψλ ζε βάζνο 2 - 4 cm, θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο επηθαλείαο απφ ηα θνληάκαηα κε 

ιηλάηζα, ςήθηξα ή άιιν θαηάιιειν εξγαιείν. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
).  

 

Γηακφξθσζε κε ιίζνπο επεμεξγαζκέλνπο κε ην ζθπξί (ρνλδξνπειέθεκα). 

 

Σηκή αλά m2  ελλέα επξψ & κεδέλ ιεπηά  (9,00€) 

 

ΑΣ   5.8 

 

Μφξθσζε εμέρνπζαο αθκήο αξγνιηζνδνκψλ  (ΟΗΚ42.26)  

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ4226 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ηηκνινγνχληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, νηνπδήπνηε πάρνπο, απφ θπζηθνχο ιίζνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εμφξπμε (θαηεγνξία 2 ηνπ Δπξνθψδηθα 6) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά απφ ζπνξαδηθή επεμεξγαζία θαηά 

ην θηίζηκν γηα βειηίσζε ηεο επζηάζεηάο ηνπο (αξγνιηζνδνκή). 

 

Οη αξγνί ιίζνη δελ ζα έρνπλ πξνζκίμεηο ή ξεγκαηψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή ηνπο, δελ ζα έρνπλ 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηε δηάζηαζή ηνπο θαη ζα είλαη επηδεθηηθνί ζπνξαδηθήο επεμεξγαζίαο ψζηε λα 

θηίδνληαη κε αξκνχο ην πνιχ 25 mm. 

 

ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο φιεο νη δαπάλεο: 

-  απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ ιίζσλ ζε ρψξνπο ρσξίο λεξά, πάγν ή άιινπο ξχπνπο (ιάζπε, 

ζθνπξηά, ρξψκαηα θιπ), 

- επη ηφπνπ παξαγσγήο ησλ αλαθεξφκελσλ ηχπσλ θνληακάησλ ηνηρνπνηάο, ή ρξήζεο εηνίκσλ 

θνληακάησλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ-998-2, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε ζήκαλζε CE, 

- ελδερφκελεο ρξήζεο ρξσζηηθψλ νπζηψλ θνληακάησλ (pigments), ζε αλαινγία έσο 5% θαηά βάξνο 

ηεο ζπλδεηηθήο χιεο, ή/θαη ηξηκκάησλ νπηήο αξγίινπ (ζπλήζσο ζε κίγκαηα θαηεγνξίαο Μ1 θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 998-2), 

- θαηαζθεπήο ησλ απαηηνχκελσλ απιψλ αξκνινγεκάησλ. 
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- θαηαζθεπήο ηπρφλ νιφζσκσλ αλσθιίσλ, πνδηψλ ή θαησθιίσλ, 

 

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξψζεο έδξαζεο (καμηιάξη), θαηαθφξπθσλ ή 

νξηδφληησλ εληζρπηηθψλ δσλψλ, αλσθιίσλ θαη πνδηψλ απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηα νπνία 

απνδεκηψλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 49.01, θαζψο θαη νη δηακνξθψζεηο φςεσλ, νη νπνίεο 

απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα κε ηηο ηηκέο ηεο ελφηεηαο 45 

 

Μφξθσζε εμέρνπζαο αθκήο αξγνιηζνδνκψλ (γσληψλ, παξαζηάδσλ, ιακπάδσλ θ.ιπ.) κε ρξήζε θαη 

θαηεξγαζία επκεγέζσλ ιίζσλ.  

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  

 

Σηκή αλά m  έλδεθα επξψ & είθνζη ιεπηά  (11,20€) 

 

ΑΣ   5.9 

 

Σνηρνδνκέο κε θηζεξνπιίλζνπο 19x19x39 cm Με αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ζε 

αλαινγία 1 : 2 1/2, ησλ 150 kg ηζηκέληνπ  (ΟΗΚ47.3.1)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ4711 

 

Toηρνδνκέο πάρνπο 19 cm κε δηάθελνπο θηζεξνηνπιίλζνπο δηαζηάζεσλ 39x19x19 cm θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

771-3 "ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ ζθπξφδεκα (αδξαλή ζπλήζε θαη ειαθξά)", κε ζήκαλζε CE,  

 

 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ 

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, 

ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα 

θνληακάησλ θαη θηζεξνπιίλζσλ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.  

 

Σηκή αλά m2  είθνζη δχν επξψ & πελήληα ιεπηά  (22,50€) 

 

ΑΣ   5.10 

 

Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, δξνκηθψλ ηνίρσλ  

(ΟΗΚ49.1.1)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ3213 

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 

m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  

 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα 

ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ 

ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ.  

 

ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο πέξαλ ησλ 

4Φ12, ε δηαθνξά ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν ΝΔΣ ΟΗΚ 38.20 
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Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

 

Σηκή αλά m  δέθα έμε επξψ & νγδφληα ιεπηά  (16,80€) 

 

ΑΣ   5.11 

 

Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κπαηηθψλ ηνίρσλ  

(ΟΗΚ49.1.2)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ3213 

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 

m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  

 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα 

ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ 

ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ.  

 

ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο πέξαλ ησλ 

4Φ12, ε δηαθνξά ηηκνινγείηαη κε βάζε ην άξζξν ΝΔΣ ΟΗΚ 38.20 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

 

Σηκή αλά m  δέθα ελλέα επξψ & εβδνκήληα ιεπηά  (19,70€) 

Οκάδα  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ - ΞΤΛΗΝΔ -ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ  

Κσδ. Αλαζ/ζεο   

 

ΑΣ   6.1 

 

Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα  (ΟΗΚ22.65.2)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ2275 

Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ 

πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνζήθεπζε ησλ ρξεζίκσλ πιηθψλ. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

Σηκή αλά Kgr  κεδέλ επξψ & ηξηάληα πέληε ιεπηά  (0,35€) 

 

ΑΣ   6.2 

 

Γηα μχιηλα θηγθιηδψκαηα  (ΟΗΚ22.65.1)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ2275 

Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ 

πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνζήθεπζε ησλ ρξεζίκσλ πιηθψλ. 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
)μπιείαο 

 

Σηκή αλά m3  πελήληα έμε επξψ & κεδέλ ιεπηά  (56,00€) 

 

ΑΣ   6.3 

 

ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γαιβαληζκέλνη, Φ 1 1/2 "  (ΟΗΚ64.26.2)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ6427 

ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γαιβαληζκέλνη, ρσξίο εηδηθά ηεκάρηα, αληηζθσξηαθή επίζηξσζε κε βαθή 

βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο. Πιεξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε.  

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ηνπνζεηεζέληνο ζσιήλα. 

 

Σηκή αλά m  δέθα επξψ & δέθα ιεπηά  (10,10€) 

 

ΑΣ   6.4 

 

ηδεξά θηγθιηδψκαηα απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ Απινχ ζρεδίνπ απφ 

επζχγξακκεο ξάβδνπο  (ΟΗΚ64.1.1)  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ6401 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ θιπ., απφ 

ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ 

ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ 

θηγθιηδσκάησλ. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

 

Σηκή αλά Kgr  ηέζζεξα επξψ & πελήληα ιεπηά  (4,50€) 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   11-02-2022 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑΣΟ  ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ 

ΔΡΓΧΝ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ 

 

 

 

ΣΑΒΛΑ ΜΑΡΗΑ 

TE ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ           -2022 

Ζ ΑΝΑΠΛΖΡ. ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 

 

 

 

ΜΑΡΗΑ ΑΓΑΜ ΠΡΑΣΗΝΑΚΖ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 

 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ  

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ   

 
Εργο  

ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΘΟΡΧΝ 

ΥΡΖΖ ΟΓΧΝ -ΚΥ-ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  2022  

  

Προυπ 

  

300.000,00 Δπξψ 
( κε  Φ.Π.Α. 24  %) 

  

Πηγή 
 

 

ΚΑΠ Δπελδπηηθψλ Γαπαλψλ Γήκνπ (πξψελ ΑΣΑ) 

 
Χρήση  2022-2023 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 

 

Άρθρο 1 
Ζ ζπγγξαθή αλαθέξεηαη γεληθψο ζηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο δεκνζίσλ - δεκνηηθψλ έξγσλ 
πνπ ε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπο βαξαίλεη ηε δηαρείξηζε ησλ ΟΤΑ. 

Άρθρο 2 
Γηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ : 

Τα δεκφζηα & ζπλεπψο θαη ηα δεκνηηθά έξγα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη ηα άξζξα ησλ Νφκσλ πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 - Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο & ην άξζξν 377- 
Καηαξγνχκελεο Γηαηάμεηο ηνπ αλσηέξνπ Ν.4412/16. 

Άρθρο 3 
Δγθχθιηνη, Πξνδηαγξαθέο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ησλ ΟΤΑ, αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ 
εγθπθιίσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηνπ 
εθηεινχκελνπ έξγνπ Πξφηππεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (440 ΔΤΔΠ) ηνπ ππνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ κε ηηο 
ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ζπλνδεπηηθέο Δγθχθιηνπο. 

Άρθρο 4 
Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 
α) Τν Δξγνιαβηθφ Σπκθσλεηηθφ, 
β) Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, 
γ) Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, 
δ) Τν Τηκνιφγην Μειέηεο, 
ε) Ζ Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ, 
ζη) Οη Πξφηππεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, 
δ) Ζ Τερληθή πεξηγξαθή, 
ε) Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο, 
ζ) Ζ Γεληθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ, 
η) Τα ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνηρεία θαη δηαγξάκκαηα θαη 
θ) Τα ζρέδηα αλ ππάξρνπλ εθφζνλ θξίλνληαη απαξαίηεηα. 

 
Άρθρο 5 
Ζ πξνζεζκία πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε 365 μέρες. Μεηά ηε παξέιεπζε ηεο αλσηέξαο 
εκεξνκελίαο ή ηεο παξαηάζεσο πνπ ζα εγθξηζεί λφκηκα ν αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/16 θαη ζηελ ζπλέρεηα θεξχζζεηαη έθπησηνο φπσο νξίδεη 
ην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/16. 
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Άρθρο 6 
α) Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη αξθεηά ρέξηα θαη κεραληθά κέζα θαη λα 
εθαξκφζεη ππεξσξίεο θαη λπθηεξηλά ζπλεξγεία θαη εξγαζία ζε αξγίεο αλ έηζη απαηηεί ε θαιή θαη 
εκπξφζεζκε εθηέιεζε  ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπδεκία πξφζζεηε απνδεκίσζε. Ζ 
ππεξεζία δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
ζπλεξγείσλ, ηηο ππεξσξίεο θαη ησλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο ηεο 
πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δε πεξαηψζεη ηα 
έξγα ή ηκήκαηα απηψλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε ζχκβαζε θαη ην 
πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (Πίλαθεο Δξγαζηψλ) κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν.4412/16. 

β) Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην έξγνπ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 146 ηνπ Ν.4412/16. 

γ) Δπίζεο λα πξνζθνκίζεη ηεχρνο εκεξνινγίνπ βηβιηνδεηεκέλν απφ δηπιφηππα αξηζκεκέλα 
θχιια πνπ ζα έρεη ζαλ επηθεθαιίδα ηελ επσλπκία ηνπ θαη ην ηίηιν ηνπ έξγνπ. Τν ηεχρνο απηφ 
ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη βξίζθεηαη επί ηφπνπ ζην 
έξγν. 

Άρθρο 7 
Πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ Τηκνινγίνπ 

Οη ηηκέο ηνπ Τηκνινγίνπ είλαη ζε κνλάδεο εξγαζηψλ πνπ έρνπλ ηειεηψζεη πιήξσο, ρσξίο ν 
αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκηψζεσο γηα ηε πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 
θάζε κηαο απφ απηέο, δειαδή ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη α) Οη δαπάλεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε κηαο εξγαζίαο δειαδή ηα 
κηζζψκαηα, ηα θαχζηκα θαη ηα ιηπαληηθά πνπ απαηηνχληαη ε ιφγσ εκεξνινγίσλ απφ 
νπηαλδήπνηε αηηία επηβάξπλζε, νη δαπάλεο εγθαηαζηάζεσο θαη ηα αζθάιηζηξα απηψλ. 

β) Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην πξνζσπηθφ γηα ηα ζπλεξγεία θαη ηελ επάλδξσζε ηνπο 
απφ εξγνδεγνχο, κεραλνδεγνχο ρεηξηζηέο, κεραλνηερλίηεο, ηερλίηεο θαη αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο, 
γηα εκεξνκίζζηα απηψλ εκεξαξγίεο, αζθαιίζεηο, ψξεο αξγίαο, έθηαθηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο γ) 
Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε είδνπο εξγαζίαο, πιηθψλ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη γηα 
ηηο κεηαθνξέο απηψλ κε θάζε κέζν απφ ην ηφπν παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο κέρξη ην ηφπν 
θαζψο θαη θάζε πιηθνχ πνπ δε θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά ελδερνκέλσο ζα απαηηεζεί γηα ηε 
πιήξε ζπληέιεζε θάζε κηαο εξγαζίαο. 

δ) Οη ηπρφλ δαπάλεο θάζε είδνπο αζθαιίζεσλ ησλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεσλ δηα ηε πξνζσξηλή 
θαηάιεςε εθηάζεσλ, γηα ηε κεηαθνξά ή απνζήθεπζε απηψλ. ε) Τα έμνδα απνζβέζεσο, 
απνζεθεχζεσο θαη θπιάμεσο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ 

ζη) Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δε θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ. Οπδεκία αμίσζε ε 
δηακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ, είηε σο πξνο ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο 
απνζηάζεηο κεηαθνξάο πιηθψλ πνπ εηζέξρνληαη ζε θάζε εξγαζία, είηε σο πξνο ηηο απνθάζεηο 
ησλ εξγαηνηερληηψλ, είηε σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ. 

Άρθρο 8 
Πνζνζηά γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο ηνπ αλαδφρνπ : 

Σηελ έλλνηα ηνπ πνζνζηνχ ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο αλαδφρνπ πνπ θαηαβάιιεηαη επί 
ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ κε ηηο ηηκέο κνλάδνο πνπ ηζρχνπλ ή ηηο λέεο πνπ 
ζα θαλνληζηνχλ, πεξηιακβάλνληαη : 

α) Μηζζνί θαη θάζε είδνπο απνδεκηψζεσο, αζθαιίζεηο θαη έμνδα θηλήζεσο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 
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ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

β) Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξηζάιςεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 
θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ (χδξεπζε, ζέξκαλζε θιπ.) γ) Τα έμνδα 
ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπλάςεσο, ζπκβάζεσο εγθαηαζηάζεσο, εθηειέζεσο θαη 
παξαιαβήο ησλ έξγσλ. 

δ) Κάζε είδνπο θφξνη, ηέιε, έμνδα εγγπήζεσο, ηφθνη θεθαιαίσλ θαη ινηπέο πάζεο θχζεσο 
επηβαξχλζεηο, 

ε) Έμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη δνθηκψλ γεληθά γηα 
ηε παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαιή ιεηηνπξγία. 

ζη) Τα έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθνκίζεσο πξντφλησλ ζε ζέζε 
πνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ αζηπλνκία θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

δ) Κάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή έληερλε θαη 
ζχκθσλε πξνο ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή απαηηείηαη γηα ηε ηαθηνπνίεζε 
ησλ έξγσλ απφ θάζε πιεπξά ζε ζρέζε πξνο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε είδνπο 
επηζθαιή έμνδα. ε) Τν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ 

ζ) Έμνδα αζθαιίζεσο ή απνδεκηψζεσο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ θαη θάζε 
θχζεσο απνδεκηψζεσο πξνο ηξίηνπο. 

Άρθρο 9 
Πνηφηεηα πιηθψλ, έιεγρνο πιηθψλ, δείγκαηα 

Τα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 159 ηνπ Ν.4412/16 θαη λα 
πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε απφ ηελ επηηξνπή, σο νξίδεη ην παξαπάλσ άξζξν ηνπ Νφκνπ. 
Υιηθά θαη ινηπά είδε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξίο έγθξηζε ζα απνξξίπηνληαη εθφζνλ 
δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηά ηνπο. Τα δείγκαηα πνπ απαηηνχληαη ζα ιακβάλνληαη έγθαηξα 
πξηλ απφ ηε ρξήζε θαη νη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη απηψλ ζα γίλεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Υπνδνκψλ ή Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ ή απφ αιιά αλαγλσξηζκέλα 
εξγαζηήξηα. Πξνο ηνχην ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη ζα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ πιηθνχ 
θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ γηα ηα πιηθά ηνπ εκπνξίνπ, γηα δε ηα αδξαλή πιηθά ηνλ ηφπν πξνειεχζεσο, 
ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ην φηη ηα πιηθά 
πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη πξνο ην δείγκα. Δπίζεο αλαγξάθεηαη ην 
είδνο ηνπ ειέγρνπ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. Τέινο φινη νη έιεγρνη ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 159 ηνπ Ν.4412/16 θαη ζα ηεξείηαη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ), ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 158 ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη. 

Άρθρο10 
Πξέπεη λα ηεξνχληαη επαθξηβψο θαη εμαθξηβσκέλα νη αλαινγίεο ησλ πιηθψλ πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην ηηκνιφγην ή ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 

Άρθρο 11 
Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη λα 
θαζνξίδεηαη θάζε θνξά ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Ο εμνπιηζκφο απηφο αλ δε 
δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζα εμεπξίζθεηαη κε θξνληίδα θαη δαπάλεο δηθέο ηνπ, ρσξίο ε 
ππεξεζία λα αλαιακβάλεη ζρεηηθή ππνρξέσζε ε επζχλε. 

Άρθρο 12 
Αηπρήκαηα θαη δεκηέο 

Οη αλάδνρνη ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ππνρξενχληαη λα αζθαιίζνπλ ζην ΗΚΑ ην πξνζσπηθφ 
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πνπ ζα απαζρνιεζεί απφ απηνχο. Σηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ εθηεινχληαη εθηφο 
αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ Η.Κ.Α. νη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ην νπνίν είλαη αζθαιηζκέλν ζην Η.Κ.Α. θαη δελ έρεη 
δηαθνπεί ε αζθάιηζε ηνπ. Τν ππφινηπν πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη επίζεο λα ην αζθαιίζεη ζε κία 
απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Γεκφζην αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Ζ δαπάλε γηα ηελ αζθάιηζε 
πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζην ζχλνιν δειαδή ε εξγνδνηηθή εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ 
βαξχλνπλ απηφλ. Σε θακκία πεξίπησζε δε κπνξεί λα επηβαξπλζεί ν εξγνδφηεο κε 
απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα 
δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη απφ ηα κεηαθνξηθά ηνπ κέζα 
ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη γεληθά ζε θάζε θχζεσο 
θνηλσθειή έξγα. 

Άρθρο 13 
Μειέηε ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ Ζ έλλνηα ηεο επηδφζεσο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη φηη 
είδε θαη έιαβε ππ' φςηλ θαηά ηε ζχληαμε απηήο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, 
δειαδή ηηο δηάθνξεο ζέζεηο φπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ην έξγν, ηηο κεηαθνξέο πνπ απαηηνχληαη κε 
θάζε κέζν, ηε δηάζεζε θαη δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηε θαηάζηαζε ησλ νδψλ, 
ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο νδψλ πξνζπειάζεσο, ηελ επρέξεηα εμεπξέζεσο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, 
χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε ζήκαλζε ησλ νδψλ θαηά ηηο εξγαζίεο 
θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο, εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη φηη ηα έξγα ζα 
εθηειεζηνχλ θαηά ηε ζχκβαζε, πξνο ηελ νπνία ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα 
ζπκκνξθσζεί. 

Άρθρο 14 
Φχιαμε πιηθψλ, έξγσλ, ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ θαη κέζσλ πξνζηαζίαο βιαζηήζεσο. α) Ο 
Αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά κέζα πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, 
θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ. Σρεηηθέο δηαηαγέο ηεο Υπεξεζίαο 
εθηεινχληαη απφ απηφλ, δηαθνξεηηθά ηα κέηξα θπιάμεσο πξνζηαζίαο ή δηαηεξήζεσο 
ιακβάλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

β) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη κέηξα πνπ ελδείθλπληαη γηα ηε θχιαμε θαη πξνζηαζία ησλ θάζε 
είδνπο θνηλσθειψλ έξγσλ πνπ ππάξρνπλ θνληά ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειεί γηα ηελ 
πξφιεςε δεκηψλ απ' απηά ή ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ. Εεκηέο πνπ έγηλαλ απφ ακέιεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ δηνξζψλνληαη ακέζσο απφ απηφλ δηαθνξεηηθά ε επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηνλ 
εξγνδφηε ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

γ) Ο Αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηε βιάζηεζε θαη ηηο εθηάζεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη 
ζηε πεξηνρή πνπ εθηειείηαη ην έξγν θαη επζχλεηαη γηα ηε θνπή δέληξσλ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο 
πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Άρθρο 15 
Πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη δεκηψλ. Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο. 
Ο Αλάδνρνο εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, ηνλ 
Κ.Ο.Κ θαη ηηο Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν.4412/16 ππνρξενχηαη θαη επζχλεηαη 
γηα ηε ιήςε θάζε πξνζηαηεπηηθνχ κέηξνπ γηα ηε πξφιεςε θαη απνηξνπή θάζε αηπρήκαηνο θαη 
δεκίαο ηφζν ζην πξνζσπηθφ, φζν θαη ζε θάζε ηξίην, σο θαη γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ 
πξνο απηνχο. Τπρφλ αλνηθηά νξχγκαηα ππνζηεξίδνληαη πάληνηε, κέζα δε ζε θαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο επηπξνζζέησο επηζεκαίλνληαη κε ηνλ απαξαίηεην θσηηζκφ θαη ηελ εηδηθή ζήκαλζε 
θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη γηα εκέξα θαη λχρηα. 

Άρθρο 16 
Τνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. Δθαξκνγέο ζην έδαθνο. 
Κάζε εξγαζία αλαγθαία θαηά ηε θξίζε ηεο Υπεξεζίαο γηα ηελ επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγή ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ εθηειείηαη κε θξνληίδα πνπ ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα κε ηνπο 
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ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Οη δαπάλεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζε πιηθά, ηερληθά κέζα θαη 
πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Άρθρο 17 
Οη απαιινηξηψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ γίλνληαη κε θξνληίδα ηνπ 
εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ. Τνλ εξγνδφηε βαξχλνπλ νη απνδεκηψζεηο πνπ 
ζα επηδηθαζηνχλ. Οπδεκία επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκηψζεσο αλαιακβάλεη ν εξγνδφηεο 
έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ εθηφο απφ ηε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ζηε πεξίπησζε 
θαζπζηεξήζεσο ηεο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ εμ αηηίαο αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο, πνπ δελ 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ θαζπζηέξεζε μεπεξάζεη 
ην ηξίκελν ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζπκβάζεσο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν.4412/16. 

Άρθρο 18 
Κξαηήζεηο ινγαξηαζκνχ βάζεη ζρεηηθήο εγθπθιίνπ πνπ ηζρχεη θαηά ηελ ζχληαμε απηνχ 

1. Έξγα πνπ εθηεινχληαη κε ηηκέο κνλάδνο ζε βάξνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ππφθεηληαη 
ζηηο παξαθάησ επηβαξχλζεηο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη είλαη 
αλάινγα κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη 3% 

2. Ο Φ.Π.Α 24% ζα βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ. 

Άρθρο 19 
Φξφλνο εγγπήζεσο 
Ο ρξφλνο εγγπήζεσο γηα ηελ θαιή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 171 Ν.4412/16. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ απηνχ ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ θαη επζχλεηαη γηα θάζε αηέιεηα, δεκία ή θζνξά εθηφο αλ 
πξνέξρεηαη απφ αλσηέξα βία. 

Άρθρο 20 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν.4412/19, ζηελ αληίζηνηρε 
πξνζεζκία απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ 
Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Άρθρο 21 
Σχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16 ν ηειηθφο εμνθιεηηθφο - κεδεληθφο ινγαξηαζκφο 
εθδίδεηαη βάζεη ησλ πξσηνθφιισλ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηεο 
ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απνθ. Γ.Σ. Τα ζηνηρεία απηά είλαη ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά εθδφζεσο ηνπ 
εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα ηνχησλ επηζπλάπηνληαη ζ' απηφλ. Πξν ηεο 
ζεσξήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνχ δεηείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ε πξνζαγσγή βεβαηψζεσο ηνπ 
αξκφδηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ Η.Κ.Α. γηα ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   11-02-2022 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑΣΟ  ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ 

ΔΡΓΧΝ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ 

 

 

 

ΣΑΒΛΑ ΜΑΡΗΑ 

TE ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ           -2022 

Ζ ΑΝΑΠΛΖΡ. ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 

 

 

 

ΜΑΡΗΑ ΑΓΑΜ ΠΡΑΣΗΝΑΚΖ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 



 

50/110 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ   Πεγή  ΚΑΠ Δπελδπηηθψλ Γαπαλψλ Γήκνπ (πξψελ ΑΣΑ) 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ    Υξήζε  2022-2023 
 

 

Δ Η Γ Η Κ Ζ     Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ   Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ  Δ Χ Ν 

  

Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν 

Ζ παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) αθνξά ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο 

κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ 

ηεο κε αξ. 38/2022 κειέηεο, ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί γηα ην έξγν: 

ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΘΟΡΧΝ ΥΡΖΖ ΟΓΧΝ -ΚΥ-ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2022, πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00  (κε ην ΦΠΑ 

24%)  

 
1.1 Υξεκαηνδφηεζε:. 

1.2 Δπηθνηλσλία - Κνηλνπνίεζε Δγγξάθσλ 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ 

(θαη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία) ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 

απηήο (άξζξν 135 παξ. 2 Ν. 4412/2016). Με δήισζε ηνπ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δηνξίδεη θαη ηνλ 

αληίθιεηφ ηνπ, ππνβάιινληαο ζπγρξφλσο κε ηελ δήισζε δηνξηζκνχ θαη έγγξαθν απνδνρήο ηνπ 

δηνξηζκνχ απφ ηνλ αληίθιεην. Ο αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη θάηνηθνο αγίνπ Νηθνιάνπ. Πξνο απηφλ 

θνηλνπνηνχληαη ηα έγγξαθα ηεο ππεξεζίαο. Κάζε αιιαγή αληηθιήηνπ ή ηπρφλ πιεξεμνχζηνπ, θαζψο θαη 

θάζε κεηαβνιή ηεο Γ/λζεο ηνπ ή ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ακέζσο ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

Άξζξν 2
ν
 : Θεζκηθφ πιαίζην - Πξνδηαγξαθέο - Καλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηελ ζχκβαζε 

 

Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

• Π.Γ. 171/87 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ 

πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη άιιεο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο», πιελ ησλ άξζξσλ 9, 10, 14, 16 θαη 17. 

• Ν. 3193/03 (ΦΔΚ 266 Α/2003) «Καλφλεο ηηκνιφγεζεο, ξπζκίζεηο Φ.Π.Α. ειεθηξνληθψλ 
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ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α' 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» 

θαη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/1993 (ΦΔΚ Α' 137) «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ, 

δηαξξπζκίζεηο ζηελ έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα θξάηεζε 6%ν ζην 

ΣΜΔΓΔ. 

• Ν.4030/11 (ΦΔΚ Α 249/25-11-11) "Νένο ηξφπνο έθδνζεο αδεηψλ δφκεζεο, ειέγρνπ θαηαζθεπψλ 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο". 

• Ν. 3263/04 (ΦΔΚ 179 Α/2004) «Μεηνδνηηθφ ζχζηεκα αλάζεζεο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

ζπλαθείο δηαηάμεηο». 

• Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30A/2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». 

• Ν. 3414/05 (ΦΔΚ 279Α/2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ λ.3310/05 " Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ"». 

• Ν. 3316/05 (ΦΔΚ 42Α/2005) «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ 

θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 2Α, 11 παξ. 2, 

θαη 39 θαη 40, πνπ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 377 παξ. 1 πεξ. (40) ηνπ Ν. 

4412/2016. 

• Δγθχθιηνο 36/2005 (Γ17α/08/158/ΦΝ 437) ΤΠΔΥΧΓΔ «Γηαρείξηζε ησλ "επί - έιαζζνλ" 

δαπαλψλ ζηηο ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ». 

• Δγθχθιηνο 38/2005 ΤΠΔΥΧΓΔ «πκπιήξσζε, αλακφξθσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο Δγθπθιίνπ 

37/1995 "πεξί εθπφλεζεο κειεηψλ Γεκνζίσλ έξγσλ "» (Οδεγφο εθπφλεζεο κειεηψλ Γεκνζίσλ 

έξγσλ). 

• Ν. 3481/06 (ΦΔΚ 162Α/2006) «Σξνπνπνηήζεηο ζηε λνκνζεζία γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, γηα 

ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη κειεηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Ν. 3463/06 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ζπλερίδεη λα ηζρχεη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 377 παξ. 1 πεξ. (38) ηνπ Ν. 4412/2016. 

• Δγθχθιηνο 20/2006 (Γ17γ/03/114/ΦΝ 443) ΤΠΔΥΧΓΔ «Σξνπνπνηήζεηο 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ έξγσλ θαη κειεηψλ». 

• Ν. 3669/08 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 80 σο 110 θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο απηνχ 

πνπ ηζρχνπλ κεηαβαηηθά, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 4412/2016. 

• Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ» θαη φπσο απηφο ηζρχεη  

• Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87Α/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

• ΚΤΑ 36259/ 1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/24-8-2010) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)» θαη 

εγθχθιηνο ΤΠΔΚΑ 4834/25-1-2013 
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(ΑΓΑ:ΒΔΗΦΟ-Ξ9Ο): «Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθψλ εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Γεκφζηα 

Έξγα». 

• Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ 82Α/2012) «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

• Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζήκεξα. 

• Δγθχθιηνο 26/2012 «Γεκνζίεπζε απφθαζεο Αλαπι. Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα». 

• Δγθχθιηνο 27/2012 (ΦΔΚ 2221Β/2012) «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα», φπσο 

ηζρχνπλ ζήκεξα. 

• Ν. 4146/2013 (ΦΔΚ 90Α/2013) «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο 

ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζήκεξα. 

• Ν.4278/2014 (ΦΔΚ 157A/04-08-2014) «Φάξνη, ηξαηνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α'/15-9-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ...», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

• Ν.4129/2013 (ΦΔΚ 52Α)«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

• Ν.3861/2010 (ΦΔΚ112Α)«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

• Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α' 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

• Δγθχθιηνο 32 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ Γ17γ/05/173/ΦΝ 463 «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 

πεξί θαηαξγήζεσο εηζθνξψλ 2% θαη 2 % ππέξ ΣΔΔ. 

Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη θαη ινηπέο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 

νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, 

Απφθαζε, Δγθχθιηνο θ.ι.π) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά 

παξαπάλσ. 
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Άξζξν 3. Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα : 

3.1. Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα (ΝΑΟΗΚ, ΝΑΟΓΟ, ΝΑΠΡ, ΝΑΤΓΡ), θαζψο θαη ηα ηζρχνληα 

(ΑΣΖΔ, ΖΛΜ θιπ.). 

3.1.1. α Σα εληαία εγθεθξηκέλα Σηκνιφγηα πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ' αξηζκ. Γ11γ/0/9/7/07- 02-2013 

(ΦΔΚ 363Β'/19-02-13) απφθαζε ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΑΝΣ.Τ.ΜΔ.ΓΗ., φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί 

κέρξη ζήκεξα, νη αλαιχζεηο ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ θαζψο θαη ηα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα θαηά ηηο άλσ 

δηαηάμεηο. 

3.1.2. Σα Γειηία Γηαπίζησζεο Σηκψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ζε φηη 

αθνξά ηα εκεξνκίζζηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζνχλ ηηκέο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Σηκνινγίνπ ή λα πιεξσζνχλ 

εξγαζίεο πνπ γίλνληαη απνινγηζηηθά. 

3.1.3. Διιεληθφο Καλνληζκφο γηα ηε Μειέηε θαη Καηαζθεπή Έξγσλ απφ Οπιηζκέλν 

θπξφδεκα πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε Γ11ε/0/30123/21-10/31-12-1991(ΦΔΚ1068Β') θαη 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε Γ11β/13 ηεο 3/28-3-1995 (Φ.Δ.Κ. 227/Β'), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚΧ 2000 (ΦΔΚ 1329/6-11-2000) θαη ηελ απφθαζε Γ17α/32/10/ΦΝ 429/20-2-2004 

(ΦΔΚ 447Β/5-4-2004) Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ 

«ζπκπιήξσζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ ΔΚΧ 2000» θαζψο θαη ην ΦΔΚ Β'270/16.03.2010 . 

3.1.4. Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε ΔΓ2α/01/22 ηεο 

8-3/9-5-1985 (ΦΔΚ 266 Β') θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε Γ14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΔΚ 315 

Β') θαη αλαζπληάρζεθε κε ηελ θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε Τπνπξγψλ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαη Αλάπηπμεο 

Γ14/50504/12-4-2002 (ΦΔΚ 537Β'/1-5- 2002). 

3.1.5. Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο ΔΑΚ 2000 πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 

Γ17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΔΚ 2184Β'/20-12-99) θαη ην ΦΔΚ 423/12-4-01, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηηο απνθάζεηο Γ17α/67/1/ΦΝ/275/6-6-2003 (ΦΔΚ 781Β'/18-6-2003) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 

ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ ΔΑΚ 2000», Γ17α/113/1/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΔΚ 1153Β'/12-8-2003) 

«Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ ΔΑΚ 2000» θαη Γ17α/115/9/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΔΚ 

1154Β'/12-8-2003) «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ΔΑΚ 2000 ιφγσ αλαζεψξεζεο ηνπ ράξηε ζεηζκηθήο 

επηθηλδπλφηεηαο» Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ, ΦΔΚ 1306 Β/12-9-03 θαζψο θαη ην ΦΔΚ Β'270/16.03.2010. 

3.1.6. Ζ ΚΤΑ 16462/29/2001 - Μέξνο Α' χλζεζε, Πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο γηα ηα 

θνηλά ηζηκέληα (ΦΔΚ 917/Β/2001) 

3.1.7. Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υαιχβσλ Οπιηζκνχ θπξνδέκαηνο (ΦΔΚ 381/Β/24-3- 2000), θαζψο 

θαη νη απνθάζεηο θαη εγθξίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο, ζε εγθξίζεηο ζηδεξνχ νπιηζκνχ 

θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πξνέληαζεο θ.ιπ. 

3.1.8. Αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/νηθ.372 «Έγθξηζε εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ησλ Δπξσθσδίθσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα αληίζηνηρα Δζληθά Πξνζαξηήκαηα. (ΦΔΚ Β' 1457/5-06- 2014)» 

 
3.1.9. Ο Καλνληζκφο θφξηηζεο δνκηθψλ έξγσλ Β.Γ. απφ 10-12-54 (ΦΔΚ325Α). 
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3.1.10. Ο Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο (Φ.Δ.Κ. 59 Γ/3-2-1989) θαη ν Ν.Ο.Κ (Ν.4067/12-ΦΔΚ 79 Α & 

Απνθ.63234/19-12-12 έγθξηζεο ηέπρνπο ηερληθψλ νδεγηψλ εθαξκνγήο ηπ Ν.4067/12) 

3.1.11. Οη Καλνληζκνί Γηάζεζεο Λπκάησλ, Αθαζάξησλ θαη Όκβξησλ 

3.1.12. Οη Καλνληζκνί Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

3.1.13. Καλνληζκνί Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

3.1.14. Οη Καλνληζκνί Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

3.1.15. Οη δηαηάμεηο ηεο Γ.Δ.Ζ. 

3.1.16. Ο Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

3.1.17. Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 

3.1.18. Οη πξνζσξηλέο Π.Σ.Π., Οδνπνηίαο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ., πνπ δελ έρνπλ θαηαξγεζεί (Κσδηθνπνίεζε 

1964). 

3.1.19. Οη πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) Έξγσλ Οδνπνηίαο, έθδνζεο 1966 θαη κεηά, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαζψο θαη ε Γ..Τ., (Δγθχθιηνο Α-67/74) 

3.1.20. Σν Π.Γ. 334/94 (ΦΔΚ 176 Α/25-10-94) «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ». 

Δγθ - ΓΗΠΑΓ/9/14-1-2011 «Γεκνζίεπζε Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ γηα ηελ ελζσκάησζε 

ελαξκνληζκέλσλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Κνηλνηηθή Οδεγία 106/89 θαη ΠΓ 

334/94)»ΓΗΠΑΓ/νηθ/621/2009.Γλσζηνπνίεζε Απνθάζεσλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Δπξσπατθψλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106, θαη ΠΓ.334/94 

«Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ») Αξηζκ. 12394/406 Κπβφιηζνη, πιάθεο πεδνδξνκίνπ θαη θξάζπεδα 

απφ ζθπξφδεκα. Αξηζκ. 12395/407 Δπηρξίζκαηα ηνηρνπνηίαο. Αξηζκ. 12396/ 408 Κνληάκαηα ηνηρνπνηίαο. 

Αξηζκ. 12397/409 Παξάζπξα θαη εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ζπξψλ γηα πεδνχο ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά 

ππξαληίζηαζεο ή / θαη δηαξξνήο θαπλνχ. Αξηζκ. 12398/ 410 Δμψθπιια θαη Δμσηεξηθέο Πεξζίδεο ΦΔΚ: 

1794/Β/2009 

3.1.21. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Κηηξίσλ «Π.Γ. 71/88», φπσο ηζρχνπλ κεηά 

απφ ηελ 33940/7590/17-12-98, απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. (ΦΔΚ 1316/Β/31-12- 98) θαη νη ινηπέο 

ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο. 

3.1.22. Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο ιφγσ Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, Γαζηθήο Τπεξεζίαο, γεηηλίαζεο κε 

αγσγνχο πςειήο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ., θ.ιπ. 

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα παξαπάλσ ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ε 

ηειηθή επηινγή αλήθεη ζηελ Τπεξεζία θαη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο 

αληηξξήζεηο ζε απηήλ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα απνδεκίσζε απφ 

απηήλ ηελ αηηία. 

3.2 Ο αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, λα εηνηκάζεη κία (1) 

ζεηξά ζρεδίσλ ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θσηνηππίεο, γηα ηνλ επηβιέπνληα θαη φζεο ζεηξέο ζέιεη απηφο, 

απφ ηνλ θάθειν ηεο πνιενδνκίαο θαη λα ηα παξαδψζεη ζηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ψζηε λα 

επηθπξσζνχλ κε ζθξαγίδα θαη αθξηβέο αληίγξαθν θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
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Άξζξν 4 χκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ - Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο – Δπίβιεςε 
 

4.1 χκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ - πκβαηηθφ αληηθείκελν 

4.1.1 Γεληθά 

Με ηνλ φξν "χκβαζε" λνείηαη ε χκβαζε αλάζεζεο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξεπλψλ θαη 

ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, πεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ δεπηεξεπφλησλ, ησλ ζπλνδψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπο, 

φισλ απηψλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 135 ηνπ 

Ν. 4412/2016, θαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο. 

Ζ «χκβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηα νπνία κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαζίζηαληαη ζπκβαηηθά θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο, θαζνξίδνληαη 

ζηελ Γηαθήξπμε (άξζξν 5). 

Οη φξνη «χκβαζε», «χκβαζε Πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ» θαη «Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ» 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα. 

4.1.2 πκβαηηθφ αληηθείκελν 

Σν «πκβαηηθφ Αληηθείκελν» ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε θαη εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε θαη ηα αλαπφζπαζηα πκβαηηθά ηεο Σεχρε. Μεηαμχ ησλ 

ππνρξεψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ: 

• Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκψλ θ.ι.π πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο δεκνπξάηεζεο θαη ηηο κειέηεο 

πνπ ζα εθπνλεζνχλ, φπσο απηέο εγθξηζνχλ απφ ηνλ ΚηΔ, θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

• Ζ ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ Δγγχεζεο. 

• Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ γηα ηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα ελ φςεη 

ησλ πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ, ηεο εθηέιεζεο πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηηο 

νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, θιπ. 

 
4.2 Δγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

4.2.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο θαηά ην 

ρξφλν εγγχεζεο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο χκβαζεο ελ γέλεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

4.2.2 Δηδηθφηεξα, γηα λα ππνγξαθεί ε χκβαζε, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη θαη 

λα θαηαζέζεη εγγχεζε απφ πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ "καλή εκτέλεση" γξακκέλε ζηα Διιεληθά ή 

ηνπιάρηζηνλ ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκε κεηάθξαζε (δειαδή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ή Διιεληθήο 

Πξνμεληθήο Αξρήο ή Έιιελα Γηθεγφξνπ). Σν χςνο ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ 

(5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ Ν. 4412/2016. 
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4.2.3 χκθσλα κε ηελ παξ. 1 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε θάζε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθή 

ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη ζηα πιαίζηα ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, ζα θαηαηίζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε "θαιήο εθηέιεζεο", ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο 

εθαηφ (5%) επί ηνπ πνζνχ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ίζν 

κε ην άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνχ ηεο παξαγξάθνπ 4.2.2. 

4.2.4 Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο παξέρνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο πνπ εμέδσζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή απνθαίλεηαη γξαπηά ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

4.2.5 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016 

θαη φπσο απηφο ηζρχεη  θαη ζα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ "ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ". 

4.2.6 Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 

4412/2016, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη απαηηήζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηδξχκαηα ή νξγαληζκνχο είηε αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ, 

είηε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηα αζθαιηζηήξηα. 

4.2.7 Ζ αξρηθή εγγχεζε "θαιήο εθηέιεζεο", πνπ απνηειεί πξναπαίηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο, ζπκπιεξψλνληαη κε ηηο θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ησλ εξγαζηψλ 

πξνο ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016. Οη 

θξαηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 4.2.5. Οη εγγπεηηθέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο πεξηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

4.2.8 Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 4.2.2, 4.2.3 κεηψλνληαη ή 

επηζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη φπσο απηνο 

ηζρπεη. 

Ζ επηζηξνθή φισλ ησλ εγγπήζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ κε ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ ΚηΔ. 

4.2.9 Γηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ην ιαβείλ ηνπ Αλαδφρνπ ή ελ ειιείςεη ηνηνχηνπ απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο, ν Κ.η.Δ. ζα παξαθξαηεί ή ζα εθπίπηεη νπνηνδήπνηε πνζφ νθείιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα 

επηβιεζείζεο πνηληθέο ξήηξεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ § 4.2.6. Οη 

κεηψζεηο ησλ εγγπήζεσλ ηεο § 4.2.8 δε ζα γίλνληαη ή ζα γίλνληαη ζε αλάινγα κεησκέλν χςνο, αλ 

ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ησλ νθεηιψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

4.3 Δπίβιεςε 

4.3.1 Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ 

Δπίβιεςεο ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο Δπηβιέπνληεο θαη ζε 
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φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, ζηα εξγνηάμηα, 

ιαηνκεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ άιιν, ζηνλ νπνίν ε Τπεξεζία ζα 

δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο 

ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα ηελ άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη νθείιεη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο ζηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ θιπ. 

4.3.2 Σν φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην Έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε, 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάμεηο θιπ, νχηε 

εμαζζελίδεη ηηο πιήξεηο θαη απνθιεηζηηθέο επζχλεο ηνπ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ επηηάζζνπλ νη φξνη ηεο 

Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο, ηεο παξνχζαο Δ..Τ., ηεο Σ.Π. θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. 

Άξζξν 5 Πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ - Πνηληθέο ξήηξεο 

5.1 πλνιηθή πξνζεζκία 

Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο νξίδεηαη ζπλνιηθά πξνζεζκία : 730  κέξεο, αξρνκέλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εμαζθάιηζε φισλ ησλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ 

απξφζθνπηε θαη δηαξθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ρσξίο παχζεηο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαινθαηξηλέο ζεξκνθξαζίεο, ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο ησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαπιεξψλεηαη θαη λα εληζρχεηαη άκεζα 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην έξγν εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

5.2.1 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο: 

- λα έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία γηα έγθξηζε ην «Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ» φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 14 ηεο παξνχζεο Δ..Τ. ην αξγφηεξν ζε ηξεηο (3) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην «νξγαλφγξακκα ηνπ 

εξγνηαμίνπ» κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

- λα ηεξήζεη αλ ππάξρνπλ απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5.2.2 Δλδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

             ( Γελ πξνβιέπνληαη.) 

5.2.2.1 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη θαη λα απνπεξαηψζεη ην έξγν κέζα ζε 

πξνζεζκία 730 εκεξψλ ζπλνιηθά. 

 

5.3 Τπέξβαζε ηεο παξαπάλσ ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ 

έξγνπ, αλ ν αλάδνρνο ππεξβεί, κε ππαηηηφηεηα ηνπ, ηελ ζπλνιηθή θαη 

ηηο ηπρφλ ηεζείζεο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ 
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κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο 

επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη 

ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ 

ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθά αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ 

ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο ηεο. 

5.4 Γηα θάζε εκεξνινγηαθή κέξα ππέξβαζεο, ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ πεξαίσζεο 

ησλ ζηαδίσλ ηνπ έξγνπ θαη γηα αξηζκφ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κέρξη 20% ηεο δηάξθεηαο θάζε 

πξνζεζκίαο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ίζε κε 10% ηεο κέζεο 

εκεξεζίαο αμίαο ηνπ έξγνπ. 

5.5 Γηα ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο απαηηείηαη έγθαηξε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ψζηε ην ζρεηηθφ αίηεκα 

λα εγθξηζεί κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία. 

5.6 Παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη κφλνλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ έξγνπ 

αξρήο, αλ νη θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα 

ίζν πξνο ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαη φρη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ 

(παξ. 7 άξζξν 147 Ν. 4412/2016). 

5.7 Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ 

παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή 

πξνζεζκία θαη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ. 

Άξζξν 6 Έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ 

Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ λφκν, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη φπσο  

 

Ζ δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ αλαδφρνπ, αλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

 

6.1 Καζπζηεξήζεη ππαίηηα, πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο: 

• ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή 

• ηελ ππνβνιή αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

6.2 Τπεξβεί, κε ππαηηηφηεηα ηνπ, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν ηνπ κελφο, ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε ζχκβαζε 

ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγνηαμηαθήο ηνπ αλάπηπμεο. 

6.3 Τπεξβεί κε ππαηηηφηεηα ηνπ, θαηά δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο, έζησ θαη κηα απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 
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ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Καη' εμαίξεζε, αλ ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζπζηεξεί, αιιά ν 

αλάδνρνο έρεη ήδε εθηειέζεη εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ 

(80%) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο ηπρφλ ππνγξαθείζεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηνπ έξγνπ, έζησ θη αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ. Ζ παξάηαζε 

ρνξεγείηαη ζηε πεξίπησζε απηή ρσξίο αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη κε επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ξεηξψλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ πεξίπησζε 6.3 εθαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ πξνζεζκηψλ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

6.4 Οη εξγαζίεο ηνπ είλαη θαηά ζχζηεκα θαθφηερλεο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξνδηαγξαθέο. Γηα λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ θαθνηερληψλ ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη απνξξηθζεί, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ απηψλ ε έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. 

6.5 Παξεθθιίλεη επαλεηιεκκέλα απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή παξαιείπεη ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία 

έθπησζεο ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε δπν (2) ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 

πξνεηδνπνηήζεσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

6.6 Γηαπηζησζεί φηη πξνζθφκηζε πιαζηή εγγπεηηθή επηζηνιή (άξζξν 160 παξ. 2 ζη ηνπ Ν. 4412/2016 

θαη Δγθχθιηνο 11/16-5-2012 ΤΠΟΜΔΓΗ). 

6.7 ηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 8.3 

Άξζξν 7 Πεηζαξρηθέο επζχλεο Γηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

Ζ ππαίηηα παξάιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηαο απφ φξγαλα ηνπ Φνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απνηειεί 

πεηζαξρηθφ αδίθεκα. 

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 141 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

Άξζξν 8 Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη επζχλεο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ λα παξαθνινπζεί απηφ 

πξνζσπηθά εθφζνλ είλαη ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ή κε εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπ, 

αληίζηνηρνπ πξνο ην αληηθείκελν εηδηθφηεηαο δηπισκαηνχρν κεραληθφ ή πηπρηνχρν κεραληθφ ΣΔ 

θαηάιιειν απφ απφςεσο εκπεηξίαο θ.ιπ. γηα ηα ππ' φςε έξγα, ηνλ νξηζκφ ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα 

εγθξίλεη θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

8.1 Ο αλάδνρνο, ή ν δηεπζχλσλ αληί απηνχ, ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχεη, θαηά ηηο κεηαβάζεηο 

ζηα έξγα   ηνλ επηβιέπνληα, δηεπζχλνληα ή επηζεσξνχληα απηά ηερληθφ ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο. 
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Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή φινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ρσξίο έγθξηζε. 

8.2  Ο αλάδνρνο εθηφο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ γίλεηαη 

ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίηνλ. 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνλ εξγνιάβν πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα είλαη αξίζηεο 

πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ «Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΣΤ)», ζηηο εγθχθιηεο 

δηαηαγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ζην άξζξν 159 ηνπ Ν. 4412/2016. Σα δνθίκηα - 

ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη- ζα ιακβάλνληαη παξνπζία ηνπ επηβιέπνληα θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

παξαδίδνληαη δε παξνπζία ηνπ επηβιέπνληα ή εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζην εξγαζηήξην δνθηκψλ πιηθψλ 

ηεο Πεξηθεξείαο ΚΡΖΣΖ  ή άιιν εξγαζηήξην πνπ ζα επηιεγεί, ζχκθσλα κε πξφηαζε πνπ ζα ππνβάιιεη 

ν αλάδνρνο γηα εξγαζηήξην πνπ θαηέρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα, κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. 

Γνθίκηα πνπ παίξλνληαη απνπζία ηνπ επηβιέπνληα ή πξνζθνκίδνληαη ζην εξγαζηήξην απφ ηνλ αλάδνρν 

δελ γίλνληαη απνδεθηά. Σηο ζρεηηθέο δαπάλεο ησλ δνθηκίσλ φπσο επίζεο θαη ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο 

ησλ βιαβψλ (π.ρ. νπψλ) πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε ιήςε ηνπο επηβαξχλεηαη ν αλάδνρνο. 

8.3  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

1. Να δηαζέηεη επάξθεηα ζε εξγαηηθά ρέξηα θαη κεραληθά κέζα θαη ελ αλάγθε λα εθαξκφδεη θαη 

λπρηεξηλά ζπλεξγεία θαη εξγαζία θαηά ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο γηα ηελ θαιή θαη εκπξφζεζκε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ρσξίο γηα ην ιφγν απηφ λα δηθαηνχηαη θακηάο πξνζζέηνπ απνδεκηψζεσο. Ζ 

Τπεξεζία κπνξεί ζε θάζε ζηηγκή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ αχμεζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ κεραληθψλ κέζσλ αλ θξίλεη φηη ν αξηζκφο πξνφδνπ ηνπ 

έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο.    

2. Να εθηειεί άκεζα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ ( ζε 

κνξθή πίλαθα excel ) εληνο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ηνπ νξίδεηαη γηα θάζε εξγαζία . 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη αλά κήλα  

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  κεηά απφ  έγγξαθε φριεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο επηβιέπνπζαο 

ππεξεζίαο ή  ηνπ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ λα νινθιήξσζε ηελ εξγαζία πνπ ηνπ έρεη 

αλαηεζεί άκεζα θαη ζε θαζνξηζκέλν ρξφλν ( εληνο 5 εκεξψλ ). ε πεξίπησζε παξέθθιηζεο 

ηνπ αλαδφρνπ  απφ ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε  ζα γίλεηαη έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ .Ο 

αλάδνρνο  έιαβε γλψζε ησλ παξαπάλσ θαη ην απνδέρεηαη πιήξσο .  

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ κε φινπο ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο. Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη, απφ ηνλ αλάδνρν, 

ηερλίηεο πξέπεη λα είλαη αλεγλσξηζκέλεο εηδηθφηεηαο θαη εκπεηξίαο. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ή ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ απεηζψλ, αληθάλσλ ή κε ηηκίσλ ηερληηψλ, εξγαηψλ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνιάβνπ. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

ν αλάδνρνο αληηκεησπίζεη ζπλζήθεο ή εκπφδηα πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηε ζχκβαζε, νθείιεη λα 

εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ππνβάιινληαο ζπγρξφλσο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 
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αληηκεηψπηζε ηνπο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο δηαηαγέο ηεο Τπεξεζίαο, 

εθαξκνδνκέλσλ ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 4412/2016. 

8.4 Ο αλάδνρνο δελ απνδεκηψλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε, θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ, πνπ ζα ζπκβεί 

εθηφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ. 

8.5 Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη φπσο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εγθαηαζηήζεη ζην εξγνηάμην φια ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνπο φξνπο πγηεηλήο ησλ άξζξσλ 109 θαη 110 ηνπ ΠΓ 1073/1981. 

8.6 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αλεχξεζε 

πξνο ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ ιήςεσο αδξαλψλ πιηθψλ ή άιισλ πιηθψλ (άξζξν 138 παξ. 10 ηνπ Ν. 

4412/2016) θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε θάζε θαηά λφκν αδείαο (εθηφο ηεο αδείαο ηεο απαηηνπκέλεο γηα 

ηελ αλέγεξζε νηθνδνκήο) θαζηζηάκελνο νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ηζρχνπλ. 

8.7 Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ άιινπο 

εξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο , πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην ζπκβαηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη δηεπθνιχλεη απηή, κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα απ' απηφλ κέζα 

(ηθξηψκαηα θ.ιπ.) θαη λα ξπζκίδεη έηζη ηε ζεηξά εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κε παξεκβάιιεηαη 

απ' απηφλ θαλέλα εκπφδην ζηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή άιινπο εξγνιάβνπο. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηα ζπλεξγεία ή κε ηνπο εξγνιάβνπο ησλ ΟΚΧ πνπ 

ζα εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή ή ηηο παξπθέο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ (παξ. 13 άξζξν 138 ηνπ Ν. 4412/2016). 

8.8 Ο αλάδνρνο πάληνηε θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε, φια ηα πιηθά θαη κέζα 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο, ησλ Ο.Σ.Α. ή ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο επίζεο θαη ηηο εθηεινχκελεο απ' απηφλ 

εξγαζίεο. Όιεο νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηνπ γηα ηελ πεξίθξαμε ή ηελ απαηηνπκέλε εηδηθή θχιαμε ηεο 

πεξηνπζίαο απηήο, ζα εθηειείηαη απφ ηνλ εξγνιάβν ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. ρεηηθέο δηαηαγέο 

ηεο Τπεξεζίαο εθηεινχληαη απφ ηνλ εξγνιάβν θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα κέηξα πξνζηαζίαο 

θπιάμεσο ή δηαηεξήζεσλ ιακβάλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε Γήκν ή Κνηλφηεηα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο 

θαηαινγίδνληαη ζηνλ εξγνιάβν. 

8.9 Ο εξγνιάβνο νθείιεη λα παίξλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε 

φισλ ησλ θνηλσθειψλ θάζε θχζεσο έξγσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα εθηεινχκελα έξγα γηα ηελ 

πξφιεςε δεκηψλ ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Εεκίεο πνπ έγηλαλ απφ ακέιεηα ηνπ εξγνιάβνπ, 

επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ ίδην. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ γίλεηαη απφ 

ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνιάβνπ. 

8.10 Ο εξγνιάβνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε, φπσο 

δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, εθ' φζνλ ε 

βιάζηεζε απηή δελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε. Ο εξγνιάβνο 
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ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, ζάκλσλ θαη θαηαζηξνθή θπηείαο πνπ ζα 

πξνθιεζεί απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, ηελ ελαπφζεζε πιηθψλ θ.ιπ. 

8.11 Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε, φπσο πξν ηεο 

παξαδφζεσο πξνο ρξήζε ηνπ φινπ έξγνπ ή θάζε ηκήκαηφο ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο 

γχξσ ρψξνπο ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 

κεραλεκάησλ θ.ιπ. ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ (ΑΔΚΚ) 

ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010(ΦΔΚ 1312 Β), θαζψο επίζεο λα ηζνπεδψζεη ηνπο 

ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ήηαλ απνηηζέκελα ή εγθαηεζηεκέλα θ.ιπ.  

 

8.12 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ε νπνία αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο εθηειέζεσο ηνπο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζπκβάζεσο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπξφζεζκνπ απνπεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ ή ησλ 

ηκεκάησλ απηνχ κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επίζπεπζε ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. Ζ 

κε άζθεζε ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ηελ εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (άξζξν 138 παξ. 8 ηνπ Ν. 

4412/2016). 

8.13 Πξνζσξηλά θηίζκαηα, εξγαζηήξηα, γξαθεία θ.ιπ. κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ηνλ 

εξγνιάβν ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηνπ. Σα πξνζσξηλά απηά θηίζκαηα θαη έξγα ζα 

παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ εξγνιάβνπ θαη ζα αθαηξνχληαη κε δαπάλεο ηνπ κεηά ηελ απνπεξάησζε 

ηνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θηίξηα ζα γίλνπλ κε πιηθά ηνπ εξγνδφηνπ, ζα παξακείλνπλ ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ. Με έγθξηζε ηνπ εξγνδφηνπ ηα θηίξηα θαη έξγα κπνξνχλ λα εγθαηαιείπνληαη θαη λα κε 

ρξεηάδεηαη ε αθαίξεζε ηνπο. 

8.14 Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχεη θαη λα ζπληεξεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο 

θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο πδξεχζεσο, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή παξνρή λεξνχ γηα ηα έξγα θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

8.15 Ο εξγνιάβνο επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θαη γηα ρξήζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε λπρηεξηλέο εξγαζίεο θ.ιπ. 

8.16 Γελ εθαξκφδεηαη 

8.17 Ο αλάδνρνο, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΚΑΝ (ΔΔ) 1303/2013 θαη ηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ 

(ΔΔ) 821/2014, ζε φηη αθνξά ηηο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ 

ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, ππνρξενχηαη κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη κε δαπάλεο ηνπ λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηνπνζεηήζεη, ζηέξεα θαη θαιαίζζεηε, κία (1) 

πηλαθίδα πιεξνθφξεζεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ζε πεξίνπηε ζέζε ζην εξγνηάμην. 

8.18 ε θαηάιιειν ζεκείν, γηα ζεκεηαθά έξγα, θαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο γηα γξακκηθά έξγα, θαη ζε 
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εκθαλείο ζέζεηο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο, νη νπνίεο ζα 

αλαγξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηεο αξρήο πνπ εθηειεί ηα έξγα, ηελ νλνκαζία ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ, ηνλ 

ρξεκαηνδφηε, ηελ επσλπκία ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ Μειεηεηή θαη ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

8.19 Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ 

απηνχ ηνπ άξζξνπ ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ αλαδφρνπ, αλ ηνχην 

απαηηείηαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν 

αλάδνρνο ακειήζεη θαη απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ. Πέξαλ 

ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ (ελεξγεηψλ απφ ηελ 

ππεξεζία), ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή 

πξνζηίκσλ. 

8.20 Οη απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζήκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο 

θπθινθνξίαο γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ ζα εθηεινχληαη βάζεη κειέηεο ζπληαζζφκελεο απφ ηνλ 

Αλάδνρν (ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή) θαη εγθξηλφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία. 

8.21 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο (ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή) λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ 

Τπεξεζία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 170 ηνπ λ. 4412/16. 

Άξζξν 9 Δπζχλεο Δξγνιάβνπ 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ 

κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο απηψλ, νη δε θάζε θχζεσο έιεγρνη πνπ ζα γίλνπλ απφ ηελ Τπεξεζία 

δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο επζχλεο απηήο. Ο αλάδνρνο είλαη θαζ' νινθιεξία ππεχζπλνο γηα ηελ 

εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηελ ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη γεληθά εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, ησλ νηθείσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ινηπψλ 

εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη ζηε 

κε ιήςε απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη πιεκκειή ζήκαλζε ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ, απφ ηνλ 

ίδην, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ή θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Άξζξν 10 Σνπνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έιεγρνη - Υαξάμεηο - Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 

Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - Λήςε θσηνγξαθηψλ 

Πξηλ ηελ έλαξμε εθζθαθψλ ή ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο θπηηθήο γεο) ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

Ο αλάδνρνο πξηλ αξρίζεη θάζε κφληκε εξγαζία, πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (repers). 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή 

ηνπ έξγνπ λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα ζηελ ππεξεζία θαη ζε 
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ειεθηξνληθή κνξθή εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 151 ηνπ Ν. 4412/2016, επηκεηξεηηθά ηεχρε 

θαη ζηνηρεία θαη ηα εμήο: 

• ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:200 ή 1:1000 ή 1:500 ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ησλ 

θαηαζθεπψλ κε πςνκεηξηθέο θαη νξηδνληηνγξαθηθέο ελδείμεηο. 

• Αθξηβή δηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα 1:50 ή 1:100 ζεκειηψζεσλ-μπινηχπσλ (θαηφςεσλ θαη ηνκψλ) 

κε ηνλ νπιηζκφ, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, 

φπσο βάζε, δηαζηάζεηο, ζέζεηο, δηαηνκέο, θ.ι.π πιήξσο αληαπνθξηλφκελα κε ηα πξαγκαηηθψο 

εθηειεζζέληα έξγα. 

• Καηαζθεπαζηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ζε θιίκαθα 1:50. 

• Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θιίκαθα 1:50 φπσο αθξηβψο εθηειέζηεθαλ θαη 

νξηδνληηνγξαθία ζε θιίκαθα 1:500 ή 1:200 φπνπ ζα ζεκεηψλεηαη ε ζέζε, ην κέγεζνο, ηα βάζε 

ηνπνζέηεζεο θ.ι.π. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ έγρξσκεο θαη αζπξφκαπξεο 

θσηνγξαθίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Οη θσηνγξαθίεο απηέο 

πξέπεη λα είλαη επθξηλείο θαη θαιιηηερληθέο, ζα εθηππψλνληαη ζε δχν αληίγξαθα θάζε κηα ζε κεγέζπλζε 

18 Υ 27 θαη ζα παξαδίδνληαη θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Άξζξν 11 Τπνβνιή ηερληθψλ ζηνηρείσλ θαη δεηγκάησλ πιηθψλ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

ππεξεζία, γηα πξνέγθξηζε ηεο παξαγγειίαο, ηνπ δείγκαηνο φισλ ησλ βαζηθψλ πιηθψλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν θαζψο θαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία (πξνέιεπζε, δηαθεκηζηηθά 

ηερληθά θπιιάδηα, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θ.η.ι.). 

ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε 

απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. 

Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδίδνληαη ζε απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο. 

Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά δελ ηελ 

παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκηά ή απψιεηα 

πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά. 

ε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε ζπληήξεζεο ηνπ 

έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Άξζξν 12 Δγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο (ΟΚΧ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έξεπλα πνπ ζα δηεμάγεη ζηα γξαθεία ησλ αξκνδίσλ ΟΚΧ, λα 

αλαδεηήζεη ζηνηρεία γηα ηνπο πθηζηάκελνπο, ζηελ πεξηνρή έξγσλ, αγσγνχο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 

ΓΔΖ, ΟΣΔ, θ.ιπ. νη νπνίνη εκπιέθνληαη κε ην έξγν. 

Ζ επαιήζεπζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε νδεγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ 
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απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (ΟΣΔ, ΓΔΖ, χδξεπζε, απνρέηεπζε, θπζηθφ αέξην θ.η.ι.) γηα ηπρφλ αγσγνχο ή 

θαιψδηα ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη ζηελ απνθάιπςε θαη αθξηβή πξνζδηνξηζκνχ ηνχησλ πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, φπσο θαη ζηελ κεηέπεηηα πξνζηαζία ησλ πξνο απνθπγή δεκηψλ, ή 

απνθαηάζηαζε ή απνδεκίσζε ε νπνία ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 

Όζνλ αθνξά ηνπο αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ απαηηείηαη πξνιεπηηθή δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο αγσγψλ 

αεξίνπ ζηε ζέζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ε αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

φπσο νξίδεηαη θαη ζηε Τ.Α. Γ3/Α/20701 (ΦΔΚ 1712/26.11.06), κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

θηλδχλσλ πξφθιεζεο βιαβψλ ζε πθηζηάκελνπο αγσγνχο. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη έγθαηξε έγγξαθε 

ελεκέξσζε ηεο ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο θαη αίηεζε ζρεδίσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο πεξηνρέο φπνπ 

ππάξρνπλ δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ. 

Άξζξν 13 Παξνρή ειεθηξηζκνχ, λεξνχ 

Γηα κφληκα έξγα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε επζχλε, κέξηκλα, θαη δαπάλε ηνπ λα δηεθπεξαηψζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ησλ κφληκσλ έξγσλ κε ηα δίθηπα ΟΚΧ. 

Οη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο νξγαληζκνχο βαξχλεη ηνλ 

ΚηΔ πνπ ηηο θαηαβάιιεη είηε απεπζείαο ζηνπο νξγαληζκνχο είηε ζηνλ αλάδνρν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

ηειεπηαίνο έρεη ήδε πξνθαηαβάιιεη ην ζχλνιν ή κέξνο απηψλ, κφλν κεηά απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

ζρεηηθψλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ θαη ινηπψλ λνκίκσλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ. 

Άξζξν 14 Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο 

Ο αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε ηξεηο (3) 

κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε αλά δεθαήκεξν ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα 

ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/16) 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. 

Ζ Γ/λνπζα ππεξεζία εγθξίλεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο 

ρξνληθήο θιίκαθαο, ησλ πηζηψζεσλ θαη κέζα ζηα φξηα ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. 

Ζ έγθξηζε γίλεηαη ζε δεθαπέληε (15) κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Αλ ε έγθξηζε, δελ 

γίλεη κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ δεηήζεη γξαπηά ε Γ/λνπζα 

ππεξεζία δηεπθξηλήζεηο ή αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη 

εγθξηζεί, εθφζνλ βέβαηα ηεξεί ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σν εγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ ή 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 145 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε, φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη κέζνδνη εξγαζίαο, 

ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη απνδφζεηο ηνπο, ν αξηζκφο ησλ εξγαηψλ θ.η.ι. γηα ηηο 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ λα εδξαηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνηάζεσλ. 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλεο ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη θάζε κήλα ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα εξγαζία μεθχγεη 

απφ απηφ, νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία ή νη παξαπάλσ ηαζζφκελεο 

ελδεηθηηθέο ή ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ. 

Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο θαη απζηεξά απφ ηε επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε 

θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 145 

παξ. 2 θαη 160 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δπίζεο έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ 

ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

γεληθφηεξα γηα ηε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηε ζχκβαζε 

θαη ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο. 

Άξζξν 15 Απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ-Νέεο εξγαζίεο 

15.1 ε πεξίπησζε αλάγθεο εθηειέζεσο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην 

ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην νχηε ζηελ αξρηθά αλαθεξζείζα ζχκβαζε ηζρχεη ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

15.2 Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ζα θαηαηεζεί ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 72 παξ. 2 εδ. β) ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

15.3 Ο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 

ηνπ Ν. 4412/2016 θαη φπσο απηφο ηζρχεη . 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ν 

Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ 

Δξγαζηψλ.(Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ) 

Γηα ηηο λέεο ηηκέο ζα εθαξκνζηνχλ ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα, ηα εληαία ηηκνιφγηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ' αξηζκ. Γ11γ/0/9/7/07-02-2013 (ΦΔΚ 363Β'/19-02-13) απφθαζε 

ηνπ ΤΠ.ΑΝ.ΑΝΣ.Τ.ΜΔ.ΓΗ., φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κέρξη ζήκεξα, νη αλαιχζεηο ηηκψλ 

πνπ ηζρχνπλ θαζψο θαη ηα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα θαηά ηηο άλσ δηαηάμεηο. 

Άξζξν 16 Αλαζεψξεζε ηηκψλ 

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

ε θάζε ινγαξηαζκφ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα ππνβάιιεηαη Πίλαθαο Γηαρσξηζκνχ ησλ 

Δξγαζηψλ. 

Άξζξν 17 Σεχρε θαηακεηξήζεσο-Αθαλείο εξγαζίεο-Υαξαθηεξηζκνί 

Ο επηβιέπσλ ζε θάζε επίζθεςή ηνπ ζην έξγν θαηακεηξά ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε επίζθεςή ηνπ, καδί κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε επηκεηξεηηθά 

θχιια εηο δηπινχλ (Βηβιίν Καηακεηξήζεσλ), ππνγξάθνληαη θαη απφ ηα δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ 
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έλα αληίγξαθν. 

Γηα θάζε εξγαζία πνπ δελ κπνξεί λα θαηακεηξεζεί ή λα ειεγρζεί θαηά ηελ παξαιαβή ζα ζπληάζζεηαη 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. Χο αθαλείο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη εθζθαθέο 

ζεκειίσλ, γεληθέο εθζθαθέο, ζσιελψζεηο, ζηδεξνί νπιηζκνί, θαζαηξέζεηο θ.ιπ., θαζψο θαη θάζε άιιε 

εξγαζία πνπ δελ είλαη εκθαλήο θαη θαηακεηξήζηκε ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ. 

ηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλνληαη νη ππνινγηζκνί, ηα ζθαξηθήκαηα θαη δηαγξάκκαηα 

γηα ηελ πιήξε επηκέηξεζε ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ. 

Αλ νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ έρνπλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηφηε, αλ γίλνπλ ηειηθά 

δεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, ηα πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ ζα ζπληαρζνχλ κε βάζε ηηο κηθξφηεξεο 

πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο. 

Αλ ν επηβιέπσλ θαηά ηελ κεηάβαζή ηνπ ζην έξγν δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο, ζηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ έξγνπ πξνβαίλεη 

ζηε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε κειέηε δηαζηάζεσλ. 

Αλ απφ ηε ζχκβαζε πξνβιέπνληαη θνλδχιηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επί κέξνπο πνζνηήησλ ησλ 

νπνίσλ απαηηείηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή, ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη χζηεξα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πνζνζηψλ θαηαλνκήο (ραξαθηεξηζκφ εξγαζηψλ). Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξηλ νη εξγαζίεο απηέο γίλνπλ αθαλείο. Ο ραξαθηεξηζκφο ζα γίλεη απφ 

επηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 παξ.4 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ζχληαμε θαη ε ππνγξαθή 

ησλ πξσηνθφιισλ αθαλψλ εξγαζηψλ δελ πεξηνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πνζνηήησλ κε επηηφπην έιεγρν. 

Άξζξν 18 Πηζηνπνηήζεηο-Πιεξσκέο 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη φπσο απηφο ηζρχεη . 

Οη ινγαξηαζκνί ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη φπσο απηφο ηζρχεη ζπληάζζνληαη απφ 

ηνλ αλάδνρν θαη ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαηά άξζξν ησλ πιήξσο εθηειεζζεηζψλ 

εξγαζηψλ φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην ή ηηο εγθξηζείζεο λέεο ηηκέο κνλάδαο. Οη 

ινγαξηαζκνί ζα εθδίδνληαη αλάινγα κε ηελ νιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ, ηελ πξνζεζκία εθηέιεζεο θαη ηε 

πξφνδν ηνπ θαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ελφο κελφο. Οη ινγαξηαζκνί ζα εθδίδνληαη γηα ην 20% θαηά 

κέγηζην ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη δελ ζα πεξηιακβάλνπλ εκηηειείο εξγαζίεο. ηελ νιηθή αμία 

ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα γίλεηαη θξάηεζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ 

θαη δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο αμίαο ησλ πξνζθνκηζζέλησλ ζην εξγνηάμην πιηθψλ. 

ηνπο εθδηδφκελνπο ινγαξηαζκνχο νη πιεξσκέο γηα εξγαζίεο επί ηε βάζεη ηηκψλ κνλάδαο κε πνζνζηφ ΓΔ 

θαη ΟΔ ππφθεηληαη ζηηο παξαθάησ επηβαξχλεηο : 

• Φφξνο Γεκνζίνπ (πξνπιεξσκή θαηά λφκν) 3%, ππέξ ΣΜΔΓΔ 0,2%, πφξνο κέζσ ΣΜΔΓΔ 0,6% 

θαη 0,5% ππέξ ΔΜΠ. 

• Αλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ Ηδίνπο Πφξνπο, νη παξαπάλσ επηβαξχλζεηο 

ζπκπιεξψλνληαη θαη κε ηηο ινηπέο θξαηήζεηο φπσο 1% ππέξ ΣΤΓΚ θαη 1% ππέξ ΣΠΔΓΔ. 

• Κξάηεζε 0,6% ππέξ ηε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ.7 

ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Ν.4412/16. 
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• Δθφζνλ δελ έρνπλ πεξηέιζεη ζηε ππεξεζία απνηειέζκαηα δνθηκψλ (3Α, ζθπξφδεκα, αζθαιηηθφ 

θ.ιπ.) γίλεηαη θξάηεζε ζηελ αμία ησλ πιεξσκψλ ζε πνζνζηφ 30% ε νπνία απνδίδεηαη κεηά ηελ 

έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ. 

• Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θ.ιπ. [θαηά ηνπο φξνπο απηήο 

ηεο ΔΤ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξάηεζεο (ΣΤ θ.ιπ.)] απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην 

πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 171/87 

θαη ε ππφινηπε θείκελε Ννκνζεζία. 

Άξζξν 19 Μειέηε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ 

Ο αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, απνδέρεηαη φηη κειέηεζε πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή. Οη ζπλζήθεο απηέο 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ αλεχξεζε γηα ρξεζηκνπνίεζε πεγψλ ιήςεσλ αδξαλψλ πιηθψλ, ζηηο 

κεηαθνξέο, ζηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη επαλαπνζήθεπζε πιηθψλ, ζηελ χπαξμε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο ζην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ζηε 

δηακφξθσζε θαη άιισλ θπζηθψλ ζπλζεθψλ, ζηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ζην είδνο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ ππνγείσλ ή ππέξγεησλ πιψλ πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ή θαη θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθφηεξα ζε νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο εξγαζίεο ή ην θφζηνο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο Μειέηεο εθαξκνγήο θαη ηα ηεχρε Μειέηεο 

θαη δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε απηά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο ηνπ. 

Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθέο ζπλζήθεο 

θαη φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ πιήξε 

ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε 

θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, γχξσ απφ ηνπο φξνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ 

επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 20 Αξηηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ - Μειέηε ηνπ έξγνπ - Σξνπνπνηήζεηο Μειέηεο 

Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο Μειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα 

πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεηά ηεο εξγνιαβίαο ή απφ νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο θάζε απιφ ή 

ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη άξηην, ηφζν σο πξνο ηε θαηαζθεπή, ηελ αληνρή θαη θαιή 

εκθάληζε ηνπ φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο Μειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε δηάζεζε 

ηνπ ζηνηρεία ηεο Μειέηεο θαη λα εθηειέζεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θ.ιπ. πξνθεηκέλνπ λα 

νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηνπ έξγνπ, θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ή ιάζνπο λα 
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δεηήζεη έγθαηξα εγγξάθσο απφ ηνλ εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα λα 

ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

ζηελ ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία, αιιηψο ε Τπεξεζία έρεη ην 

δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Άξζξν 21 Ζκεξνιφγην - Απνηχπσζε - Μεηξψν 

Ζκεξνιφγην ηνπ Έξγνπ: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί αλειιηπψο δηπιφηππν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, 

ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά ελππφγξαθα απ' απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο 

(άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη φπσο απηφο ηζρχεη ). Με ηελ νινθιήξσζε θάζε βαζηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

έξγνπ ην πξσηφηππν ηνπ εκεξνινγίνπ ζα παξαδίδεηαη ζηνλ επηβιέπνληα ή ζην αξκφδην φξγαλν ηεο 

επίβιεςεο. Σα θχιια πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ηέηνην ηκήκα ζα θαηαηίζεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ 

πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ζην θάθειν ηνπ έξγνπ σο ζπλνδεπηηθφ ηνπ αξρείνπ απηνχ. Σα πξσηφηππα θχιια 

ηνπ εκεξνινγίνπ, αθνχ ππνγξαθνχλ, επηζηξέθνληαη ζηνλ Αλάδνρν. 

Ο ηξφπνο επηκεηξήζεσλ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο 

Μειέηεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ. 

Σν Μεηξψν ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ: 

• Σν εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. 

• Πιήξε ζεηξά ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο φπσο ηειηθά εθαξκφζζεθαλ θαη πνπ 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, νξηδνληηνγξαθία, 

κεθνηνκή, δηαηνκέο ησλ ζθακκάησλ (κε αλάιπζε ηεο δηακφξθσζεο θάζε ζηξψζεο, θαζψο θαη 

ησλ ζηξψζεσλ θαηά ηκήκαηα νδνζηξσκάησλ), φςεηο, θαηφςεηο, ηνκέο, ιεπηνκέξεηεο ζε 

θαηάιιειεο θιίκαθεο ησλ ινηπψλ έξγσλ ή επί κέξνπο έξγσλ, πνπ ζα απνδίδνπλ ηε ζέζε, ηε 

κνξθή, ηπρφλ εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηνπο. Σα παξαπάλσ ζρέδηα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη γηα ηα θάζε είδνπο ζπλαθή θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά έξγα. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε έξγσλ εγθαηάζηαζεο αγσγψλ, απαηηνχληαη λα 

ππνβιεζνχλ ζρέδηα, δηάβαζεο γεθπξψλ, νρεηψλ, ηνίρσλ αληηζηήξημεο, δηαηξήζεσλ 

(κηθξνζεξάγγσλ), δνκηθψλ θαη Ζ/Μ έξγσλ εγθαηαζηάζεσλ, ζέζεσλ κνλίκσλ νξγάλσλ 

κέηξεζεο, θαη ινηπψλ επί κέξνπο έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ζπκπιεξψλνπλ ην φιν έξγν. 

• Ζ απνηχπσζε ηνπ έξγνπ θαη παξάδνζε ζηελ ΓΣΤΓΘ, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή. Ζ απνηχπσζε ζα παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 25, 50, 75, 100% ησλ 

εξγαζηψλ. 

• Σεχρνο ζηνηρείσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ κε ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζέζεο ηνπο. 

• Σεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο φισλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίσλ (γεσηερληθέο 

έξεπλεο, γεσινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο, θιπ.) θιπ.  

• Σεχρνο γηα φιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ κε αληίγξαθα φισλ ησλ 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί (Οίθσλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ εμσηεξηθνχ, ΟΠΔ 

ηνπ έξγνπ, άιισλ εξγαζηεξίσλ, θιπ.) ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

Δηδηθφηεξα ζα πεξηιακβάλνληαη θαη φινη νη έιεγρνη ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ θαη Ζ/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ. 
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Γοκιμή Ι 

Γοκιμή Ι 

Γοκιμή Ι 

• ΑΤ - ΦΑΤ 

• Φάθειν εγγπήζεσλ εμνπιηζκνχ θαη εξγαζηψλ. 

• χλνιν αδεηψλ πνπ ηπρφλ εθδφζεθαλ θαηά ηε χκβαζε θαη ηελ θείκελε Ννκνζεζία: Π.ρ. 

Γήκνη, Πνιενδνκίαο, ΓΔΖ, ΟΣΔ, Ννκαξρία, Αζηπλνκία θ.ιπ. 

Χο ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ Έξγνπ, λννχληαη εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ην έξγν πνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ζπγθεληξψζεη, επεμεξγαζηεί θαη ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, ην επνπηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο ηεο πξνφδνπ 

θαη πξνβνιήο ηνπ έξγνπ (θσηνγξαθίεο, δηαθάλεηεο, βίληεν, ηαηλίεο, ςεθηνπνηεκέλν νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ, θ.ιπ.), ην εγρεηξίδην επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη 

ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. 

Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη νπζηψδεο ειάηησκα ηνπ έξγνπ. 

Σέινο, ην θάζε Π.Π.Α.Δ. πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο επηκέξνπο επηκεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη 

απφ ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ έξγσλ. 

Άξζξν 22 ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ 

Άξζξν 23 Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ έξγσλ 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο ηνλ 

ειάρηζην αξηζκφ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

Δίδνο θαη πνηφηεηα εξγαζηψλ Διάρηζηνο αξηζκφο δνθηκψλ 

Α. πκππθλψζεηο 

α. θάθε νξπγκάησλ ή δξάζεο επηρσκάησλ: θάζε 150 

κέηξα κήθνπο θιάδνπ νδνχ ή θαη ζε θάζε επί κέξνπο 

θιάδν νδνχ κηθξφηεξνπ κήθνπο. 

β. Δπηρψκαηα θαη ζηξψζεηο εμπγίαλζεο: θάζε 1000 θ.κ 

ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ γ . Τπνβάζεηο θαη βάζεηο 

ζηαζεξνπνηνχκελεο κε κεραληθά κέζα : θάζε 300 κέηξα 

κήθνπο θιάδνπ νδνχ γηα θάζε ζηξψζε 

δ. Αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο: Γνθηκέο ΗΗΗ 

απνθνπή ππξήλσλ αλά 5000 η.κ. 

ζη. Γηα επηρψζεηο ηάθξσλ ηνπνζέηεζεο αγσγψλ: Γνθηκή Η 

θάζε 100 κέηξα κήθνπο θαη αλά ζηξψζε ή αλά 50 

θ.κ. ζπκππθλνχκελνπ πιηθνχ  

Β. Έιεγρνο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

α. Αδξαλή ηερληθψλ έξγσλ (ζθπξνδεκάησλ):                                                                     

    Ηζρχνπλ φζα θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο 

    Γ14/19164/ΦΔΚ 

    Β' 315/17-5-97 Δγθ. Δ7 

    Γ14/19066/17-5-97 

β. Αδξαλή νδνζηξσζίαο: 

    Γνθηκή Η  θάζε 500 θ.κ. ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ 

 γ. Αδξαλή ζηξαγγηζηεξίσλ ή άιισλ εηδηθψλ  
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Ιζτύοσν όζα καθορίζονηαι 

ζηον κανονιζμό ηετνολογίας 

ζκσροδέμαηος 

Γ14/19164/ΦΔΚ 

Β' 315/17-5-97 Δγκ. Δ7 

Γ14/19066/17-5-97 

Γοκιμή Ι 

Γοκιμή Ι 

Γοκιμή Ι 

Ιζτύοσν όζα καθορίζονηαι 

ζηον κανονιζμό ηετνολογίας 

ζκσροδέμαηος 

Γ14/19164/ΦΔΚ 

Β' 315/17-5-97 Δγκ. Δ7 

Γ14/19066/17-5-97 

 

     Γνθηκή Η θαηαζθεπψλ (πιελ ζθπξνδεκάησλ): θάζε 200 θ.κ  

    δ. Μίγκα αδξαλψλ αλά εκέξα Γνθηκέο ΗΗ 

Γ. Έιεγρνη πιαζηηθφηεηαο θαη ηζνδχλακνπ άκκνπ 

α. Αδξαλή ζθπξνδεκάησλ: 

 

 

 

 

 

 

 

β. Αδξαλή νδνζηξσζίαο: θάζε 500 θ.κ γ. Αδξαλή αζθαιηηθψλ: 

αλά εκέξα Γ. Τγεία πεηξσκάησλ 

α. Γηα ηα αδξαλή θάζε κνξθήο(πιελ ζθπξνδεκάησλ) αλά 

πεγή 

β. Γηα ηα αδξαλή ζθπξνδεκάησλ: 

Δ. Γνθίκηα ζθπξνδέκαηνο 

Έμη δνθίκηα αλά εκέξα σο 150 θ.κ απφ δηαθνξεηηθά απηνθίλεηα 

Γηα πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο < 20 θ.κ σο ηξία δνθίκηα απφ κηα 

κπεηνληέξα. 

Σ. Έιεγρνο πνζνζηνχ αζθάιηνπ θαη θνθθνκέηξεζε αζθαιηνκίγκαηνο 

Κάζε εκεξήζηα παξαγσγή 

 Γνθηκέο ΗΗ 

 

Ε. Έιεγρνο επί εξγαζηεξηαθψλ δνθηκίσλ θαηά MARSHALL Κάζε εκεξήζηαπαξαγσγή 

 Γνθηκέο ΗΗ 

 

Ζ. Έιεγρνο ηζνδχλακνπ άκκνπ αδξαλψλ αζθαιηηθψλ θαηά ηελ παξαγσγή αζθαιηνκίγκαηνο 

Κάζε εκεξήζηα παξαγσγή Γνθηκή Η 
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Θ. Έιεγρνο πάρνπο αζθαιηηθήο ζηξψζεο 
 

      Απνθνπή ππξήλσλ αλά 5.000 η.κ                                                                           Γνθηκέο ΗΗΗ 

 

 

Παξαηεξήζεηο 

• Οη παξαπάλσ έιεγρνη αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν ηεο θαλνληθήο παξαγσγήο θαη εθηέιεζεο ησλ έξγσλ 

θαη φρη ζηελ πεξίνδν ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, νπφηε νη πνιιαπιέο δνθηκέο πνπ ζα 

εθηεινχληαη γηα ηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο, δελ ζα ππνινγίδνληαη ζηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν 

αξηζκφ δνθηκψλ πνπ πξναλαθέξζεθε. 

• Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία άκεζα 

απφ ηε ιήςε ηνπο, γηαηί δηαθνξεηηθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

Οη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα 

ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζε ηδηαίηεξε μερσξηζηή ζειίδα. 

Ζ ππεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δηαηάμεη ηνλ αλάδνρν λα ηεξεί γηα έλα κήλα αληηδείγκαηα 

γηα ην ζχλνιν ή θαη γηα κέξνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ ν ίδηνο εθηειεί. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα ελεκεξψλεη αλειιηπψο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ θαηάιιειν δηάγξακκα, ζην νπνίν ζα ζεκεηψλεηαη ε αθξηβήο ζέζε ζην έξγν ησλ δνθηκίσλ πνπ 

ζα ιακβάλνληαη. 

Σν δηάγξακκα απηφ ζα είλαη αλαξηεκέλν ζε εκθαλή ζέζε ηνπ γξαθείνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. Σνλίδεηαη 

ηδηαίηεξα φηη, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα δηελεξγεί ζπζηεκαηηθφ 

έιεγρν ησλ πιηθψλ ιαηνκείνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πνηφηεηα, ε νκνηνγέλεηα θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπο πξηλ ηελ ελζσκάησζε. 

• Οη δνθηκέο (Έιεγρνη) πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, καδί κε ηα αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ απφ ηηο 

νπνίεο ζα ιακβάλνληαη ηα αληίζηνηρα δείγκαηα, (αξηζκφο δείγκαηνο, εκέξα θαη ζέζε 

δεηγκαηνιεςίαο, είδνο δνθηκήο πνπ έγηλε θαη ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα) ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα. 

Ο πίλαθαο απηφο (Αξρείν Διέγρσλ) ζα ζπλνδεχεη ηηο πηζηνπνηήζεηο, ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο 

επηκεηξήζεηο, ηελ ηειηθή θαηακέηξεζε ηνπ έξγνπ, (Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο) σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο. 

Σφζν ζηε δεηγκαηνιεςία φζν θαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πξέπεη λα παξίζηαληαη εθπξφζσπνη 

ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ. 

• Καηά ηε ζχληαμε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, ζα ειέγρεηαη ε αλαινγία κεηαμχ 

ησλ πνζνηήησλ ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ησλ αληίζηνηρσλ αλαγθαίσλ 

δνθηκψλ. Δάλ απφ ηε ζχγθξηζε απηή πξνθχςεη φηη ν αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί είλαη κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί σο αλαγθαίνο ζχκθσλα κε ηα 

πξναλαθεξζέληα, ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα χςνπο εθαηφ πελήληα (150) € γηα 
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θάζε δεθάδα δνθηκψλ πνπ ζα ιείπνπλ. 

Ζ πνηληθή ξήηξα ζα παξαθξαηείηαη κε βάζε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο επηβιέπνπζαο 

ππεξεζίαο θαη ζα εθπίπηεη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ. 

Έιεγρνο ζθπξνδεκάησλ 
 

Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα θαζνξίδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο Γ14/19164/ΦΔΚΒ'31517-5- 97Δγθ. Δ7 Γ14/19066/17-5-97. 

Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο θαηαζθεπήο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζα 

γίλεηαη κε δνλεηή ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε, γηαηί απηή πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο 

ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε απνζηαηψλ. 

Άξζξν 24 Ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο-Δγθχθιηνη-Γνθηκέο-Οδεγίεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αθνινπζνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο νη εγθεθξηκέλεο κε ηελ ππ' αξηζκ. 

ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17.07.2012 (ΦΔΚ 2221Β'/30.07.2012) ΔΣΔΠ, ε ΣΤ ηνπ έξγνπ, νη νδεγίεο ησλ 

ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα ηηκνιφγηα. 

Δάλ δελ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, επηπιένλ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά φπσο παξαθάησ: 

Γηα ζθπξνδέκαηα θαη νπιηζκνχο 

1. θπξνδέκαηα, νη παξαθάησ ΔΣΔΠ : 

1- 01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00

 01-01-04-00 

01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 

1- 05-00-00 

2. Οπιηζκνί, νη παξαθάησ ΔΣΔΠ : 

01-02-01-00 

Γηα πιάθεο πεδνδξνκίνπ, νη παξαθάησ ΔΣΔΠ : 

05-02-02-00 

θαη ε ΚΤΑ κε αξηζκφ 12394/406 «Κπβφιηζνη, πιάθεο πεδνδξνκίνπ θαη θξάζπεδα απφ 

ζθπξφδεκα» ΦΔΚ 1794/Β'/28-8-2009 

Γηα ρσκαηνπξγηθά θαη ηερληθά έξγα 

1. Υσκαηνπξγηθά έξγα, νη παξαθάησ ΔΣΔΠ: 

2-  01-01-00 02-01-02-00 02-02-01-00 02-05-

00-00 

02-07-01-00 02-03-00-00 (κφλν γηα θηηξηαθά έξγα) 

2. Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ: ΔΣΔΠ 02-04-00-00 
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Γηα νδνζηξσζία 

1. Καηαζθεπή ππνβάζεσλ θαη βάζεσλ νδνζηξσκάησλ κε αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ 

ηχπνπ: ΔΣΔΠ 05-03-03-00 

2. Αλαθαηαζθεπή βάζεσο νδνζηξψκαηνο κε ηε κέζνδν ηεο ςπρξήο επί ηφπνπ 

αλαθχθισζεο: ΔΣΔΠ 05-03-16-00 

Γηα αζθαιηηθά έξγα 

1. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο - ηζνπεδσηηθή ζηξψζε - ζηξψζε θπθινθνξίαο: ΔΣΔΠ 05 

3- 11-04 

2. Αζθαιηηθέο επαιείςεηο: ΔΣΔΠ 05-03-11-01 

Άξζξν 25 Σειηθέο επηκεηξήζεηο - Πξνζσξηλή παξαιαβή 

Μεηά ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ πεξαηψζεσο ησλ εξγαζηψλ, ν επηβιέπσλ ειέγρεη ηα έξγα γηα λα 

δηαπηζηψζεη αλ απηά έρνπλ πεξαησζεί θαη ππνζηεί ηθαλνπνηεηηθά θάζε δνθηκαζία πξνβιεπφκελε απφ ηε 

ζχκβαζε θαη ππνβάιιεη πξνο ηελ ΓΣΤΓΘ ζρεηηθή έθζεζε. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξντζηάκελνο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο εθδίδεη βεβαίσζε γηα ηελ 

εκπξφζεζκε πεξαίσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο γηα ηελ εκπξφζεζκε 

πεξαίσζε λα ππνβάιεη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία γηα έιεγρν θαη ζεψξεζε ηηο ηειηθέο επηκεηξήζεηο γηα 

θάζε δηαθεθξηκέλν κέξνο ηνπ έξγνπ δεθηηθνχ απηνηεινχο επηκεηξήζεσο, ηνλ ηειηθφ ζπλνπηηθφ 

επηκεηξεηηθφ πίλαθα, ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη θάζε αίηεκά ηνπ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε επηβάιιεηαη ζε 

βάξνο ηνπ γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν ηνηο ρηιίνηο 

(2%ν) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε ζχκβαζε (άξζξν 151 παξ. 6 

ηνπ Ν. 4412/2016). 

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κέζα ζε έλα εμάκελν απφ ηελ εκεξνκελία απνπεξάησζεο 

ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο ειέγρεη θαηά ην εθηθηφ ηελ ηειηθή επηκέηξεζε κε ζπνξαδηθέο ή γεληθέο 

θαηακεηξήζεηο θαη παξαιακβάλεη ηα έξγα ζην ζχλνιν ηνπο, ζπληαζζνκέλνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο. 

Καηά ηελ παξαιαβή εμεηάδνληαη νη πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηεο επηβιέπνπζαο 

ππεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε απφ ηνλ εξγνιάβν ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ 

θαζψο επίζεο νη ελζηάζεηο ηνπ εξγνιάβνπ θαηά ηεο ηειηθήο επηκεηξήζεσο. Δπίζεο ε επηηξνπή ειέγρεη ην 

εκπξφζεζκν ηεο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθά θάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο. 

Σν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα κέιε 

ηεο επηηξνπήο θαη ηειηθά ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Άξζξν 26 Υξφλνο εγγπήζεσο-Οξηζηηθή παξαιαβή 

Οξίδεηαη ν ρξφλνο εγγπήζεσο δεθαπέληε (15) κελψλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε νξηζηηθή 
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παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

Ο ρξφλνο απηφο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

171 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Καηά ηνλ ρξφλν απηφλ ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο λα ζπληεξεί ηα έξγα ζε θαιή θαηάζηαζε λα ηα 

επηζθεπάδεη θαη λα επαλνξζψλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε βιάβε θαη θζνξά απφ ζπλήζε ρξήζε. 

Αλ ν αλάδνρνο παξακειήζεη ηελ ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη επήιζε ή επίθεηηαη βιάβε απηψλ ηφηε 

θαιείηαη εγγξάθσο φπσο κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Αλ 

δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ παξαπάλσ δηαηαγή, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο εθηεινχληαη απφ ην θχξην ηνπ έξγνπ 

ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ηηο θαηαηηζέκελεο εγγπήζεηο ή απφ ηα νθεηιφκελα ζε απηφλ πνζά θαη 

ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηψλ, ην ππφινηπν βεβαηψλεηαη ζε βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

εηζφδσλ. 

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζεσξείηαη απηνδηθαίσο ζπληειεζζείζα αλ δελ γίλεη κέζα ζε δπν (2) κήλεο απφ ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο ηνπ έξγνπ θαη κεηά απφ παξέιεπζε εμήληα (60) εκεξψλ χζηεξα απφ εηδηθή 

φριεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε δηελέξγεηα απηήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ δηελεξγήζεθε κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο, ην έξγν 

παξαιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλά θαη νξηζηηθά. 

Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή γηα ηελ ζηεξεφηεηα ηνπ έξγνπ θαηά ηκήκαηα θαη ζην ζχλνιν ηνπ θαη ηελ 

επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Άξζξν 27 Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (.Α.Τ θαη Φ.Α.Τ) 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκφζηνπ έξγνπ είλαη ν θάθεινο Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο (ΦΑΤ). Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 

138 ηνπ Ν. 4412/2016. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ην ΑΤ θαη ΦΑΤ θαηά ηα ζηάδηα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη λα ηεξεί ηα νξηδφκελα ή λα ζπληάμεη ΦΑΤ θαη ΑΤ αλ δελ παξαδνζνχλ απφ 

ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Π.Γ. 305/96. Σα αλσηέξσ .Α.Τ θαη Φ.Α.Τ ζα 

ζπληαρζνχλ έηζη ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην ΣΔΔ 

(ΣΔΔ/10068/22-4-98 έγγξαθν πξνο ππνπξγνχο ΠΔΥΧΓΔ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο, 

Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη επφκελεο 

δηαηάμεηο, νη νπνίεο ζα εθαξκφδνληαη φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ εθάζηνηε θαηά ην ρξφλν ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο : 

• Σν Π.Γ. 778/83 (ΦΔΚ 193 Α/1980) "πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ" 

• Σν Π.Γ. 1073/81(ΦΔΚ 260 Α/1981) "πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε 

εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ" 

• To N. 1430/84 (ΦΔΚ 49 Α/1984) «Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο 
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δηαηάμεηο αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία». 

• Σν Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177 Α/1985) «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 1836/89 (79/Α) «Πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Σν Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138 Α/1988) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 

γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

εθκεηαιιεχζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 1 ηνπ Ν. 1568/85». 

• Σν Π.Γ. 157/92 (ΦΔΚ 74 Α/1992) «Δπέθηαζε ησλ ΠΓ θαη ΤΑ πνπ εθδφζεθαλ κε ηηο 

εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν. 1568/85 ζην Γεκφζην, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ». 

• Σν Π.Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220 Α/1994) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε 

κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Π.Γ. 89/99 (ΦΔΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΔΚ 220 

Α/1994) θαη 304/00 (ΦΔΚ 241 Α/2000). 

• Σν Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11 Α/1996) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ΠΓ 159/99 (ΦΔΚ 157 Α/1999). 

• Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212 Α/1996) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 92/57/ΔΟΚ». 

• Σν Π.Γ. 105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθαιείαο ή / θαη 

πγείαο ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ». 

• Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε 3046/304/30-1-89 (ΦΔΚ 59Γ) «Κηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο» (Δηδηθά ην 

Άξζξν 5, παξ. 4.2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ). 

• Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 31245/νηθ/22-5-93 «πζηάζεηο γηα θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ», 

κε θαη' αλαινγία εθαξκνγή ηεο ζε θαηεδαθίζεηο ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θηι.). 

• Ζ Τ.Α. ΒΜ5/30428(ΦΔΚ 589Β/30-6-80) "ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ " 

• Ζ Τ.Α. ΒΜ5/30058(ΦΔΚ 121Β/23-3-83) "ήκαλζε εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εληφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ " 

• Ζ Πξνδηαγξαθή ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ./502/1-7-03 (ΦΔΚ 946Β/9-7-03) Απφθαζε Τθ. 

ΠΔΥΧΓΔ. 

• Ζ ΚΤΑ/6952/16-3-2011 (Τ.ΠΔ.ΚΑ. - Τ.ΠΟ.ΜΔ.ΓΗ.) (ΦΔΚ 420Β/16-03-11) «Τπνρξεψζεηο θαη 

κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 

1. Πξνο ηνχην πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ππνβάιεη έγθαηξα πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία εγρεηξίδην 

αζθάιεηαο, καδί κε πίλαθα δηαλνκήο θαη βεβαίσζεο ελεκέξσζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ, 

αιιά θαη θάζε λενπξνζιακβαλνκέλνπ ζην εξγνηάμην. Σέινο πξέπεη λα νξίζεη έλα κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ 

ηνπ ζαλ Τπεχζπλν Αζθαιείαο. Σν ελ ιφγσ κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα έρεη ππνρξέσζε γηα ελεκέξσζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηήξεζεο φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, θαη 

λα ηεξεί εκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο φπσο πξνβιέπεηαη ζην Ν. 1396/83. Ο ππεχζπλνο ηνπ 
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εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ηνπ Αλαδφρνπ παξακέλεη πάληα ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα. 

2. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ 

αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα 

νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ. 

3. Όιεο νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απ' απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά αλεγκέλν 

ηξφπν ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, 

αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (.Ο.Γ.Α.Τ.Δ.). 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην .Ο.Γ.Α.Τ.Δ. ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο 

θίλδπλνο ζην ειάρηζην. 

Χο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην .Ο.Γ.Α.Τ.Δ. νξίδνληαη νη εμήο: 

• Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. 

• Οξηζκφο ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο. 

Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα 

νπνία ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο, 

θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν. 

1568/85, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 294/88). Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο 

θαη ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο γίλεηαη εγγξάθσο 

θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην Αξκφδην Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .ΔΠ.Δ. Γηα ηελ 

θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, 

κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ .Α.Τ θαη Φ.Α.Τ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θ.ιπ. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή θαη εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (Π.Γ. 95/99, Π.Γ. 17/96) απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πξφιεςεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞ.Τ.Π.Π.). 

• Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα Α.Τ.Δ. 

• Οξγάλσζε ππεξεζηψλ Α.Τ.Δ. ππεξγνιάβσλ. 

• Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο. 

Καη' ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα : 

- αλαθνξά αηπρήκαηνο 

- δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη λνκνζεζίαο 

- αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο 

- ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

- εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ - ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ 
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• Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην .Α.Τ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο. 

• Γηαδηθαζίεο επηζεσξήζεσλ 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε 

λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη 

επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά. 

• Άιιεο πξνβιέςεηο 

- Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην Έξγν πξνο ην αξκφδην 

Κ.Δ.Π.Δ.Κ. ηνπ .ΔΠ.Δ. 

- Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα Α.Τ.Δ. 

- Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην εξγνηάμην. 

-  Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα Α.Τ.Δ κε ηνλ ζπληνληζηή 

Α.Τ.Δ. θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο. 

• Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε .Α.Τ θαη Φ.Α.Τ. 

Ο ζπληνληζηήο αζθαιείαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο 

φζνλ αθνξά ζέκαηα Α.Τ.Δ. θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ Φ.Α.Τ. 

Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (Φ.Α.Τ.) 

εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. 

πλεπψο ν Φάθεινο Αζθαιείαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ ΚηΔ ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζζεθε. ηελ πεξίπησζε, πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ 

ππεξεζία .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηελ 

ζχληαμε ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην. 

Σν .Α.Τ. πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο : 

□ Γεληθά 

- Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

- χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

- Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 

- ηνηρεία θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

- ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα εθπφλεζε ηνπ .Α.Τ. 

□ Πιεξνθνξίεο γηα ηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο. 

□ ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

□ Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

□ Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 
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□ πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 

□ Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ. 

□ Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. 

εηδηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ε επηρσκάησλ θ.ιπ. Καη δηαηάμεηο 

γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο. 

□ Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

□ Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο 

επηθηλδπλφηεηαο π.ρ. 

Υ=Υακειή εθηίκεζε 

θηλδχλνπ Μ = Μέηξηα 

εθηίκεζε θηλδχλνπ 

Τ=Τςειή εθηίκεζε 

θηλδχλνπ 

ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη. 

□ Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

□ Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα γηα ηελ πξφιεςή ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο 

θηλδχλνπο (Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 305/96). 

Ο Φ.Α.Τ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο : 

□ Γεληθά 

- Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ 

- Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 

- Αξηζκφ αδείαο 

- ηνηρεία θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

- ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ Φ.Α.Τ. 

□ ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ 

- Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

- Παξαδνρέο κειέηεο 

- Σα ζρέδηα «σο θαηεζθεπάζζε» 

□ Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ έξγνπ, π.ρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θ.ιπ. 

Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, 

ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θ.ιπ.) ζηελ ππξαζθάιεηα θ.ιπ. 
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□ Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 

Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη: 

- Σνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ 

έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα 

δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη 

ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε εθηάθησλ γεγνλφησλ. 

- Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. νδεγίεο 

ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε 

ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο εθηάθηνπ πεξηζηαηηθνχ θ.ιπ. 

- Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή 

ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην .Α.Τ. θαη ν Φ.Α.Τ. ηεξνχληαη ζην 

εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ .Α.Τ. -

Φ.Α.Τ. 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθαιείαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' 

φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ. 

Γαπάλε ζχληαμεο .Α.Τ θαη Φ.Α.Τ. 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη 

απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ 

θαηά ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Ο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ ηήξεζε .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη θπζηθά ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ ηπρφλ κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

Άξζξν 28 Τπνρξέσζε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ- Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ζην ΗΚΑ- ΔΣΑΜ επί πνηλή 

έθπησζεο. ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο ζην έξγν δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο, 

ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ αζθαιίζεη ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα (ΣΜΔΓΔ, ΣΔΒΔ, θιπ.) ή ζε 

αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 

Άξζξν 29 Πιεξσκέο εηζθνξψλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα πιεξψλεη αλειιηπψο ηηο εηζθνξέο ηνπ απφ ην έξγν πξνο ην ΗΚΑ - ΔΣΑΜ 

ή ηνπο ππφινηπνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Σνχην ζα απνδεηθλχεηαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ βηβιίνπ ελζήκσλ, φπσο θαη ηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο πνπ ρνξεγεί 

ην ΗΚΑ - ΔΣΑΜ νη επηθνπξηθνί θαη ινηπνί αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ 

θάζε ινγαξηαζκφ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ εμνθιεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηηο εηζθνξέο ηνπ, έρεη δηθαίσκα ν 
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Δξγνδφηεο λα ηηο πιεξψζεη απεπζείαο ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην αληίζηνηρν πνζφ ζα παξαθξαηείηαη απφ ην πνζφ ηεο πηζηνπνίεζεο. 

Πάλησο δελ ζα ζπληαρζεί ηειηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ Αλαδφρνπ εάλ δελ πξνζθνκίζεη απηφο ηειηθή 

βεβαίσζε ηνπ ΗΚΑ - ΔΣΑΜ θαη ησλ ππφινηπσλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ φηη έρεη θαηαβάιεη φιεο ηηο 

παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ην έξγν, φπσο δηακνξθψλνληαη απηέο κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ, θαζψο θαη 

εάλ δελ εθθαζαξηζζνχλ νη ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απέλαληη 

ζηνπο άιινπο Ο.Κ.Χ. 

Άξζξν 30 Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζε 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν ή ηκήκα 

ηνπ, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε). 

Ζ παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν, ή φηη απηφ εθηειέζηεθε θαιά θαη 

δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

Ζ παξαπάλσ ρξήζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Άξζξν 31 Καζαξηζκφο Καηαζθεπψλ - Δξγνηαμίσλ - Δγθαηαζηάζεσλ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ή ηνπ φινπ 

έξγνπ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ (δξφκσλ θ.ιπ.) θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, κεραλήκαηα, 

εξγαιεία, ηθξηψκαηα, πξνζσξηλέο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο θαη πεξηθξάγκαηα, πιενλάδνληα ρξήζηκα 

ή άρξεζηα πιηθά ηνπ έξγνπ θαη λα θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ 

εξγνηαμίνπ γηα ηελ παξάδνζε ηνπο απνιχησο θαζαξψλ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα φηη απαηηείηαη νχησο 

ψζηε ην έξγν λα παξαδνζεί θαζ' φια έηνηκν γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία. 

Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο 

παξαπάλσ εξγαζίεο, νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, ηεο 

δαπάλεο παξαθξαηνχκελσλ απφ ηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή. 

Άξζξν 32 Μέηξα αζθάιεηαο - Πξφιεςε αηπρεκάησλ 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, γηα ηελ πξφιεςε 

νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, είλαη δε 

κφλνο ππεχζπλνο γη' απηά θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ 

ζα ηχρεη, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα (απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ) είηε απφ ηα εξγαιεία θαη 

κεραλήκαηα πνπ απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο 

ππεξεζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε 

άιινπ κέηξνπ, γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή θαη ζην έξγν. 

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ησλ κε άιιν ηξφπν εκπιεθνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ 
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ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαηά 

ην ρξφλν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλσηέξσ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζεσξνχληαη αλεγκέλεο ζηηο 

ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Άξζξν 33 ήκαλζε θαη αζθάιεηα εξγνηαμίνπ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 

δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη 

αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Π.Γ. 305/96 (αξζξ. 7-

9), Ν. 4412/2016 (αξζξ. 138 παξ. 7), Ν. 3850/10 (αξζξ. 42). 

2. ην πιαίζην ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη 

λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα (Ν. 4412/2016 αξζξ. 138 παξ. 7). β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη 

κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (ηέσο ) ΤΠΔΥΧΓΔ: ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη 

ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο 

αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν. 4412/2016 

(αξζξ. 138 παξ. 7). 

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα 

ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, 

λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 

1073/81 (αξζξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξζξ.10,11), Ν. 3850/10 (αξζξ. 42- 49). 

Γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο §.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ 

απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή 

φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα: 

3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο 

Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 

α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 

εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξζξ. 3 

παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 

305/96. β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α ν πνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο 
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ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξζξ.3 παξ.8) θαη ηελ 

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4412/2016 (αξζξ. 138 παξ. 

7). 

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο 

πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία 

πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ 

(κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, 

εμνπιηζκφο, θιπ). δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξζξ. 3 παξ.9) 

θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 4412/2016 

(αξζξ. 138 παξ. 7). 

ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξζξ. 3 παξ.10) 

θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

αξρψλ. 

ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο 

Τγείαο (ΦΑΤ). 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα 

άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά 

αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξζξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ νη νπνίεο 

ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν. 4412/2016 (αξζξ. 138 παξ. 7). 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξζξ. 3 § 4), φηαλ : 

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ. 305/96 (αξζξ. 12 

παξάξηεκα ΗΗ). 

γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν 

δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν. 4030/2011 (ΦΔΚ 

249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27- 3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 

Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν. 

4412/2016 (αξζξ. 170 θαη 172). 

4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 

ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξζξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 
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(παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ. 

3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο 

θαη πγείαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξζξ. 8 παξ.1 θαη αξζξ. 12 παξ. 4). β. Να αλαζέζεη 

θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ 

εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξζξ. 8 παξ. 2 θαη αξζξ. 4 έσο 25). 

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο 

ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα 

ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 

αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ 

αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν. 3850/10 (αξζξ. 9). δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ 

θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην 

εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 

πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν. 3850/10 (αξζξ. 

43 παξ. 1 α θαη παξ. 3-8). 

2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 

ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν. 3850/10 (αξζξ. 14 παξ. 1 θαη αξζξ. 17 

παξ. 1). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο 

(Ν. 3850/10 αξζξ. 20 παξ. 4), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ 

Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε 

θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν. 3850/10. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην 

ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν. 3850/10 (αξζξ. 43 παξ. 2β). 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην 

βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο 
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αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο 

φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή 

ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ 

ηνπ αηπρήκαηνο Ν. 3850/10 (αξ. 43 παξ. 2α). 

4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 

εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν. 3850/10 (αξ. 43 παξ. 2γ). 

1. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν. 3850/10 (αξζξ. 18 παξ. 9). 

3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ 

απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξζξ. 3 παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 

130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο 

Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη 

αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο 

εξγαζίαο θ.ιπ.: Π.Γ. 1073/81 (αξζξ. 113), Ν. 1396/83 (αξζξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΧΓΔ 

κε αξ. πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ 

Α. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο 

ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / 

δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν 

ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 

4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην 

εξγνηάμην 

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ 

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: Π.Γ. 105/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12 

παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, 

ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : Π.Γ. 1073/81 (αξ. 
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75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ. 2). 

γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) 

θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ η νπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ 

: Π.Γ. 1073/81 (αξ. 92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 6). 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - 

δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - 

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θ.ιπ.: 

Π.Γ. 1073/81 (αξ. 92-96), Π.Γ. 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 3, 4, 8-10), Ν. 3850/10 (αξ. 30, 

32, 45). ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 

(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θ.ιπ.) : Π.Γ. 1073/81 (αξ. 

109, 110), Ν. 1430/84 (αξ. 17,18), Π.Γ. 305/96 (αξ. 12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14). 

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο 

φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, 

γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο 

ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: Π.Γ. 

1073/81(αξ.102-108), Ν. 1430/84 (αξ. 1618), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 

θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ. 9, παξ. γ). 

4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε - 

ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ 

θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» 

(ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ 

αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη 

νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν. 2696/99 (αξ. 9 - 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. 

απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 

θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 

(αξ.43,44). 

γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ 

θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : Π.Γ. 

1073/81 (αξ. 75-84), Π.Γ. 305/96 (αξζξ.8.δ θαη αξζξ.^,παξαξη.^ κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξζξ. 

31,35). 

δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 
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απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 

(αξζξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξζξ.8), ΠΓ 305/96 [αξζξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξζξ.12 παξαξη. IV 

κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξζξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 

(αξζξ.30). ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : 

α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη 

ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (αξζξ. 3641), ΠΓ 82/10. 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξζξ.2). 

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 

(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ 

αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξζξ.17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αξζξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη 

ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.^ κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 

15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξζξ. 34, 35). 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.^, κέξνο Β', ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 

8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξζξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα ΗΗ, 

παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). 

εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, 

θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξζξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν 

βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 (αξζξ.3 θαη αξζξ.4. παξ.7 

5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 

εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα 

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ 

έξγνπ. 

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 
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5.1 Καηεδαθίζεηο : 

Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξζξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξζξ.7), ΤΑ 31245/93, 

Ν.2168/93, ΠΓ 396/94 (αξζξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη 

ηξνπ. απηήο:ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξζξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε 

ηξνπ. απηήο: Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 

21017/84/09. 

5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: 

Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξζξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξζξ.8- αζθάιεηα θαη 

αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΓ 

396/94 (αξζξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21- γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 

(αξζξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 

5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε 

ζηέγεο. 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξζξ.34-44), Ν.1430/84 (αξζξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 

(αξζξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξζξ. 12, παξαξη.^ κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β 

ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ). 
5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξζξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξζξ.15), ΠΓ 396/94 (αξζξ.9 παξ.4 παξαξη. 

ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 

5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξζξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξζξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), 

ΠΓ 305/96 (αξζξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη 

ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, 

ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξζξ.9 παξ.4 

παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξζξ.12 

παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε α 

πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξζξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), 

Π396/94 (αξζξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξζξ.12, παξαξη.^ κέξνο Β ηκήκα 

ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13).Γ6. 
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Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

 

 

Άξζξν 34 Φχιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο απφ άηνκα κε έρνληα εξγαζία ή κε 

δηαπηζηεπκέλα ή κε δηθαηνχκελα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα επξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε, θχιαθεο, ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ γηα ην 

εξγνηάμην ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη λχρηα. Σα αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη 

δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   11-02-2022 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑΣΟ  ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ 

ΔΡΓΧΝ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ 

 

 

 

ΣΑΒΛΑ ΜΑΡΗΑ 

TE ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ           -2022 

Ζ ΑΝΑΠΛΖΡ. ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 

 

 

 

ΜΑΡΗΑ ΑΓΑΜ ΠΡΑΣΗΝΑΚΖ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: «ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76  

Ν.1396/83  

Ν.1430/84     

Ν.2168/ 93  

Ν.2696/99  

Ν.3542/07  

Ν.3850/10  

Ν.4030/12    

Ν.4412/16  

Β.ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ 

Π. Γ. 413/77 

 Π. Γ. 95/78 

 Π. Γ. 216/78  

Π. Γ. 778/80  

Π. Γ. 

1073/81  

Π. Γ. 225/89  

Π. Γ. 31/90 

 Π. Γ. 70/90 

 Π. Γ. 85/91  

Π. Γ. 499/91  

Π. Γ. 395/94 

 Π. Γ. 396/94  

Π. Γ. 397/94 

 Π. Γ. 105/95  

Π. Γ. 455/95  

Π. Γ. 305/96  

Π. Γ. 89/99  

Π. Γ. 304/00  

Π. Γ. 155/04  

Π. Γ. 176/05  

Π. Γ. 149/06  

Π. Γ. 2/06 Π. Γ. 

212/06  

Π. Γ. 82/10  

Π. Γ. 57/10 

ΦΔΚ 337/Α/76 

ΦΔΚ 126/Α/83 

ΦΔΚ 49/Α/84 

ΦΔΚ 147/Α/93 

ΦΔΚ 57/Α/99 

ΦΔΚ 50/Α/07 

ΦΔΚ 116/Α/08 

ΦΔΚ 84/Α/10 

ΦΔΚ 249/Α/12 

ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 

ΦΔΚ 128/Α/77 

ΦΔΚ 20/Α/78 

ΦΔΚ 47/Α/78 

ΦΔΚ 193/Α/80 

ΦΔΚ 260/A/81 

ΦΔΚ 106/Α/89 

ΦΔΚ 31/Α/90 

ΦΔΚ 31/Α/90 

ΦΔΚ 38/Α/91 

ΦΔΚ 180/Α/91 

ΦΔΚ 220/Α/94 

ΦΔΚ 220/Α/94 

ΦΔΚ 221/Α/94 

ΦΔΚ 67/Α/95 

ΦΔΚ 268/Α/95 

ΦΔΚ 212/Α/96 

ΦΔΚ 94/Α/99 

ΦΔΚ 241/Α/00 

ΦΔΚ 121/Α/04 

ΦΔΚ 227/Α/05 

ΦΔΚ 159/Α/06 

ΦΔΚ 268/Α/06 

ΦΔΚ 212/Α/06 

ΦΔΚ 145/Α/10 

ΦΔΚ 97/Α/10 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ 

ΥΑ 130646/84  

ΚΥΑ 3329/89  

ΚΥΑ 8243/1113/91  

ΚΥΑ 

αξ.νηθ.Β.4373/1205/9 

3 

ΚΥΑ 

6440/Φ.10.4/445/93 ΚΥΑ 

αξ. 8881/94  

ΥΑ αξ.νηθ. 31245/93  

ΥΑ 3009/2/21-γ/94  

ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94  

ΥΑ 3131.1/20/95/95  

ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α 

αξ.νηθ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ 

αξ.νηθ. 16289/330/99 

ΚΥΑαξ.νηθ.15085/593 /03 

ΚΥΑ αξ. 

Γ13ε/4800/03  

ΚΥΑ αξ.6952/11  

ΥΑ 3046/304/89  

ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αξ. νηθ. 433/2000 

ΥΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 

ΥΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 

ΥΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 

ΥΑ ΓMEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Ππξνζβεζηηθή 

δηάηαμε 7, 

Απφθ. 

7568.Φ.700.1/96 

Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ 

ΔΓΚΥΚΛΗΟΣ 27/03 

ΔΓΚΥΚΛΗΟΣ 6/08 

ΔΓΚΥΚΛΗΟΣ Σ.ΔΠ.Δ 

ΑΠΟΦΑΔΙ 

ΦΔΚ 154/Β/84 

ΦΔΚ 132/Β/89 

ΦΔΚ 138/Β/91 

ΦΔΚ 187/Β/93 

ΦΔΚ 765/Β/93 

ΦΔΚ 450/Β/94 

ΦΔΚ 451/Β/93 

ΦΔΚ 301/Β/94 

ΦΔΚ 73/Β/94 

ΦΔΚ 978/Β/95 

ΦΔΚ 677/Β/95 

ΦΔΚ 1035/Β/96 

ΦΔΚ 113/Β/97 

ΦΔΚ 987/Β/99 

ΦΔΚ 1186/Β/03 

ΦΔΚ 708/Β/03 

ΦΔΚ 420/Β/11 

ΦΔΚ 59/Γ/89 

ΦΔΚ 1035/Β/00 

ΦΔΚ 1176/Β/00 

ΦΔΚ 686/Β/01 

ΦΔΚ 266/Β/01 

ΦΔΚ 16/Β/03 

ΦΔΚ 905/Β/11 

ΦΔΚ 1287/Β/09 

ΦΔΚ 155/Β/96 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΓΔΔΠ 

Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΓΙΠΑΓ/οικ/215/ 

31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ.10201/12ΑΓΑ:Β4Λ1 

Λ-ΚΦΕ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 

                        
 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ  

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ   

 

Δξγν  
ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΘΟΡΧΝ 

ΥΡΖΖ ΟΓΧΝ -ΚΥ-ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ  2022 

 

 Πξνππ   300.000,00 Δπξψ ( κε  Φ.Π.Α. 24 %) 

  

Πεγή 
 

 

ΚΑΠ Δπελδπηηθψλ Γαπαλψλ Γήκνπ (πξψελ ΑΣΑ) 

 

Υξήζε  2022-2023 

 

 

Α. ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 

 

 

1. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

Σα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

αλάιεςε ηνπ έξγνπ απφ ζπγθεθξηκέλν αλάδνρν. Θα πξέπεη επίζεο λα ηξνπνπνηείηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

έξγνπ κεηά απφ θάζε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

1  Έξγν ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΘΟΡΧΝ ΥΡΖΖ 

ΟΓΧΝ -ΚΥ-ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔ ΑΓΗΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ  2022 

2 Κχξηνο  έξγνπ ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

3 Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία  

Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία 

Γ/ΝΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ  

4 Πξντζηακέλε Αξρή ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

5 Μειέηε 

Σεχρε Γεκνπξάηεζεο 

ΣΑΒΛΑ ΜΑΡΗΑ  

6 πληνληζηέο γηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά 

ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

ηνπ έξγνπ 

 

7 Έλαξμε εξγαζηψλ   

8 πκβαηηθή πξφβιεςε ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ  

- 

9 Δίδνο έξγνπ   

10 Δίδνο εξγνηαμίνπ    

11 Δγθξηηηθέο απνθάζεηο  

 

    

12 Αλάδνρνο  

13 Δπηβιέπνληεο   

14 Βνεζνί  επηβιέπνληεο   

15 πληνληζηέο γηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά 

ηελ εθηειεζε ηνπ εξγνπ 

 

16 Τπεξγνιαβνη -αληηθεηκελν  

 

17 Αξηζκνο ζπλεξγεησλ   

18 Μεγηζηνο αξηζκνο 

εξγαδνκελσλ  

 

19 ηνηρεηα αλαδνρνπ  

 

ηνηρεηα νπσο εγθξηζεηο θαη πξνβιεπνκκελε δηαξθεηα εξγνπ πεξηγξαθνληαη ζηελ δηαθεξπμε ηνπ εξγνπ 
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2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΔΤΥΟΤ 

 

Σα νξηδνκελα ζην παξνλ ηεπρνο (ζρεδην θαη θαθειινο αζθαιεηαο θαη πγεηαο) είλαη ππνρξεσηηθα γηα ηνλ 

Αλάδνρν θαη απνηεινπλ ζπγθεθξηκελνπνηεζε γηα ηηο ηδηαηηεξεο ζπλζεθεο ηνπ εξγνπ θαη επηπιενλ 

δηεπξπλζε ή/θαη πξνζδηνξηζκν ησλ απαηηεζεσλ πνπ ζεηεη ε Διιεληθε Ννκνζεζηα. 

 

Σν παξνλ ηεπρνο πξνβιεπεηαη απν ην Π.Γ. 305/96 θαη απνηειεη νπζησδεο θαη αλαπνζπαζην κεξνο ηεο 

Δ..Τ.  θαη σο εθ γνχηνπ απνηειείο ζπκβαηηθφ ηεχρνο.  

 

Ζ ηεξεζε ησλ κεηξσλ αζθαιεηαο πνπ πεξηγξαθνληαη ζην παξνλ ηεπρνο απφ κεξνπο ηνπ Αλαδνρνπ δελ 

κεησλεη ηελ επζπλε ηνπ νπηε κεηαζεηεη επζπλεο ή ζπλππεπζπλνηεηα ζηελ Τπεξεζηα πεξαλ ησλ 

πξνβιέπνκκελσλ ζηελ θεηκελε λνκνζεζηα επζπλσλ ηνπ Κπξηνπ ηνπ εξγνπ.  

 

Σν ζρεδην αζθαιεηαο θαη πγεηαο αλαθεξεηαη ζηελ θαηαζθεπε ηνπ εξγνπ θαη ν θαθειινο αζθαιεηαο θαη 

πγεηαο ζηηο κεηαγελεζηεξεο εξγαζηεο ζε απην (ζπληεξεζε, κεηαηξνπε, θαζαξηζκνο θιπ).  Ρεηα φκσο 

επηζεκαηλεηαη νηη θαηα ηελ δηαξθεηα ηεο θαηαζθεπεο θαη ζε πεξηπησζε εξγαζηαο κεζα ή πιεζηνλ 

πθηζηακκελσλ δηθηπσλ απνρεηεπζεο ν Αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο λα εθαξκνζεη ηα νξηδνκελα ζηνλ 

θαθειιν αζθαιεηαο θαη πγεηαο ηνπ εξγνπ κε επζπλε θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ αθνκα θαη αλ ζηηο ζρεηηθεο 

δηαηαμεηο ηνπ θαθειινπ νξηδεηαη σο ππεπζπλε ε Τπεξεζηα. Ζ  Τπεξεζηα αλαιακβαλεη απηεο ηηο επζπλεο 

κεηα ηελ νξηζηηθε παξαιαβε ηνπ εξγνπ ή πξηλ απφ απηελ νπνηε εθηειεη επεκβαζεηο κε δηθε ηεο επζπλε 

θαη γηα δηθνπο ηεο ινγνπο ζην εξγν 

 

3. ΚΔΗΜΔΝΖ  ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

Δλδεηθηηθνο αιια νρη πεξηνξηζηηθνο Πηλαθαο Ννκνζεηεκαησλ, Απνθαζεσλ, Κνηλνηηθσλ Οδεγησλ θιπ 

ππαξρεη ζην ηεινο ηνπ παξνληνο ηεπρνπο.  

 

  4. ΔΗΓΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

πκθσλα κε ην Παξαξηεκα ΗΗ ηνπ Π.Γ. 305/96 ην παξνλ εξγν πεξηερεη απφ ηελ θπζε ηνπ εξγαζηεο νη 

νπνηεο δπλεηηθα ελερνπλ εηδηθνπο θηλδπλνπο γηα ηελ αζθαιεηα θαη πγεηα ησλ εξγαδνκελσλ. Ζηνη απφ ηνλ 

ελδεηθηηθν θαηαινγν ηνπ ελ ινγσ παξαξηεκαηνο δπλαηνλ λα παξνπζηαζηνπλ νη ελ ινγσ θηλδπλνη  

 

 Δξγαζηεο πνπ εθζεηνπλ ηνπο εξγαδνκελνπο ζε θηλδπλνπο θαηαπιαθσζεο, βπζηζεο ζε ακκν -ιαζπε 

ή πησζεο απφ πςνο θιπ (ζεκεην 1 ηνπ Παξαξηεκαηνο ΗΗ)  

 

 Δξγαζηεο θνληα ζε ειεθηξηθνπο αγσγνπο πςειεο θαη κεζεο ηαζεο (ζεκεην 4 ηνπ Παξαξηεκαηνο 

ΗΗ) εαλ ππαξρνπλ ηεηνηνη αγσγνη θαηα κεθνο ηεο ραξαμεο ησλ αγσγσλ θαη γηα ηελ εξγαζηα κε 

κεραλεκαηα (εθζθαθεηο, γεξαλνπο θιπ) 

 

 Δξγαζηεο ζε κεξε νπνπ ππαξρεη θηλδπλνο πληγκνπ (ζεκεην 5 ηνπ Παξαξηεκαηνο ΗΗ)  γηα εξγαζηεο 

ζε αγσγνπο ζε ζπλδεζε κε πθηζηακκελν δηθηπν 

 

 Δξγαζηεο κε ρξεζε εθξεθηηθσλ πισλ δελ γηλνληαη ινγσ ηνπ ραξαθηεξα ηεο πεξηνρεο 

(θαηνηθεκελε πεξηνρε) ησλ εξγσλ (ζεκεην 9 ηνπ  Παξαξηεκαηνο ΗΗ). 

 

 

5. ΓΔΝΗΚΑ  

 

5.1   ΚΗΝΓΤΝΟΗ  

  

Οη θηλδπλνη πνπ είλαη δπλαηνλ λα εκθαληζηνπλ θαηα ηελ εθηειεζε ησλ ζρεηηθσλ εξγαζησλ πξνεξρνληαη 

απφ :   

 

 Κηλδπλνη απφ ρσκαηνπξγηθεο εξγαζηεο γηα εξγαδνκελνπο 
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 Κηλδπλνη απφ ζξαπζε νξπγκαησλ θαη πηζαλε παξνπζηα λεξνπ 

 

 Καηαζθεπε μπινηππσλ θαη ηθξησκαησλ 

 

 Δξγαζηεο ζε δξνκνπο εληνο θαηνηθεκελσλ πεξηνρσλ - Κπθινθνξηα πεδσλ θαη νρεκαησλ 

 

 Λεηηνπξγηα θαη θπθινθνξηα κεραλεκαησλ 

 

 Λεηηνπξγηα ειεθηξηθσλ κεραλσλ  

 

 Οξγαλσζε εξγνηαμηνπ ( θσηηζκνο, θνξηνεθθνξησζεηο θαη κεηαθνξεο, ξηςεηο, απνζεζεηο θιπ) 

 

 Παξνπζηα (λνκηκε ή κε)  επηζθεπησλ 

 

 Δξγαζηα θνληα ζε δηθηπα Γ.Δ.Ζ. ή ππνγεηα θαισδηα   

 

Δπηζεκαηλεηαη νηη νη εξγαζηεο εθηεινπληαη ζε νδνπο εληνο θαηνηθεκελσλ πεξηνρσλ θαη απαηηνπλ 

θαηαιεςε νινθιεξνπ ηνπ επξνπο ηεο νδνπ. ε πεξηπησζε πνπ γηα ινγνπο θπθινθνξηαθνπο δελ επηηξαπεη 

ε θαηαιεςε νινθιεξνπ ηνπ επξνπο ηεο νδνπ θαη ν απνθιεηζκνο ηεο ηνηε ινγσ ηεο ζπλερηδνκελεο 

θπθινθνξηαο ηα κεηξα αζθαιεηαο ζα πξεπεη λα ηεξνπληαη ηδηαηηεξσο απζηεξα θαη πηζαλνλ λα ιεθζνπλ 

πξνζζεηα. 

 

 

5.2  ΓΔΝΗΚΔ  ΔΤΘΤΝΔ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη,σο κνλαδηθνο θαη απνθιεηζηηθνο ππεπζπλνο λα ιακβαλεη θαζε θνξα ηα 

αλαινγα γηα θαζε πεξηπησζε θαη αλαγθαηα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο  δηαηάμεηο αζθαιείαο θαη 

πγηεηλεο θαηά ηελ εθηέιεζε έξγσλ κεηξα αζθαιείαο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, γηα ηελ 

αζθαιεηα  ησλ εξγαδνκελσλ,ηνπ εξγνπ,ηεο θπθινθνξηαο,ησλ νδσλ θαη ησλ εγθαηαζηαζεσλ ηνπο, ησλ 

πεδσλ θαη ησλ νρεκαησλ, ησλ ππνγεησλ αγσγσλ θαη θαισδησλ θαη ελ γελεη  γηα ηελ πξφιεςε  

νηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ε δεκηάο, έρνληαο απηφο απνθιεηζηηθά φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο 

γηα θάζε αηχρεκα πνπ  ζα  ζπκβεί απν ππαηηηφηεηα δηθή  ηνπ ή ηνπ εξγαηνηερληθνχ  ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Ζ επζπλε απηε επεθηεηλεηαη ζε  νινπο ηνπο εξγαδνκελνπο  εηηε εξγαδνληαη ζηνλ Αλαδνρν εηηε ζηελ 

Δπηβιεςε θαη ζηνλ Κπξην ηνπ Δξγνπ. Καιππηεη επηζεο θαζε ηξηηνλ, ζην πεξηβαιινλ θαη  θαζε 

εκπξαγκαηε αμηα. Δρεη επηζεο ν Αλαδνρνο ηελ ππνρξεσζε λα ιαβεη θαζε πξνζζεην κεηξν γηα ηελ 

ηθαλνπνηεζε ηεο παξαπαλσ απαηηεζεο αθνκα θαη αλ ην κεηξν απην δελ πεξηγξαθεηαη ζην παξνλ 

ηεπρνο νπηε ζαθσο πξνζδηνξηδεηαη ζηελ θεηκελε Διιεληθε Ννκνζεζηα. 

 

 Ο Αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα ιακβαλεη ηα θαηαιιεια κεηξα  αζθαιεηαο, λα δηαζεηαη ην θαηαιιειν 

εθπαηδεπκελν πξνζσπηθν, λα δηαζεηεη ηνλ θαηαιιειν εμνπιηζκν θαη λα νξγαλσλεη ηελ εξγαζηα ηνπ 

κε ηξνπν σζηε λα εθηεινπληαη κε αζθαιεηα νη εξγαζηεο εληνο πθηζηακκελσλ δηθηπσλ απνρεηεπζεο .  

Δπηζεκαηλεηαη ξεηα νηη ηα αλαθεξνκελα ζην ζρεδην θαη ζηνλ θαθειιν κεηξσλ αζθαιεηαο θαη πγεηαο 

απνηεινπλ απνθιεηζηηθε επζπλε θαη θξνληηδα ηνπ Αλαδνρνπ, ζα γηλνληαη κε δαπαλεο ηνπ θαη είλαη 

ελα ειαρηζην απαηηεζεσλ γηα ηελ εξγαζηα εληνο πθηζηακκελσλ δηθηπσλ απνρεηεπζεο . Γηα ηελ 

πινπνηεζε ησλ αλαγθαησλ κεηξσλ νη δαπαλεο βαξπλνπλ απνθιεηζηηθα ηνλ Αλαδνρν. 

 

  Τπνρξενχηαη επίζεο ζπκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ αξζξνπ 8 ηνπ Ν.1396/83, ηελ Τ.Α. 130646/84 θαη 

ην Π.Γ.305/96 λα εθνδηαδεηαη κε ζεσξεκελν απν ηελ Δπηζεσξεζε Δξγαζηαο ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 

ΜΔΣΡΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ην νπνην ζα ηεξεηηαη ζηνλ ρσξν ηνπ εξγνπ. 

 

 Τπνρξενχηαη ηεινο λα ηεξεη ζρνιαζηηθα ηα νξηδνκελα ζην Π.Γ.305/96. δειαδε κεηαμπ ησλ αιισλ 

λα νξηζεη ζπληνληζηε ζε ζεκαηα αζθαιεηαο θαη πγηεηαο θαηα ηελ εθηειεζε ηνπ εξγνπ θαη λα 

δηαβηβαδεη πξηλ απφ ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ ζηελ επηζεσξεζε εξγαζηαο γλσζηνπνηεζε ε νπνηα ζα 

ζπληαζζεηαη ζπκθσλα κε ην παξαξηεκα ΗΗΗ ηνπ αξζξνπ 12 ηνπ ελ ινγσ Π.Γ.  θαη γεληθσο λα 

ζπκκνξθσλεηαη κε ηηο δηαηαμεηο απηνπ.   
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  Γηα ππνγεηα ηερληθα εξγα νπσο απηα νξηδνληαη ζην Π.Γ. 225/89 (βαζνο εθζθαθεο αλσ ησλ 6.00 

κεηξσλ) ν αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα ζπκκνξθσλεηαη κε ηηο δηαηαμεηο απηνπ. Δηδηθα ε ζπληαμε 

Μειεηεο Μεηξσλ Τγηεηλεο θαη Αζθαιεηαο (Μ.Μ.Τ.Α) απνηειεη θαηα ην αξζξν 26 ηνπ αλσηεξσ Π.Γ. 

ζπκβαηηθε ηνπ ππνρξεσζε. 

 

 Ο αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο ζε πεξηνρεο "επαηζζεηνπ πιεζπζκνπ" νπσο ζρνιεηα, λνζνθνκεηα, 

γεξνθνκεηα, εθθιεζηεο, γεπεδα θιπ ζε ζπλλελνεζε κε ηηο αξκνδηεο δηεπζπλζεηο /δηνηθεηηθα 

ζπκβνπιηα λα εμεηαδεη θαη λα ιακβαλεη ηδηαηηεξα κεηξα αζθαιεηαο.   

 

5.3 ΔΠΗΒΛΔΦΖ   

 

 Ζ Δπηβιεςε έρεη ην δηθαησκα λα δεηεζεη εγγξαθσο απφ ηνλ Αλαδνρν λα ιαβεη απζηεξνηεξα κεηξα 

αζθαιεηαο απφ εθεηλα πνπ απνηεινπλ ζπκβαηηθε ηνπ ππνρξεσζε ή πξνβιεπνληαη απφ ηελ θεηκελε 

Διιεληθε Ννκνζεζηα ή ερνπλ δεηεζεη επηπξνζζεησο απφ ηηο Αξκνδηεο Αξρεο. Ο Αλαδνρνο είλαη 

ππνρξεσκελνο λα ιαβεη ρσξηο θακκηα θαζπζηεξεζε ηα κεηξα απηα. Γελ δηλεηαη θακκηα πξνζζεηε 

απνδεκησζε γηα ηα πξνζζεηα απηα κεηξα εθηνο εαλ απνδεηρζεη νηη ηα κεηξα απηα δελ εηαλ αλαγθαηα.  

 

 Ζ Δπηβιεςε εαλ εθηηκεζεη νηη δελ ηεξνπληαη ηα κεηξα αζθαιεηαο ηα νπνηα πξνβιεπνληαη ή/θαη 

είλαη αλαγθαηα έρεη ην δηθαησκα λα δεηεζεη εγγξαθσο ηελ ιεςε ή απνθαηαζηαζε ησλ απαξαηηεησλ 

κεηξσλ αζθαιεηαο εληνο ιηαλ ζπληνκνπ ρξνληθνπ δηαζηεκαηνο ή /θαη λα δεηεζεη εγγξαθσο ηελ 

δηαθνπε ησλ εξγαζησλ κερξη ηελ ιεςε ή/θαη απνθαηαζηαζε ησλ απαξαηηεησλ κεηξσλ αζθαιεηαο. 

ηελ δεπηεξε απηε πεξηπησζε ε απνθαζε πξεπεη λα είλαη πιεξσο αηηηνινγεκελε, ε δε αηηηνινγεζε 

λα θνηλνπνηεηηαη ζηνλ Αλαδνρν. 

 

  ε πεξηπησζε κε ζπκκνξθσζεο ή θαζπζηεξεζεο ζπκκνξθσζεο ηνπ αλαδνρνπ ζε νπνηνδεπνηε 

ζρεηηθε εληνιε ηεο επηβιεςεο κπνξεη λα επηβιεζεη πνηληθε ξεηξα κερξη 200.000 δξρ αλα εκεξα πιενλ 

ησλ αιισλ λνκηκσλ κεηξσλ θαη δηαδηθαζησλ πνπ κπνξνπλ λα ιεθζνπλ. Σν πνζνλ απην παξαθξαηεηηαη 

απφ ηνλ επνκελν ινγαξηαζκν ηνπ εξγνπ.   

 

 ε ηδηαηηεξεο πεξηπησζεηο κεγάιεο επηθηλδπλνηεηαο ε Δπηβιεςε δηαηεξεη ην δηθαησκα λα πξνβεη 

ζε θαζε λνκηκε ελεξγεηα θαη λα ιαβεη (εηηε ε ηδηα εηηε κεζσ ηξηησλ) ή απνθαηαζηεζεη ηα απαξαηηεηα 

κεηξα αζθαιεηαο ρσξηο ηελ κεζνιαβεζε ηνπ αλαδνρνπ θαη λα θαηαινγηζεη ηηο ζρεηηθεο δαπαλεο ζε 

βαξνο ηνπ. ηα πιαηζηα απηα εηλαη δπλαηνλ ν Δπηβιεπσλ λα δσζεη εληνιε δηαθνπεο ησλ εξγαζησλ ηελ 

ηξερνπζα εξγαζηκε εκεξα σζηε λα δνζεη ε δπλαηνηεηα ζηελ Τπεξεζηα λα ιαβεη νια ηα πξνζεθνληα 

κεηξα εηηε ε ηδηα εηηε δηλνληαο εληνιε ζηνλ Αλαδνρν γηα ηελ εθηειεζε ηνπο.  

 

6.  ΚΑΝΟΝΔ ΑΝΑ ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 

6. ΚΑΝΟΝΔ ΑΝΑ ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

6.1. ΓΔΝΗΚΑ 
 

 Ο αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα παξερεη ηελ απαηηνπκελε εθπαηδεπζε θαη πιεξνθνξεζε ζην 

πξνζσπηθν ηνπ θαζσο επηζεο επαξθε πιεξνθνξεζε ζρεηηθα κε ηελ θπζε θαη ηηο ηδηαηηεξνηεηεο ηνπ 

ζπγθεθξηκκελνπ εξγνπ.  Σν πξνζσπηθν ζα πξεπεη λα είλαη θαηαιιεια εθπαηδεπκελν κε επαξθε γλσζε 

θαη εκπεηξηα ζε ζρεηηθεο εξγαζηεο. Δπηζεο λα εθπαηδεπεηαη ζε ζεκαηα πξνιεςεο αηπρεκαησλ, 

παξνρεο Α βνεζεησλ, ππξνζβεζεο, ρξεζε εμνπιηζκνπ αζθαιεηαο θιπ.  

 

 Σν πξνζσπηθν πξεπεη λα απνηειεηηαη απφ ελειηθεο ηθαλνπο θαη θαηαιιεινπο απφ απνςε πγεηαο 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζηα πνπ εθαζηνο αλαιακβαλεη. Ο επηθεθαιεο πξεπεη λα έρεη ηα θαηαιιεια 

πξνζνληα θαη εκπεηξηα. 

  

 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο 

αηνκηθά θαη νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία. Δλδεηθηηθά θαη κνλνλ 
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αλαθέξνληαη: θξάλε, γπαιηά πξνζηαζίαο, δψλεο αζθαιείαο,πνδηέο, γάληηα, κάζθεο 

ειεθηξνζπγθνιιεηψλ, θ.ι.π. Σν πξνζσπηθν είλαη ππνρξεσκελν λα θνξαεη θαηα πεξηπησζε 

θαηαιιεια ελδπκαηα (θξαλε, ζθιεξα παπνπηζηα, σηαζπηδεο, πξνζσπηδεο, γαληηα θιπ)  θαη λα θεξεη 

ηνλ ζρεηηθν αηνκηθν εμνπιηζκν. Απαγνξεπνληαη καληειηα ιαηκνπ, αιπζηδεο, ηαπηνηεηεο, δαθηπιηδηα 

θιπ. 

 

 Απαγνξεπεηαη ε θαηαλαισζε νηλνπλεπκαησδσλ πνησλ ζην εξγνηαμην θαη ε αζθνπε παξακνλε, 

αλαπαπζε θιπ εξγαδνκελσλ κεζα ζε απην. Απαγνξεπνληαη γεληθσο ξηςνθηλδπλεο ή αζηνρεο ή 

ππεξβνιηθεο ελεξγεηεο. 

 

 Ο αλαδνρνο νθεηιεη λα εμαζθαιηδεη ηηο απαηηνπκελεο αδεηεο απφ ηνπο αξκνδηνπο θνξεηο γηα ηελ 

εθηειεζε ησλ εξγαζησλ λα θξνληηδεη εαλ απαηηεηηαη γηα ηελ αλαλεσζε ηνπο ε ηελ επεθηαζε ηνπο, λα 

αθνινπζεη πιεξσο ηηο ζρεηηθεο νδεγηεο, λα πιεξσλεη ηα εμνδα ησλ αδεησλ θαη εγθξηζεσλ (αιια νρη 

ηηο ηπρνλ απαηηνπκελεο εγγπεζεηο) θαη λα αθνινπζεη κε ζρνιαζηηθε επιαβεηα ηηο πξνζεζκηεο πνπ 

ηηζεληαη απφ ηηο εγθξηζεηο θαη αδεηεο απηεο. Ρεηα απαγνξεπεηαη ε αλεπ ζρεηηθεο αδεηαο εθηειεζε 

εξγαζησλ.  Δαλ δεηεζεη απφ ηνλ θπξην ηνπ εξγνπ ή άιιε αξκνδηα Τπεξεζηα ν Αλαδνρνο είλαη 

ππνρξεσκελνο λα ζπληαμεη θαη λα ππνβαιιεη γηα εγθξηζε Μειεηε Κπθινθνξηαθεο Ρπζκηζεο (Μ.Κ.Ρ). 

 

 Οιεο νη θαηαζθεπεο, κεηξα θιπ ζρεηηθα κε ηελ πγηεηλε θαη αζθαιεηα εξγαδνκελσλ, ηξηησλ, ηνπ 

εξγνπ θιπ θαη ελ γελεη θαζε ζρεηηθε πξνζσξηλε ή κε θαηαζθεπε πξεπεη λα ζπληεξεηηαη ηαθηηθα κε 

επζπλε, θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ Αλαδνρνπ. Δπηζεο ν αλαδνρνο νθεηιεη λα ειεγρεη ηαθηηθα θαη 

ζπζηεκαηηθα ηα κεηξα θαη κεζα αζθαιεηαο θαη νπνηε θαη νζεο θνξεο απαηηεζεη απφ ηνλ Κπξην ηνπ 

Δξγνπ ή αιιν αξκνδην θνξεα. Δπηζεο ν Κπξηνο ηνπ εξγνπ κπνξεη λα δεηεζεη ζε ηαθηα ρξνληθα 

δηναζηεκαηα Αλαθνξα Αζθαιεηαο ηνπ εξγνπ. 

 

 Ο Αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο λα δηαβξερεη ηκεκαηα ηνπ εξγνπ νηαλ απαηηεηηαη κε αθζνλν λεξν 

γηα ηελ απνθπγε ησλ νριεζεσλ απφ ζθνλεο.  

 

 Ο Αλάδνρνο φληαο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θιπ. ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ρσξίο 

ακέιεηα ζηελ Τπεξεζία ηπρνλ ζπκβαληα θαζσο θαη ηηο επηζθεςεηο αξκνδησλ αξρσλ ζην εξγν 

πεξηγξαθνληαο ιεπηνκεξεηαθα ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ ζρεηηθά κε 

ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ,αζθαιείαο θιπ. πνπ θαηα ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο  ηνπ έξγνπ, 

απεπζχλνληαη ε  θνηλνπνηνχληαη ζ'απηφλ.       

 

 Γηα εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ  εηδηθά  κέηξα αζθαιείαο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα 

ελδεδεηγκέλα πξφζζεηα θαη εηδηθά κέηξα αζθαιείαο θαη λα εθαξκφδεη απζηεξά  ηνπο θαλνληζκνχο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφιεςε  αηπρεκάησλ.  Δπηζεο γηα εηδηθεο ηεηνηεο εξγαζηεο ζα γηλεηαη εθνζνλ 

απαηηεηηαη εηδηθε κειεηε απφ εκπεηξν Μεραληθν.  

 

 Οιεο νη θαηαζθεπαζηκεο εγθαηαζηαζεηο θαη ηα ηκεκαηα ηνπο πξεπεη λα είλαη κε ηεηνην ηξνπν 

δηαζηαζηνινγεκελεο, ηνπνζεηεκελεο, ζηεξηγκελεο, αγθπξσκελεο θαη θαηαζθεπαζκελεο απφ 

θαηαιιεια πιηθα σζηε λα κπνξνπλ λα παξαιαβνπλ θαη λα κεηαθεξνπλ ηα δηαθνξα θνξηηα πνπ 

αλαπηπζζνληαη ζε νιεο ηηο θαζεηο ρξεζηκνηπνηεζεο ηνπο. Μεηαβνιε ησλ παξακεηξσλ ζρεδηαζκνπ 

νδεγεη ζε ειεγρν θαη εληζρπζε ή αληηθαηζηαζε ηνπο. Γελ επηηξεπεηαη ε ππεξθνξηηζε ηνπο.  

 

 Οιεο νη θαηαζθεπαζηκεο εγθαηαζηαζεηο θαη ηα ηκεκαηα ηνπο νη νπνηεο κνλνλ κεηα απφ ζθιεξπλζε 

ή ζπλδεζε κε αιια ηκεκαηα ή κε κεηεπεηηα πξνζζεηεο θαηαζθεπαζηηθεο παξεκβαζεηο απνθηνπλ ηελ 

πιεξε θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο επηηξεπεηαη λα θνξηηδνληαη κνλνλ θαη άληηζηνηρηα κε ηελ εθαζηνηε 

θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο.  

 

 Οιεο νη θαηαζθεπεο πξεπεη λα ειεγρνληαη γηα ηελ επζηαζεηα θαη ηελ θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο.  

Μεηα απφ δηαθνπε εξγαζησλ γηα ηθαλν ρξνληθφ δηζηεκα ή αιιαγεο ή εμαληιεζε ρξνλνπ δσεο ή 

ππεξβνιηθε ρξεζηκνπνηεζε ή εθηαθηα γεγνλνηα πξεπεη λα ειεγρνληαη εθ λενπ 
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 Γελ επηηξεπεηαη γεληθα ε εθηειεζε ηαπηνρξνλσο εξγαζησλ ζε δηαθνξεηηθα επηπεδα  ζηελ ηδηα ζεζε 

εθηνο εαλ ερνπλ ιεθζεη ζνβαξα κεηξα αζθαιεηαο γηα ηελ πξνζηαζηα ησλ εξγαδνκελσλ ζην 

ρακεινηεξν επηπεδν απφ πησζεηο αληηθεηκελσλ θιπ.  

 

 Δθηφο ησλ αιισλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ εγθεθξηκέλνπ απν ηελ 

Τπεξεζία ηχπνπ πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ έξγνπ (αξρή, ηέινο θαη ζε ελδηάκεζα 

ζεκεία αλαιφγσο ηνπ κήθνπο ηνπ εθηεινπκέλνπ έξγνπ) θαη πάλησο ζε αξηζκφ φρη νιηγφηεξν ησλ δπν 

αλα πελήληα κέηξα.  Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηχπν ηνπ 

εκπνδίνπ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή λα ηελ γλσζηνπνηήζεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηα 

έξγα κεηά ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο ζπκβάζεσο.       

  

 

 ΦΟΡΔΑ ΔΡΓΟΤ       :  ΓΖΜΟ  ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

 

ΔΡΓΟ :   ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΘΟΡΧΝ ΥΡΖΖ ΟΓΧΝ -ΚΥ--ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔ  ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 2022                          

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ :  300.000,00 € 

 

 ΑΝΑΓΟΥΟ               :    

                                          

 ΓΗΔΤΘΤΝΖ               :    

 

 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γεληθσο λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε 

πφζηκν λεξφ θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο εθφζνλ απαηηνπληαη απν ην Ννκν, λα 

εμαζθαιίζεη κέζα παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, λα θαηαζθεπάζεη θαη ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο 

πηλαθίδεο ή θσηεηλά ζήκαηα επηζήκαλζεο θαί απαγφξεπζεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ θαζψο θαη 

πξνεηδνπνηεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο 

θηλνχκελνπο ζην εξγνηάμην .  

 

 Να αλεγεξζνπλ νιεο νη ηπρφλ απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εθηέιεζε  ησλ 

έξγσλ ηεο εξγνιαβίαο ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απν ηελ Αζηπλνκία, ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο θαη ηηο 

άιιεο αξκφδηεο αξρέο, κε  επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο θαη ζα ηηο ζπληεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε 

ππνρξενχκελνο ζπγρξφλσο ζηελ ελ θαηξψ θαζαίξεζε θαη απνθφκηζε ησλ πξνηφλησλ ηνπο.       

 

 ε επηθηλδπλεο ζεζεηο πεξαλ ησλ αιισλ κεηξσλ αζθαιεηαο ζα πξεπεη νη εξγαδνκελνη λα είλαη 

δεκελνη απφ ζηαζεξν ζεκεην κε δσλε αζθαιεηαο. 

 

 Θα πξεπεη θαζεκεξηλα θαη ηδηαηηεξα ζε επηθηλδπλεο ζεζεηο ή θαζεηο ηεο εξγαζηαο λα γηλεηαη 

επηζεσξεζε γηα ηελ ηεξεζε ησλ κεηξσλ αζθαιεηαο θαη ηελ πηζαλνηεηα αλαγθεο επεθηαζεο θαη 

βειηησζεο ή αλαζεσξεζεο ηνπο.  

 

 Ζ κεηαθνξα, απνζεζε θαη ηνπνζεηεζε παληνο εηδνπο εηνηκσλ ηεκαρησλ (π.ρ. ζσιελεο, θξεαηηα 

θιπ) πξεπεη λα γηλεηαη κε ηεηνηνλ ηξνπν σζηε λα απνθεπγνληαη δεκηεο νη νπνηεο κπνξνπλ λα κεησζνπλ 

ηελ επζηαζεηα ή ηελ θεξνπζα ηθαλνηεηα ηνπο θαη λα νδεγεζνπλ ζε αηπρεκαηα. Δπηζεο πξεπεη λα 

ειεγρνληαη γηα ηελ δηαπηζησζε νξαησλ δεκησλ, παξακνξθσζεσλ θαη ξσγκσλ. 
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 Σν αλνηγκα ησλ θαιπκκαησλ ησλ θξεαηησλ θαη εζραξσλ ζα γηλεηαη κε ηελ ρξεζε ησλ εηδηθσλ 

εξγαιεησλ. Καιπκκαηα ηα νπνηα ερνπλ ζθελσζεη ινγσ παγεηνπ δελ επηηξεπεηαη λα αθαηξνπληαη κε 

ηελ βνεζεηα θσηηαο (ινγσ θηλδπλνπ εθξεμεο) ή αιια κεζα.   

 

 Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 1,90κ. - 2,00 κ. 

 

6.2.   ΔΓΚΡΗΔΗ   

 

 Ο Αλαδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ λα απεπζπλεηαη ζε νιεο ηηο αξκνδηεο 

Τπεξεζηεο γηα ηνλ αθξηβε εληνπηζκν ησλ ππνγεησλ αγσγσλ θαη θαισδησλ θαη αιισλ θαηαζθεπσλ ή 

εγθαηαζηαζεσλ, λα ιακβαλεη ηελ εγθξηζε ηνπο θαη λα ζπκκνξθσλεηαη κε ηηο ππνδεημεηο ηνπο. 

 Ο Αλαδνρνο πξηλ ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ (ή απηνηεινπο θαζεσο απησλ ή/θαη νπνηεδεπνηε 

απαηηεηηαη) θαη γηα ηελ ζπλεπαγνκελε ξπζκηζε ηεο θπθινθνξηαο πξεπεη λα ιαβεη ηηο  ζρεηηθεο 

εγθξηζεηο (Γεκνο - Δπηηξνπε Πνιενδνκηθνπ ρεδηαζκνπ θαη Κπθινθνξηαθεο Ρπζκηζεο, Σξνραηα, 

ΚΣΔΛ θιπ)  

 Ο Αλαδνρνο, εάλ απαηηεηηαη εθ ηνπ ραξαθηεξηζκνπ ηεο νδνπ, πξηλ ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ ζα 

πξεπεη λα ιακβαλεη ζρεηηθε εγθξηζε απφ ηελ αξκνδηα Γ.Δ.Κ.Δ.   

 Σαπηνρξνλα ν Αλαδνρνο (πξηλ ηελ ελαξμε νπνηαζδεπνηε εξγαζηαο) ζα πξεπεη λα βεβαησζεη κε 

θαζε ηξνπν νηη ζηνλ πξνβιεπνκκελν ρσξν εξγαζηαο δελ ππαξρεη νπνηαδεπνηε θαηαζθεπε απφ ηελ 

νπνηαλ δπλαηνλ λα ππαξμεη θηλδπλνο γηα ηνπο εξγαδνκελνπο θαη λα εθηηκεζεη εαλ απαηηεηηαη επηζθεπε, 

ζηεξημε ή θαζαηξεζε ηνπο θαη λα ιακβαλνληαη νη αληηζηνηρεο εγθξηζεηο.  

 Σπρνλ απαηηεζεηο αζθαιεηαο θαη πγεηαο πνπ ζεηνπλ νη Τπεξεζηεο απηεο είλαη ππνρξεσηηθεο γηα ηνλ 

Αλαδνρν θαη ζα εθηειεζηνπλ αδαπαλσο (εθηνο εαλ πεξηιακβαλνληαηη ζην Σηκνινγην).  

 

 

6.3  ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΔ ΣΟΜΔ 

 

  Ο Αλαδνρνο κεηα ηελ ιεςε ησλ ζρεηηθσλ ζηνηρεησλ θαη εθνζνλ θξηζεη απφ ηελ Τπεξεζηα νηη 

απαηηεηηαη ζα πξαγκαηνπνηεζεη δνθηκαζηηθεο ηνκεο γηα ηελ ζπκπιεξσζε ησλ ζηνηρεησλ ή ηελ 

επηβεβαησζε ηνπο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνηζε ηνπο θαη ηελ ζπλεπαγνκελε ξπζκηζε ηεο θπθινθνξηαο 

πξεπεη λα ιεθζνπλ νη ζρεηηθεο εγθξηζεηο (Γεκνο, Σξνραηα)  

 

 Οη δνθηκαζηηθεο απηεο ηνκεο ζα εθηειενπληαη κε ηελ δενπζα πξνζνρε.  

 

 Σνπιαρηζηνλ πεληε (5) εκεξεο πξηλ ηελ ελαξμε ησλ δνθηκαζηηθσλ ηνκσλ ζα ηνπνζεηεζεη ζηνπο 

θνκβνπο ζεκαλζε αλαγγειηαο ε νπνηα απνζπξεηαη κε ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ Οη πηλαθηδεο απηεο ζα 

είλαη ηνπ παξαθαησ ηππνπ.    

 

 

ΠΡΟΟΥΖ  

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ  

ΔΝΑΡΞΖ   ../../..   

ΛΖΞΖ       ../../.. 

 

 

 Με ηελ πεξαησζε ηεο εξγαζηαο ησλ δνθηκαζηηθσλ ηνκσλ θαη κερξη ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζεζε (εθνζνλ δελ ππαξμεη πιεξεο απνθαηαζηαζε ηνπ νδνζηξσκαηνο) ζα  ηνπνζεηεζεη 

ζηνπο θνκβνπο ζεκαλζε ε νπνηα απνζπξεηαη κε ηελ ελαξμε ησλ εξγαζησλ Οη πηλαθηδεο απηεο ζα 

είλαη ηνπ  παξαθαησ ηππνπ.  ε πεξηπησζε ζρεηηθεο εληνιεο απφ ηελ Τπεξεζηα πξνο ηνλ Αλαδνρν γηα 

ζπληεξεζε ηνπ νξπγκαηνο ν Αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο λα πξνβεη ζηηο απαξαηηεηεο εξγαζηεο ην 

αξγνηεξν εληνο 24 σξσλ. ε εηδηθεο πεξηπησζεηο κεγάιεο επηθηλδπλνηεηαο είλαη δπλαηνλ λα δεηεζεη ε 

ακεζε εθηειεζε ησλ ζρεηηθσλ εξγαζησλ θαη ν Αλαδνρνο είλαη ππνρξεσκελνο λα  πξνβεη ζηηο εξγαζηεο 

απηεο ακεζα.  
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ΠΡΟΟΥΖ  

 

ΟΓΟΣΡΧΜΑ ΜΔ ΣΟΜΔ  

 

 

 Ο Αλαδνρνο απφ ηελ εθηειεζε ησλ δνθηκαζηηθσλ ηνκσλ θαη κερξη ηελ πιεξε απνθαηαζηαζε ηεο 

νδνπ ερεη ηελ ππνρξεσζε θαζεκεξηλνπ ειεγρνπ ησλ νξπγκαησλ θαη ησλ επηρσζεσλ θαη ζπληεξεζεο 

ηνπο γηα ηελ απνθπγε αηπρεκαησλ.  

 

6.4. ΔΝΑΡΞΖ ΚΤΡΗΧ ΔΡΓΑΗΧΝ  

 

 Ο Αλαδνρνο ηνπιαρηζηνλ πεληε (5) εκεξεο πξηλ ηελ εθηειεζε ησλ εξγαζησλ θαηαζθεπεο ησλ 

αγσγσλ νθεηιεη λα εγθαηαζηεζεη ζεκαλζε αλαγγειηαο θπθινθνξηαθσλ ξπζκηζεσλ νη νπνηεο 

απνζπξνληαη κε ην πεξαο  ησλ εξγαζησλ Οη πηλαθηδεο απηεο ζα είλαη ησλ παξαθαησ ηππσλ.    

 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ  

ΟΓΟ ..............   ΚΛΔΗΣΖ 

ΔΝΑΡΞΖ   ../../..   

ΛΖΞΖ       ../../.. 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ  

ΜΖΝ ΣΑΘΜΔΤΔΣΑΗ ΓΔΞΗΑ (ΑΡΗΣΔΡΑ) 

ΑΠΟ    ../../..   ΔΧ     ../../.. 

 

 ην Δξγνηάμην ζα ππάξρνπλ  κνληκα ζηηο απαξαηηεηεο ζεζεηο πηλαθηδεο ηνπ παξαθαησ ηππνπ : 

    

 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΔΗΟΓΟ Δ ΜΖ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 

 

6.5.   ΚΟΠΖ ΑΦΑΛΣΟΣΑΠΖΣΑ  

 

 Οινη νη εξγαδνκελνη ζα θνξνπλ θξαλνο, αλαθιαζηηθν γηιεθν (ε ελδπκαηα δσεξνπ ρξσκαηνο 

θηηξηλνπ ή δσεξνπ πνξηνθαιη ή αιια αλαθιαζηηθα εμαξηεκαηα), γαληηα θαη ππνδεκαηα αζθαιεηαο. 

Δπηζεο σηαζπηδεο γηα ηελ αληηκεησπηζε  ηνπ ζνξπβνπ θαη καζθεο γηα ηελ αληηκεησπηζε ηεο ζθνλεο. 

 

 Ζ θηλεζε ησλ κεραλεκαησλ ζα γηλεηαη ζε νξηνζεηεκελε κε θσλνπο ισξηδα. Οη θσλνη ζα απερνπλ 

ην πνιχ 1,50 κεηξα ν ελαο απφ ηνλ αιινλ θαη ζα ηνπνζεηεηηαη ε πξνβιεπνκελε απφ ηνλ Ννκν 

ζεκαλζε. εκαλζε ζα ηνπνζεηεηηαη θαη ζηνπο θαζεηνπο δξνκνπο εαλ απαηηεηηαη. 

 

 Γηα λα απνδνζεη ην ηκεκα ζηελ θπθινθνξηα πξηλ ηελ εθζθαθε ζα πξνεγεηηαη θαζαξηζκνο θαη 

πιπζηκν ηνπ.  

 

6.6.    ΔΚΚΑΦΔ   

 

Α.  ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΩΝ 
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 Οινη νη εξγαδνκελνη (εθηνο νδεγσλ θαη ρεηξηζησλ) ζα θνξνπλ θξαλνο, αλαθιαζηηθν γηιεθν ( ε 

ελδπκαηα δσεξνπ ρξσκαηνο θηηξηλνπ ή δσεξνπ πνξηνθαιη ή αιια αλαθιαζηηθα εμαξηεκαηα) γαληηα 

θαη ππνδεκαηα αζθαιεηαο. Δπηζεο εαλ απαηηεηηαη σηαζπηδεο γηα ηελ αληηκεησπηζε  ηνπ ζνξπβνπ θαη 

καζθεο γηα ηελ αληηκεησπηζε ηεο ζθνλεο. 

 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ ζα δίδεηαη κέξηκλα ψζηε ην θαηάζηξσκα ηεο νδνχ λα παξακέλεη 

ηειείσο θαζαξφ απφ πιηθά εθζθαθήο. 

 

 Σα νξπγκαηα ζα πξεπεη λα δηαζεηνπλ επαξθεο πιαηνο.  Σα πιαηε ησλ νξπγκαησλ πνπ νξηδνληαη 

ζηελ παξνπζα κειεηε είλαη επαξθε γηα ηελ θαζε δηακεηξν αγσγνπ πνπ πξνβιεπεηαη λα ηνπνζεηεζεη. 

ε εηδηθεο πεξηπησζεηο ζε ζπλλελνεζε Αλαδνρνπ θαη Τπεξεζηαο δπλαηνλ λα θαζνξηδνληαη 

δηαθνξεηηθα πιαηε εθζθαθσλ. 

 

 Δπηζθαιε ηκεκαηα ησλ πξαλσλ πξεπεη λα θαηαθξεκληδνληαη (ή λα ππνζηεισλνληαη, επελδπνληαη 

θιπ) πξνζεθηηθα απφ εκπεηξν πξνζσπηθν θαη κε ηνλ θαηαιιειν εμνπιηζκν (δπν ηνπιαρηζηνλ) γηα λα 

απνθεπρζνπλ αηπρεκαηα απφ μαθληθε ηνπο πησζε.  Δηδηθα πξεπεη λα ειεγρεηαη ε αλαπηπμε ηεηνησλ 

θαηαζηαζεσλ κεηα απφ ηζρπξεο βξνρνπησζεηο,  θαηαπησζεηο πξαλσλ  θιπ  

 

 Ηδηαηηεξε πξνζνρε πξεπεη λα δνζεη ζηελ παξνπζηα πιεζηνλ ηνπ νξπγκαηνο μαλαζθακκελσλ ή ελ 

γελεη ραιαξσλ εδαθσλ ινγσ ηνπ κεγαινπ θηλδπλνπ θαηαπησζεσλ ζηα εδαθε απηα. 

 

Β. ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ  

 

 Ζ αληηζηεξημε είλαη ππνρξεσηηθε γηα βαζνο εθζθαθεο αλσ ησλ 2,00 κεηξσλ ή αλεμαξηεησο 

βαζνπο νηαλ επηβαιιεηαη απφ ηελ θπζε ηνπ εδαθνπο  

 

 Ζ αληηζηεξημε γηλεηαη ηαπηνρξνλσο κε ηελ εθζθαθε ε νπνηα πξνεγεηηαη ειαρηζηα θαη κνλνλ νζνλ 

επηβαιιεηαη γηα ηελ εθηειεζε ησλ εξγαζησλ. Θα είλαη ζπλερεο θαη δελ ζα πεξηιακβαλεη ηκεκαηα 

ρσξηο ζπλνρε ή ραιαξα.  

 

 Απαηηεζεηο γηα ηελ αληηζηεξημε πεξηγξαθνληαη αλαιπηηθα ζηελ Σερληθε Δθζεζε, ζηηο Σερληθεο 

Πξνδηαγξαθεο θαη ζηα ζρεδηα ηεο κειεηεο. Γεληθα πξεπεη λα ιακβαλνληαη ππνςε νινη νη παξαγνληεο 

πνπ επεξξεαδνπλ ηελ επζηαζεηα ηνπ νξπγκαηνο 

 

 Ζ αληηζηεξημε ζα πξνεμερεη απφ ην εδαθνο ηνπιαρηζηνλ 15 εθ σζηε λα εκπνδηδεηαη ε πησζε ιηζσλ 

θαη ρσκαησλ κεζα ζην νξπγκα. 

 

 Οη εξγαδνκελνη θαηα ηελ θαηαζθεπε ηεο αληηζηεξημεο πξεπεη λα εξγαδνληαη απφ ηελ 

πξνζηαηεπκελε πεξηνρε πξνο ηελ απξνζηαηεπηε. Ζ εξγαζηα πξεπεη λα γηλεηαη γξεγνξα σζηε λα 

ειαρηζηνπνηεηηαη ν θηλδπλνο αιια θαη κε ζρνιαζηηθε πξνζνρε θαη θαησ απφ ηηο νδεγηεο ηνπ 

ππεπζπλνπ κεραληθνπ ηνπ Αλαδνρνπ. 

 

 Ζ  ζπγθεληξσζε πξνηνλησλ εθζθαθεο, πιηθσλ, εξγαιεησλ , κεραλεκαησλ θιπ πξεπεη λα γηλεηαη 

εθηνο ηνπ πξηζκαηνο νιηζζεζεο ηνπ πξαλνπο σζηε λα απνθεπρζεη ε θνξηηζε ηεο αληηζηεξημεο θαη ε 

αζηνρηα ηεο. 

 

 Ζ αληηζηεξημε κπνξεη λα κεηαηξαπεη θαζ' νηνλδεπνηε ηξνπν κνλνλ κεηα απφ ζρεηηθε αλαζεσξεζε 

ηεο κειεηεο θαη εγθξηζε απηεο.  

 

 Ζ απνκαθξπλζε ηεο αληηζηεξημεο γηλεηαη ζηαδηαθα κε ηελ πξννδν ηεο επαλεπηρσζεο ηνπ 

νξπγκαηνο. ε εηδηθεο πεξηπησζεηο είλαη δπλαηνλ λα παξακεηλεη γηα ινγνπο αζθαιεηαο θαη κεηα ηελ 

νινθιεξσζε ησλ εξγαζησλ.  
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Γ.  ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΔΗΡΟΖ ΤΓΑΣΩΝ 

 

 Οπνηαδήπνηε πνζφηεηα λεξνχ (ή θαη ιπκαησλ απφ ην πθηζηακκελν δηθηπν) πξέπεη λα 

απνκαθξχλεηαη ακεζσο κε άληιεζε θαη δηνρέηεπζε απ’επζείαο ζην ζχζηεκα νκβξίσλ(ππνγεηα λεξα) 

ή ζε θαηαιιειν απνδεθηε (ιπκαηα). 

 

 Ηδηαηηεξε ζεκαζηα πξεπεη λα δνζεη σζηε ε αληιεζε λα κελ πξνθαιεζεη πξνβιεκαηα ζηηο 

γεηηνληθεο θαηαζθεπεο ινγσ πησζεο ηνπ πδξνθνξνπ νξηδνληα.  

 

 

Γ. ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΡΤΓΜΑΣΟ -  ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

 

Ο  Αλαδνρνο νθεηιεη λα κεξηκλήζεη γηα  ηελ πιήξε  θαη ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

θαηαιιειε ζηαζεξε θαη αλζεθηηθε πεξηθξαμε ηνπ εξγνηαμηνπ θαη ησλ νξπγκαησλ θαη γηα ηελ θσηεηλε 

ζεκαηνδνηεζε, ηελ ζεκαλζε, ηηο νξηδνληηεο δηαγξακκηζεηο, ηηο θαισδησζεηο θαη ηελ ζρεηηθε ππνδνλε 

ζεκαηνδνηεζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνπ.  

 

 Σα αλσηεξσ ζα θαιππηνπλ ηηο απαηηεζεηο αζθαιεηαο ηνζν γηα ηηο εκέξαο νζν θαη γηα ηηο λχθηεο ησλ 

ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ γηα ηελ αζθαιε θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ. Γηα 

ιφγνπο θπθινθνξίαο θαη αζθαιείαο ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα αξρίδεη θαη ζα  νινθιεξψλεηαη θαηά  

δηαδνρηθά ηκήκαηα πνπ ην κήθνο θαζελφο ζα ηζνχηαη κε ηελ απφζηαζε  κεηαμχ δπν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ  

εθηφο αλ  άιισο θξίλεη ε  Τπεξεζία.  

 

 Ζ ηάθξνο πεξηθξάζεηαη εθηφο ηνπ κεηψπνπ πξνφδνπ ηεο εθζθαθήο θαη πιεζίνλ απηνχ. 

πγθεθξηκέλα ηνπνζεηείηαη πιέγκα, αλαθιαζηηθήο ηθαλφηεηαο, ειάρηζηνπ πιάηνπο (χςνπο) 0,80 m, ην 

νπνίν ζηεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά (π.ρ. ηνπνζέηεζε επί άγθηζηξνλ, πξφζδεζε) ζε θάζεηα ζηνηρεία ηα 

νπνία απέρνπλ κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο: 

 

α. 3,5 m γηα δξφκνπο ηαρείαο θπθινθνξίαο (ηαρχηεηα κεγαιχηεξε ησλ 60 km) ή αλνηρηνχο 

ρψξνπο (κεγάιεο ηαρχηεηεο αλέκνπ) θαη  

 

β. 5,0 m γηα δξφκνπο ζε θιεηζηνχο ρψξνπο 

 

 Ζ απφζηαζε κεηαμχ κεηψπνπ εθζθαθήο θαη πεξίθξαμεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

20 m θαη ζεκαίλεηαη κε θψλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη θαηά κήθνο ηεο εθζθαθήο ζε κέγηζηε 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 1,2 m ή κε θξάγκαηα ειαρίζηνπ πιάηνπο 0,60 m ηνπνζεηνχκελα κε ηελ έλλνηα 

ηνπ πιάηνπο ησλ θαηά κήθνο ηεο εθζθαθήο έηζη ψζηε ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε λα κελ είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ 1,5 m.  

 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο θάζε εκέξα ή ηελ δηαθνπή γηα δηάζηεκα εμαξηψκελν απφ ηηο 

θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη πάλησο φρη κεγαιχηεξε ησλ 2 σξψλ επηβάιιεηαη ε δηα πιέγκαηνο 

πιήξεο πεξίθξαμε ηεο ηάθξνπ.  

 

 Πεξηκεηξηθά εθζθαθψλ βάζνπο κεγαιχηεξσλ ησλ 2,25 κ. ζα ηνπνζεηείηαη ζηαζεξή πεξίθξαμε 

ηχπνπ πιέγκαηνο ή ζηεζαίνπ κε κεζνζαλίδηα ζε χςνο 1,00 κ. θαη 0,60 κ. αληίζηνηρα (πιένλ ηνπ 

πιέγκαηνο πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ, εθηφο αλ απηφ εθάπηεηαη ηεο ηάθξνπ). 

 

 Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε θνξδέιαο νδνπνηίαο ή ζπλαθνχο κέζνπ ζήκαλζεο. 

 

 Αλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ είλαη ζθφπηκν ε πεξίθξαμε λα θαιχπηεη ηελ ηάθξν θαη ηνλ δηάδξνκν 

θίλεζεο εξγαδνκέλσλ ή θαη κεραλεκάησλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη θαη 

άιιε ισξηδα κεησκελνπ πιαηνπο κε πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδα λα πξνεγείηαη απηήο, 

κέζα ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνείηαη ε θίλεζε κεραλεκάησλ θαη εξγαδνκέλσλ. Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο 

ηνπνζεηνχληαη ζην πιεζηέζηεξν φξην πξνο ηελ θπθινθνξία. Ζ νξηνζέηεζε ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε 

κπνξεί λα γίλεη κε θψλνπο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνπζα. 
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Δ.     ΓΗΑΒΑΔΗ     

 

  Ο αλαδνρνο νθεηιεη λα εμαζθαιηδεη ηελ θπθινθνξηα ησλ πεξηνηθσλ θαη ηελ αλεηε θαη αζθαιε 

πξνζβαζε ζηηο θαηνηθηεο θαη ηα θαηαζηεκαηα ηνπνζεησληαο θαη ηελ απαηηνπκελε ζεκαλζε.  Δαλ 

θαηαζθεπαζζνπλ δηαβαζεηο ζα ζεκαηλνληαη θαη  ζα θσηηδνληαη θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ πίλαθα 

3. 

 

 Γίπια ζηηο δηαβάζεηο ζα ηνπνζεηείηαη ε πηλαθίδα Π-21 (Ν. 2094/92) ζε χςνο 1,90 - 2,00 m θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο θίλεζεο ησλ πεδψλ θαη επηπξνζζέησο απφ ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

νρεκάησλ. 

 

 Δπίζεο 20 m πξηλ ηελ δηάβαζε ην φξην ηαρχηεηαο ζα νξηνζεηείηαη ζηα 20 km/h εθηφο αλ ιεηηνπξγεί 

θσηεηλή ζήκαλζε. 

 

 ηηο δηαβάζεηο απνθεχγνληαη ηα ζθαινπάηηα. Αλ απηφ είλαη αδχλαην ηφηε ην ξίρηπ είλαη ην πνιχ  

16,5 εθ. θαη ην πάηεκα θαη’ειάρηζην 27,5 εθ. 

 

 Πιεπξηθά νη δηαβάζεηο πξνζηαηεχνληαη κε ζηνηρεία ηα νπνία ηξέρνπλ ζε χςνο 0,60 κ. θαη 1,00 κ. 

(ρεηξνιεζζήξαο).  Σν πιάηνο ηεο δηάβαζεο είλαη θαη’ειάρηζηνλ 0,60 κ. ζε πεξηνρήο κηθξήο 

ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, 0,75 κ. ζε κεζαίαο θαη 1,00 κ. ζε κεγάιεο (π.ρ ζρνιεία, γήπεδα). 

 

 Οη δηαβάζεηο θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ κήθνο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, πξηλ ηελ 

έμνδν απφ ηελ πεξίθξαμε ίζν κε 1,5 πάηεκα. Οη δηαβάζεηο πεδψλ ζεκαίλνληαη κε ηελ πηλαθίδα Π-21 

(Ν. 2094/92) θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηεο δηάβαζεο. Οη πηλαθίδεο απηέο θσηίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο λχρηαο. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ δχν δηαβάζεσλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ πεξηνρή θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Μέγηζηεο απνζηάζεηο δίλεη ν πίλαθαο 3. 

 

 Γεθπξψζεηο ησλ ηάθξσλ πξέπεη  λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κηθξφηεξε δπλαηή φριεζε ηεο θπθινθνξίαο 

θαη ηξνθνδνζίαο ησλ πεξηνρψλ. 

 

 Ζ γεθχξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηαιιηθά ειάζκαηα ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πάρνπο ζχκθσλα 

κε ηνλ πίλαθα 4. 

 

 Σα ειάζκαηα ηνπνζεηνχληαη κεηά απφ αληηζηήξημε ησλ ηνηρσκάησλ ηεο εθζθαθήο ζε κήθνο 

ππεξβάινλ ηεο δηάβαζεο θαηά 60 cm εθαηέξσζελ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ειαζκάησλ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ ζηήξημε θαηά 60 cm ηνπιάρηζηνλ εθαηέξσζελ ηεο ηάθξνπ άλεζε θίλεζεο ησλ 

απηνθηλήησλ (ειάρηζηε απφζηαζε ησλ ηξνρψλ απφ ηα άθξα ηνπ ειάζκαηνο 30 cm), νκαιή 

πξνζπέιαζε (ρξήζε ή δεκηνπξγίαξάκπαο) θαη ην ακεηάζεηφ ηνπο. Καζφιν ην κήθνο ηεο δηάβαζεο θαη 

ζε επαθή κε απηή ηνπνζεηείηαη πιέγκα ή ζηεξεα πξνζαξκνζκέλα πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα κε 

δχν νξηδφληηα ζηνηρεία ζε χςνο 0,60 κ. θαη 1,00 κ. Σν πιάηνο ησλ ειαζκάησλ πξέπεη λα είλαη 1,20 κ. 

 

Σ.  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΖ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

 Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν Αλαδνρνο εηλαη απνθιεηζηηθα ππεπζπλνο γηα ηελ ηεξεζε ησλ ζρεηηθσλ 

δηαηαμεσλ νζνλ αθνξα ζηελ ιεηηνπξγηα θαη  θπθινθνξηα ησλ κεηαθνξηθσλ ηνπ κεζσλ θαη 

κεραλεκαησλ.  

 

 Ζ θηλεζε κεραλεκαησλ θαη εξγαδνκελσλ πξεπεη λα γηλεηαη εληνο νξηνζεηεκελεο απφ θσλνπο 

ισξηδαο. 

 

 Δαλ ηα κεραλεκαηα παξακελνπλ ζην εξγνηαμην κεηα ην πεξαο ησλ εξγαζησλ θαιππηνληαη απφ ηελ 

πεξηθξαμε θιεηδσλνληαη θαη αζθαιηδνληαη. 
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 Θα πξεπεη λα ηεξεηηαη ειαρηζηε απνζηαζε αζθαιεηαο απφ ηα ρεηιε ηνπ νξπγκαηνο  ηζε κε: s =2*P 

+ 0,02*h νπνπ Ρ ην αλα αμνλα θνξηην ζε ηνλλνπο θαη h ην βαζνο εθζθαθεο ζε κεηξα κε ειαρηζηε ηηκε 

ηνπ s ta 80 εθ.  

 

 Γελ επηηξεπεηαη θηλεζε ή εξγαζηα εξγαδνκελσλ πιεζηνλ ησλ κεραλεκαησλ θαηα ηελ δηαξθεηα πνπ 

απηα εξγαδνληαη ή θπθινθνξνπλ εθηνο εαλ έρεη ερνπλ ιεθζεη πξνζζεηα κεηξα θαη δελ θηλδπλεπνπλ. 

 

  Οη δηαδξνκνη θπθινθνξηαο νρεκαησλ θαη κεραλεκαησλ εαλ απαηηνπληαη ζα ερνπλ επαξθεο πιαηνο 

σζηε λα εμαζθαιηδεηαη εθαηεξσζελ ηνπ νρεκαηνο ειεπζεξνο ρσξνο ηνπιαρηζηνλ 60 εθ 

 

Ε.  ΖΜΑΝΖ 

 

 ε φηη αθνξά ηελ ζήκαλζε πξηλ θαη κεηά ην εξγνηάμην απηή εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ΤΑΒΜ5/30058/83 θαη ΤΑ ΒΜ5/30428/80 εγθπθιηνπο γηα εληφο ή εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ 

αληίζηνηρα. 

 

 Οη πηλαθίδεο ζήκαλζεο νδψλ επαλαιακβάλνληαη θαηά κήθνο  ηεο πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο 

ισξίδαο θαη ηεο ισξίδαο κεησκέλνπ πιάηνπο φηαλ ην κήθνο ησλ είλαη κεγαιχηεξν απφ 50 θαη 80 m 

αληίζηνηρα. Οη πηλαθίδεο νη νπνίεο επαλαιακβάλνληαη είλαη απηέο πνπ νξίδνληαη ζηνλ Ν. 2094/92, 

αλάινγα ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ. Ζ ειάρηζηε απάηηεζε ηελ νπνία ζέηεη ε παξνχζα 

πξνδηαγξαθή δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. 

 

 Δθζθαθέο επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε απφζηαζε αζθαιεηαο (εθηνο εαλ δελ γηλεηαη 

δηαθνξεηηθα ε απαηηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο νπνηε πξεπεη λα ιεθζνπλ ηδηηαηεξα πξνζζεηα κεηξα) 

απφ νδνχο ηαρείαο ή βαξηάο θπθινθνξίαο κε παξάιιειε  ππνζηήξημε ηνπ κεηψπνπ ησλ εθζθαθψλ 

πξνο ηηο νδνχο απηέο.   

 

 εκαλζε ζα ηνπνζεηεηηαη θαη ζηνπο θαζεηνπο δξνκνπο εαλ απαηηεηηαη.  Απαγνξεπηαη ε ρξεζε 

θνξδειαο νδνπνηηαο ή αιινπ ζπλαθνπο κεζνπ ζεκαλζεο.  Οια ηα ζεκαηα πξεπεη λα είλαη ζπκθσλα 

κε ηελ ζρεηηθε εγθπθιην θαη ηελ ελ γελεη λνκνζεζηα, πξνηππα θιπ. 

 

 Σα αλσηεξσ ζα θαιππηνπλ ηηο απαηηεζεηο αζθαιεηαο ηνζν γηα ηηο εκέξαο νζν θαη γηα ηηο  λχθηεο 

(βιεπε ηδηαηηεξε παξαγξαθν) ησλ ρψξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ γηα ηελ αζθαιε θαζνδήγεζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ. 

 

6.7.  ΚΑΣΑΒΗΒΑΜΟ ΤΛΗΚΧΝ  

 

 Δθνζνλ απαηηεηηαη παξνπζηα εξγαδνκελσλ θνληα ζηνλ εμνπιηζκν θαηα ηελ θαηαβηβαζε γηα ηελ 

ππνβνεζεζε ηνπ θαηαβηβαζκνπ πιηθσλ νη εξγαδνκελνη ζα δηαζεηνπλ αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο θαη 

ζα εξγαδνληαη πξνζεθηηθα θαη κεζα ζην αληηζηεξηγκελν ηκεκα ηεο εθζθαθεο.  

 

6.8 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΧΛΖΝΧΝ - ΤΝΓΔΔΗ  

 

 Οη ζσιελεο ζα ηνπνζεηνπληαη ζηελ αθξηβε ηνπο ζεζε κε ηελ ρξεζε ηνπ θαηαιιεινπ εμνπιηζκνπ 

θαη εξγαιεησλ αλζεθηηθσλ γηα ην ζπγθεθξηκκελν βαξνο. 

 

 Οη εξγαδνκελνη ζα δηαζεηνπλ αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο θαη ζα εξγαδνληαη πξνζεθηηθα θαη κεζα 

ζην αληηζηεξηγκελν ηκεκα ηεο εθζθαθεο.  

 

 Οη εξγαδνκελνη εαλ απαηηεηηαη πξεπεη λα είλαη δεκελνη κε αλζεθηηθε δσλε.  

 

6.9  ΔΠΑΝΔΠΗΥΧΖ - ΤΜΠΤΚΝΧΖ ΟΡΤΓΜΑΣΟ 
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 Καηα ηελ σξα εξγαζηαο ησλ κεραλεκαησλ γηα ηελ επαλεπηρσζε ηνπ νξπγκαηνο θαλελαο 

εξγαδνκελνο δελ ζα εξγαδεηαη εληνο απηνπ. Καηα ηελ σξα ηεο ζπκππθλσζεο ηεο επαλεπηρσζεο θαηα 

ζηξσζεηο δελ ζα εξγαδνληαη παξαιιεια ηα κεραλεκαηα. 

 Οη αληηζηεξημεηο ζα αλαζπξνληαη βαζκηδσηα αλαινγα κε ηελ πξννδν ηεο επαλεπηρσζεο 

 

 

6.10  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ - ΑΦΑΛΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

 Οη εξγαδφκελνη θνξνχλ θξάλνο, αλαθιαζηηθφ γηιέθν θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο. 

 

 Σν εξγαηάμην νξηνζεηείηαη σο εμήο: 

 

α. Αλ πξφθεηηαη γηα κεζαία ισξίδα ηφηε ρξεζηκνπνηνχληαη θψλνη νη νπνίνη απέρνπλ 

κεηαμχ ηνπο κέγηζηε απφζηαζε 3.5 m. 

 

β. Αλ πξφθεηηαη γηα αθξηλή ισξίδα, ηφηε απφ ηελ πιεπξά ηεο θίλεζεο ε νξηνζέηεζε 

γίλεηαη κε θψλνπο φπσο ζηελ πεξίπησζε (α)  ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πεδνδξνκίνπ 

ή ηεο λεζίδαο αλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ πεδνχο, κε πιέγκα  

ε θάζε πεξίπησζε (α ή β) απφ ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ηζρχνπλ ηα ζρεηηθά 

κε ηελ επαλάιεςε ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο νξηδφκελα.   

  

6.11 ΓΟΚΗΜΔ ΓΗΚΣΤΟΤ 

 

Γελ απαηηνπληαη ηδηαηηεξα κεηξα αζθαιεηαο. Πξεπεη λα ηεξνπληαη νινη νη γεληθνη θαλνλεο αζθαιεηαο 

 

6.12  ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΠΡΟΧΡΗΝΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ - ΖΜΑΝΖ 
 

 Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απνδνζεί έλα ηκήκα ηεο νδνχ θαη πάιη ζηελ θνηλή ρξήζε, 

ην ηκήκα ζα θαζαξίδεηαη θαη πιέλεηαη αλ ρξεηάδεηαη, ζα απνκαθξπλεηαη πιήξσο ε πξνζσξηλή 

ζήκαλζε θαη ζα απνθαζίζηαηαη ε κφληκε (ηελ νπνία ν Δξγνιάβνο πξνζσξηλά είρε θαιχςεη). 

 

 Οη ζρεηηθεο πξνζσξηλεο θαηαζθεπεο κεηα ηελ απνπεξαησζε ηνπ εξγνπ ή ηκεκαηνο απηνπ ζα 

θαζαηξνπληαη θαη ελ γελεη ζα απνθαζηζηαηαη πιεξσο ην νδνζηξσκα θαη νιν ην θπζηθν ή/θαη 

δνκεκελν πεξηβαιινλ ζηελ πξνηεξα ηνπ θαηαζηαζε.   

 

7. ΔΗΓΗΚΟΗ  ΚΑΝΟΝΔ 

 

Οη θαλνλεο απηνη ηζρπνπλ ζπκπιεξσκαηηθα πξνο απηνπο πνπ αλαπηπζζνληαη παξαπαλσ θαη νη νπνηνη θαη 

απηνη ζθνπν ερνπλ λα αληηκεησπηδνπλ θηλδπλνπο πνπ πεξηγξαθνληαη εδσ αλαιπηηθα. 

 

7.1  ΝΤΚΣΔΡΗΝΔ ΔΡΓΑΗΔ - ΝΤΚΣΔΡΗΝΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ΖΜΑΝΖ  

 

 Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν 

θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε ηξίηνπ .  Ο θσηηζκνο θαη ηα θσηηζηηθα ζσκαηα 

πξεπεη λα είλαη εηζη δηεπζεηεκελα εηζη σζηε λα εμαζθαιηδεηαη θσηηζκνο ηνπιαρηζηνλ 300 LUX 

νκνηνκνξθα θαηαλεκεκελνοπνπ δελ ζα πξνθαιεη ζακβσζε θαη γεληθα ζα δεκηνπξγεη ζπλζεθεο 

αζθαινπο εξγαζηαο θαη θπθινθνξηαο. Δπηβαιιεηαη λα ππαξρεη θαη εθεδξηθνο θσηηζκνο αζθαιεηαο 

θαζσο επηζεο θαη αηνκηθνη θαλνη θαηαιιεινπ ηππνπ γηα νινπο ηνπο εξγαδνκελνπο.  

 

 Απαηηήζεηο θσηεηλεο ζεκαλζεο θαηά ηελ λχθηα ή σξεο κεησκέλεο νξαηφηεηαο: Καηά κήθνο ηεο 

πεξίθξαμεο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο ηνπνζεηείηαη θαλφο ζε χςνο 1,20-

1,35 κ. ρξψκαηνο θφθθηλνπ ζηα δεμηά ηεο επεξρφκελεο θπθινθνξίαο θαη άζπξν ζηα αξηζηεξά ηεο 

αληίζεηεο θαηεχζπλζεο. Οη κέγηζηεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θαλψλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5. 

 

7.2. ΓΤΜΔΝΔΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 
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Απαγνξεπεηαη ε εθηειεζε εξγαζησλ κε δπζκελεηο θαηξηθεο ζπλζεθεο. Δπηηξεπεηαηη κε εκπεηξν 

πξνζσπηθν, θαηαιιειν εμνπιηζκν θαη ιεςε ησλ απαξαηηεησλ κεηξσλ αζθαιεηαο γηα εξγαζηεο 

επεκβαζεσλ πνπ ερνπλ ζθνπν λα απνηξεςνπλ ηδηαηηεξα ζεκαληηθνπο θηλδπλνπο (π.ρ πιεκκπξεο ).   

 

7.3.  ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ πξνιεςε θαη αληηκεηψπηζε ππξθατψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

γεληθά ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθνηεξα θαη ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη: 

  

 Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ επηθίλδπλα θαη αλαθιέμηκα πιηθά θαί 

ηελ θαηάιιειε δηάζεζή ηνπο . 

 Γηα ηελ ρξεζε θαηαιιεινπ εμνπιηζκνπ  

 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 

 Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή θαη άιισλ αλνηθηήο ππξάο θνληά  ζε ρψξνπο 

απνζήθεπζεο θαπζίκσλ  ή άιισλ εχθιεθησλ  πιψλ ηνπ εξγνηαμίνπ  θαη ησλ γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο (εξγνζηάζηα, δεμακελέο πγξψλ θαπζίκσλ θ.ι.π.) θαη πξηλ εμαζθαιηζεη νηη δελ 

ππαξρνπλ ζηνλ αγσγν, νξπγκα, θξεαηην επθιεθηα αεξηα. 

  Να απαγνξεπεηαη ε ρξεζε γπκλεο θινγαο ζηελ εξγαζηα. 

 Να εθπαηδεχζεη θαηάιιεια ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηελ  ρξήζε ππξνζβεζηήξσλ. 

 Οη γελλήηξηεο ξεχκαηνο δελ πξέπεη λα  ππεξθνξηψλνληαη. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θσηηάο γηα  δέζηακα. 

 Απαγνξεχεηαη ε ειεχζεξε θαχζε άρξεζησλ πιηθψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θιπ. 

 

Ο Αλαδνρνο νθείιεη λα εθνδηάζεη: 

 

α. Οια ηα κεραλήκαηα, θνξηεγά θαη επηβαηηθά απηνθίλεηα κε ππξνζβεζηήξα ηχπνπ 

μεξάο θφλεσο 6 kg γηα κεραλήκαηα θαη θνξηεγά θαη 2,5 kgr γηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα.  

β. Σα γξαθεία κε 2 ππξνζβεζηήξεο ηχπνπ μεξάο θφλεσο 6 kgr 

γ. Σηο εξγνηαμηαθέο ζέοεηο φπνπ γίλεηαη ρξήζε ειεθηξηζκνχ κε 2 ππξνζβεζηήξεο μεξάο 

θφλεσο 6 kgr. ε θακκία πεξίπησζε δελ πξέπεη νη ζέζεηο ππξνζβεζηψλ λα απέρνπλ 

απφ ηηο ζέζεηο εξγαηψλ απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 75 κ.   

δ. Οιεο νη ζέοεηο εξγαζίαο κε 2 ππξνζβεζηήξεο λεξνχ 10 kgr. Οη ζέζεηο ππξνζβεζηήξσλ 

ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 75 κ. απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 

7.4. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΤΦΖΛΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ 

 

 Πξεπεη λα ιακβαλνληαη πξνιεπηηθα θαη επναλνξζσηηθα κεηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκν ηεο ζηαζκεο 

ηνπ ζνξπβνπ ζηελ πεγε ηνπ νπσο επηινγε ησλ θαηαιιεισλ κεραλεκαησλ, κνλσζε ηαθηηθε 

ζπληεξεζε,θαηαιιειε νξγαλσζε ηεο εξγαζηαο. 

 

 Να ρξεζηκνπνηζνπληαη αηνκηθα κεζα αθννπξνζηαζηαο νηαλ ε εκεξεζηα αηνκηθε ερνεθζεζε ελνο 

εξγαδνκελνπ ή ε κεγηζηε ηηκε ηεο ζηηγκηαηαο κε ζηαζκηζκελεο ερεηηθεο πηεζεο ππεξβαηλεη ηα 90 

dB(A)  θαη ηα 200 Pa   αληηζηνηρσο.  

 

 Σα αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο ζα είλαη πξνζαξκνζκελα ζηα αηνκηθα ραξαθηεξηζηηθα ηνπ 

εξγαδνκελνπ θαη ζηηο ζπλζεθεο εξγαζηαο ηνπ θαη ε ρξεζε ηνπο ζα πξεπεη λα γηλεηαη πξνζεθηηθα σζηε 

λα κελ νδεγεζνπλ ινγσ ειιεηςεο ερεηηθεο επαθεο ηνπ εξγαδνκελνπ κε ην πεξηβαιινλ ηνπ ζε 

αηπρεκαηα. 

 

7.5. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΚΟΝΔ  
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 Πξεπεη λα ιακβαλνληαη πξνιεπηηθα θαη επαλνξζσηηθα κεηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκν ηεο δηαρπζεο ηεο 

ζθνλεο θαη ηπρνλ αεξησλ απφ κεραλεκαηα ζηελ πεγε ηνπο νπσο δηαβξνρε, επηινγε ησλ θαηαιιεισλ 

κεραλεκαησλ, θαιπςε θαηεδαθηδνκελσλ ηκεκαησλ, θαηαιιειε νξγαλσζε ηεο εξγαζηαο. 

 

 Να ρξεζηκνπνηνπληαη αηνκηθα κεζα πξνζηαζηαο 

 

7.6.  ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΠΣΧΔΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ 

 

 Απαγνξεπεηαη ε παξακνλε ε εξγαζηα αηνκσλ θαησ ή πιεζηνλ απφ κεηαθηλνπκελα θνξηηα, πιηθα 

θαζσο θαη εθζθαθεηο, γεξαλνπο θιπ κεραλεκαηα.   

 

 Καηα ηελ δηαξθεηα θνξηνεθθνξησζεσλ θαλεηο εξγαδνκελνο δελ ζα εξγαδεηαη εληνο ηνπ νξπγκαηνο 

εθνζνλ νη θνξηνεθθνξησζεηο πξαγκαηνπνηνπληαη πιεζηνλ απηνπ. 

 

 Καηα ηελ δηαξθεηα εθζθαθσλ θαη επελεπηρσζεσλ θαλεηο εξγαδνκελνο δελ ζα εξγαδεηαη εληνο ηνπ 

νξπγκαηνο.  

 

 Απαγνξεπεηαη ε δηαθηλεζε πιηθσλ θαη εξγαιεησλ κε ξηςε απφ εξγαδνκελν ζε εξγαδνκελν. 

 

 Απαγνξεπεηαη ε απνζεζε θαζε εηδνπο αληηθεηκελσλ πιεζηνλ ησλ ρεηιεσλ ηνπ νξπγκαηνο. Τιηθά 

εθζθαθήο, εξγαιεία, πιηθά θιπ. ηνπνζεηνχληαη ζε ειάρηζηε  απφζηαζε 0,60 κ. απφ ην ρείινο ηεο 

εθζθαθήο. 

 

 Οη αληηζηεξημεηο ζα πξεπεη λα εμερνπλ ηνπ εδαθνπο ηνπιαρηζηνλ 15 εθ. παξερνληαο πξνζηαζηα 

απφ πησζεηο.  

 

7.7.  ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  ΑΠΟ ΠΣΧΖ 

 

 Λνγσ ηεο θπζεο ηνπ εξγνπ δελ είλαη δπλαηε παληα ε ππαξμε δηαηαμεσλ πνπ λα εκπνδηδνπλ ηελ 

πησζε νπηε ε ππαξμε δηαηαμεσλ πνπ λα ζπγθξαηνπλ ζηελ πησζε. Γηα ηνπο ινγνπο απηνπο είλαη 

απαξαηηεηε ε ρξεζηκνπνηεζε εκπεηξνπ πξνζσπηθνπ. 

 

 Σα νξπγκαηα ζα ερνπλ θαη απφ ηηο δπν πιεπξεο ηνπο ειεπζεξεο ισξηδεο πιάηνπο ηνπιαρηζηνλ 60 

εθαηνζησλ θαηα ην δπλαηνλ επηπεδεο, ειεπζεξεο απφ πιηθα, εκπνδηα θαη ελ γελεη αληηθεηκελα. 

 

 Δαλ απαηηεζεη νη εξγαδνκελνη πξεπεη λα είλαη δεκελνη κε ζθνηληα απφ θαηαιιεια ζηαζεξα ζεκεηα.  

 

7.8.  ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΟΥΖΜΑΣΑ 

 

 Οινη νη εξγαδνκελνη θνληα ζε ρσξνπο θπθινθνξηαο κεραλεκαησλ θαη νρεκαησλ ζα θνξνπλ 

αλαθιαζηηθν γηιεθν ε ελδπκαηα δσεξνπ ρξσκαηνο θηηξηλνπ ή δσεξνπ πνξηνθαιη ή αιια 

αλαθιαζηηθα εμαξηεκαηα.  

 

 Ο εξγνηαμηαθνο ρσξνο ζα δηαρσξηδεηαη απφ ην ππνινηπν ηκεκα ηεο νδνπ ή εγθαξζηεο νδνπο κε 

θαηαιιειε πεξηθξαμε θαη πηλαθηδεο.  

 

 Δαλ απαηηεηηαη ζα ππνβνεζεηηαη ε θπθινθνξηα (κε ηελ ζπκθσλε γλσκε θαη ζπκθσλα κε ηηο 

εληνιεο ηεο Σξνραηαο) απφ θαηαιιειν πξνζσπν(ηδηαηηεξα ζε σξεο θπθινθνξηαθεο αηρκεο ή εαλ δελ 

ππαξρεη γηα νπνηνλδεπνηε ινγν νξαηνηεηα).  

 

7.9.  ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

 Οπσο πξνβιεπνληαη ζηνλ Καλνληζκν Δζσηεξηθσλ Ζιεθηξηθσλ εγθαηαζηαζεσλ, ηηο ζρεηηθεο 

ηππνπνηεζεηο ηεο Γ.Δ.Ζ. , αιινπο ζρεηηθνπο Καλνληζκνπο θαη λνκνπο. Μεηξα αζθαιεηαο 

πξνβιεπνληαη ζην αξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 225/89. 
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 Ηδηαηηεξε πξνζνρε ζα δηλεηαη γηα ηελ απνθπγε ειεθηξνπιεμηαο απφ επαθε κε θαισδηα θαηα ηελ 

εξγαζηα κεραλεκαησλ θαη απηνθηλεησλ.  

 

7.10. ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΔΡΗΜΟΤ 

 

Βιεπε ζρεηηθεο αλαθνξεο ζηνλ θαθειιν αζθαιεηαο θαη πγεηαο' 

 

7.11  ΔΠΗΚΔΦΔΗ 

 

 Δπηζθέπηεο ζεσξείηαη θάζε άηνκν ην νπνίν δελ αλήθεη ζην απαζρνινχκελν ζην έξγν πξνζσπηθφ 

ηνπ Δξγνιάβνπ ή ηεο Δπίβιεςεο θαη βξίζθεηαη εληφο ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

 

 Απαγνξεπεηαη ξεηα (εθηνο εαλ ππαξμεη  εηδηθε πξνο ηνπην εληνιε ηεο Τπεξεζηαο) ε εηζνδνο 

ηξηησλ πξνζσπσλ ζην εξγνηαμην (θαη ν Αλαδνρνο νθεηιεη λα ιαβεη πιεξε εηδηθα κεηξα γηα ηελ 

απνηξνπε ηεηνησλ γεγνλνησλ)  θαη ε δηνξγαλσζε επηζθεςεσλ ή ππνδνρε επηζθεπησλ.  

 

 Δαλ ππαξμεη επηζθεςε ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο παξέρεηαη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε γηα ηνπο 

ελδερφκελνπο θηλδχλνπο ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ζπλνδεία θξάλνπο ην νπνίν ππνρξενχληαη λα 

θνξνχλ ζπλερψο θαη θάζε άιιν κεζν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Πιήξε θαη  απνθιεηζηηθή επζχλε γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ έρεη ν Δξγνιάβνο εθηφο αλ απηνί επηζθέπηνληαη/επηζεσξνχλ ηνπο 

εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο κε επζχλε ηεο Δπίβιεςεο. 

7.12   ΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΔΚΡΖΚΣΗΚΑ 

 ε νισο εμαηξεηηθε πεξηπησζε πνπ είλαη αλαγθαηα απαηηεηηαη εγγξαθε εγθξηζε ηεο Τπεξεζηαο θαη 

ησλ αιισλ αξκνδησλ αξρσλ.  Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ 

απνθπγή δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ απφ ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ νπσο π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο , 

ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ θαη νρεκαησλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ 

εθξήμεσλ,ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ. Οιεο νη 

δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηα παξαπάλσ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ν νπνηνο ερεη θαη ηελ 

απνθιεηζηηθε επζπλε.   

 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηνλ εληφπηζκν ηπρφλ παιαηψλ 

εθξεθηηθψλ πιψλ θαη λα αλαθέξεη ακέζσο ην  γεγνλφο απηφ ζηελ Τπεξεζία  θαη λα εηδνπνηήζεη ηελ 

αξκφδηα ζηξαηησηηθή αξρή. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο λα δηαηππψζεη θακκηά 

αληίξξεζε , ζηηο εληνιέο ησλ παξαπάλσ Αξρψλ,ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη θακκηά απαίηεζε  

γηα απνδεκίσζή ηνπ, γηα ηελ ελδερφκελε αλσκαιία πνπ ζα πξνθιεζεί ζηελ εθηέιεζε ηνπ  έξγνπ , 

εθηφο απφ αλάινγε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο   πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 

 

  Οιεο νη ζρεηηθεο κε εθξεθηηθα εξγαζηεο (θαη ε απνζεθεπζε ηνπο) γηλνληαη ζπκθσλα κε ηηο εηδηθεο 

πξνβιεςεηο ηνπ Καλνληζκνπ Μεηαιιεπηηθσλ θαη Λαηνκηθσλ εξγαζησλ θαη ησλ εηδηθσλ δηαηαμεσλ 

πνπ ηζρπνπλ 

 

7.13.  ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 

 

 Ο αλαδνρνο ππνρξενπηαη λα παξερεη εθ ησλ πξνηεξσλ νπνπ απαηηεηηαη ζρεηηθα κε εξγαζηεο πνπ 

πξνθαινπλ ηδηαηηεξεο θπθινθνξηαθεο αιινησζεηο θαη πξνβιεκαηα ζε ππεξεζηεο ακεζεο επεκβαζεο (π.ρ. 

Ππξνζβεζηηθε Τπεξεζηα, ΔΚΑΒ). Δίλαη επηζεο ππνρξεσκελνο λα δηδεη ακεζσο πιεξνθνξηεο πνπ ηνπ 

δεηνπληαη απφ αξκνδηεο αξρεο.  

 

7.14  ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

 

Θα πξεπεη λα αθνινπζνπληαη ηα αλαθεξνκελα ζηνλ θαθειιν αζθαιεηαο θαη πγεηαο (Γηαζσζε, παξνρε 

πξσησλ βνεζεησλ θιπ) κε επζπλε, θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ Αλαδνρνπ  

 

7.15  ΥΡΖΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΑΚΔΛΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ  
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ηνλ θαθειιν αζθαιεηαο θαη πγεηαο νπνπ πεξηγξαθνληαη νη ηδηαηηεξνηεηεο ησλ εξγσλ απνρεηεπζεο θαη 

δηλνληαη ζρεηηθεο νδεγηεο ππαξρνπλ ζεκαληηθεο νδεγηεο νη νπνηεο πξεπεη λα αθνινπζνπληαη κε επζπλε, 

θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ Αλαδνρνπ θαη θαηα ηελ δηαξθεηα ηεο θαηαζθεπεο ηνπ εξγνπ νπσο γηα 

Πξνζσπηθν, πξνζηαηεπηηθα ελδπκαηα θαη ελ γελεη αηνκηθν εμνπιηζκν, νκαδηθν εμνπιηζκν, αηνκηθε θαη 

νκαδηθε πγηεηλε, ιεηηνπξγηθεο δηαδηθαζηεο εξγαζηαο, επηθηλδπλε αηκνζθαηξα θαη ηξνπνη κεηξεζεο θαη 

αληηκεησπηζεο ηεο, κεηξα γηα πιεκκπξεο, αζζελεηεο, γηα ηνλ Ζ/Μ εμνπιηζκν θιπ   

 

8. ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

8.1 ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ΚΑΗ ΑΦΑΛΖ ΠΡΟΒΑΖ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ  

 

1. Ζ εηζνδνο θαη ε εμνδνο ζην νξπγκα πξεπεη λα γηλεηαη κε ζηαζεξε θαη αλζεθηηθε θιηκαθα κε 

εμαζθαιηζκελε ζηεξεσζε ελαληη αλαηξνπεο, αληηνιηζζεξα δαπεδα, ρεηξνιαβεο αζθαιεηαο θαη 

πξνζηαηεπηηθε δηαηαμε πνπ λα απνθιεηεηο αλαηξνπε ηνπ ρξεζηε. Απαγνξεπεηαη ε αλαξξηρεζε ή ε 

ρξεζηκνπνηεζε ησλ κεραλεκαησλ εθζθαθεο.  Οη θιηκαθεο ζα δηαηεξνπληαη ζηελ ζεζε ηνπο γηα νζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ππαξρνπλ εξγαδνκελνη εληνο ηνπ νξπγκαηνο. Γηα εξγαζίεο ζε βάζε κεγαιχηεξα ηνπ 

1,50 κ. απαηηνχληαη θιίκαθεο ζε απνζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 25 κ. 

 

2. Απαγνξεπηαη ε θαζνδνο θαη ε αλνδνο ζην νξπγκα ηνπ πξνζσπηθνπ καδη κε βαξηα θνξηηα . 

 

3. ηηο ελδεδεηγκελεο ζεζεηο πξεπεη λα ππαξρνπλ δηαθξηηεο ζηαζεξεο δηαβαζεηο ή γεθπξσκαηα ηθαλνπ 

πιαηνπο πξνζηαηεπκελα κε θηγθιηδσκαηα γηα ηελ δηειεπζε ησλ εξγαδνκελσλ. ε θαζε πεξηπησζε 

απαγνξεπνληαη ηα αικαηα παλσ απφ ην νξπγκα ή ε δηειεπζε απφ καδεξηα θιπ. Σν απην ηζρπεη θαη ζηελ 

πεξηπησζε δηειεπζεο θνξηησλ.  Οη πεδνγεθπξεο ζα ερνπλ πιαηνο ηνπιαρηζηνλ 50 εθαηνζηα. ε 

πεξηπησζε θιηζεο κεγαιπηεξεο ησλ 12 κνηξσλ πξεπεη λα ερνπλ βαζκηδεο, ζε πεξηπησζε δε θιηζεο 

κεγαιπηεξεο ησλ 30 κνηξσλ ζθαινπαηηα.  

 

 

8.2  ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΣΑ ΦΑΔΗ  

 

Γεληθα νη θαζεηο θαηαζθεπεο ηνπ εξγνπ είλαη :  

 

 Δθζθαθή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δξφκνπ πνπ έρεη ππνζηεί δεκηά. 

 Καηαζθεπή κίαο πιάθαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 Καηαζθεπή θξεαηίνπ επίζθεςεο θαη απνξξνήο νκβξίσλ. 

 Δπίρσζε ηεο πιάθαο. 

 Καηαζθεπή ηειηθήο ζηξψζεο ηνπ δξφκνπ απφ κπεηφλ θαη αλαθαηαζθεπή ησλ  παξαθείκελσλ 

πεδνδξνκίσλ 

 ………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

8.3  ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

 

Οπσο αλσηεξσ νξηδεηαη  

 

 

8.4 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ  

ΑΥΡΖΣΧΝ 

 

1. Σα πιηθα ηα νπνηα ν Αλαδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεζεη ζην εξγν θπιαζζνληαη ζε θαηαιιεινπο ρσξνπο πνπ 

ζα εμεπξεζνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνπλ κε επζπλε, θξνληηδα θαη δαπαλε ηνπ.  ε θακκηα πεξηπησζε δελ 

ηνπνζεηνπληαη ζε νδνπο ή/θαη θνηλνρξεζηνπο ρσξνπο.   

 

2.  Ζ ελαπνζεζε πιηθσλ ζηνλ ηνπν εθηειεζεο ησλ εξγαζησλ  ζα είλαη πεξηνξηζκελε (ηνπηθα θαη ρξνληθα), 
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ν ρσξνο απνζεζεο απνηειεη κεξνο ηνπ εξγνηαμηνπ θαη πξνζηαηεπηαη αλαινγα  θαη ζα γηλεηαη κε ηξνπν 

πνπ δελ δεκηνπξγεη πξνβιεκαηα θπθινθνξηαο, αζθαιεηαο πξαλσλ εθζθαθεο (απνζηαζε ηνπιαρηζηνλ 60 

εθ ή νζν απαηηεηηαη ), πξνζβαζεο πεξηνηθσλ θιπ. 

 

3.  Σα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα πιηθά ζα  δηαζηξψλνληαη ζε  ρψξν εγθεθξηκκελν απφ ηηο αξκνδηεο 

Αξρεο (Ννκαξρηαθε Απηνδηνηθεζε). ε θαζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα εμεχξεη ρψξνπο 

απνζέζεσο ηεο Τπεξεζίαο κε αλαιακβαλνχζεο θακκηά απνιπησο ππνρξέσζε γηα εμεχξεζε ηέηνηνπ 

ρψξνπ ε/θαη απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ.       

 

4. Tα αρξεζηα πξνηνληα ζα θνξησλνληαη ζε θνξηεγα θαη ζα απνκαθξπλνληαη απφ ηελ ζεζε ηνπ εξγνπ. 

Σα πξνηφληα εθζθαθψλ γεληθά  αθνκα θαη ζηελ  πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίρσζε 

ηνπ ζθάκκαηνο, ζα απνκαθξχλνληαη  απ'απηφ, κεξηθψο ή νιηθψο, πξνζσξηλψο ή θαη νξηζηηθψο.  Ζ 

πξνζσξηλε  ελαπφζεζε ησλ πξνηφλησλ απηψλ ζα γίλεηαη  ζε ρψξνπο θεηκέλνπο ζε νηαλδήπνηε απφζηαζε 

απν ηνλ ηφπν ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ θαη δηαηηζέκελνπο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφλ, κε επζχλε θαη δαπάλεο 

ηνπ αλαδφρνπ.       

 

 

8.5  ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ - ΔΣΗΑΖ - Α ΒΟΖΘΔΗΧΝ  

 

1. Λνγσ ηνπ εηδνπο θαη ηεο θπζεσο ηνπ εξγνπ ( ηνπνζεηεζε αγσγσλ ζε νδνπο εληνο θαηνηθεκελεο 

πεξηνρεο) δελ είλαη δπλαηε ε δεκηνπξγηα ρσξσλ πγηεηλεο θαη εζηηαζεο ησλ εξγαδνκελσλ.     

 

2. ε θαζε ζεζε εξγαζηαο ζα ππαξρεη πιεξσο εμνπιηζκελν θαξκαθεην νπσο πξνβιεπεηαη ζην αξζξν 

31 ηνπ Π.Γ. 225/89. 

 

3. Γηα ηελ κεηαθνξα αξξσζησλ, ηξαπκαηησλ θιπ απαηηεηηαη ε κνληκε παξνπζηα θαηαιιεινπ 

νρεκαηνο .  

 

8.6  ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΚΡΗΧΜΑΣΧΝ   

 

Γελ πξνβιεπεηαη αλαγθε θαηαζθεπεο ηθξησκαησλ. 

 

8.7  ΠΗΝΑΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ    

 

πληζηαηαη ε ρξεζε ησλ πηλαθσλ ειεγρνπ πνπ εθπνλεζε νκαδα εξγαζηαο ηνπ Σ.Δ.Δ  

 

ΠΗΝΑΚΔ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

Σν χςνο θψλσλ t θαη ε απφζηαζε  l κεηαμχ ησλ θψλσλ ζηελ πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ισξίδα 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία ηεο νδνχ. 

 

Οη ηηκέο t θαη  l δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΡΟΜΟΤ 

 

t 

 

l 

ΔΛΑΥΗΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΚΧΝΧΝ 

ηαρχηεηα  

u<50km/h 

40 cm 7 m 3 

ηαρχηεηα  

50<u<70km/h 

50 cm 5 m 5 

ηαρχηεηα  

u>70km/h 

60 cm 3,5 m 7 



 

109/110 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

 

Απαηηήζεηο Δπαλάιεςεο Πηλαθίδσλ ήκαλζεο 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΓΟΤ ΛΧΡΗΓΑ ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΑ 

ΜΔΗΧΜΔΝΟΤ ΠΛΑΣΟΤ 

ΛΧΡΗΓΑ ΣΑΘΔΡΑ 

ΜΔΗΧΜΔΝΟΤ 

ΠΛΑΣΟΤ 

ηαρχηεηα  

u<50km/h 

35 m 45 m 

ηαρχηεηα  

u>50km/h 

25 m 35 m 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3  

 

Μέγηζηεο Απνζηάζεηο κεηαμχ Γηαβάζεσλ Πεδψλ 

 (ζπκπεξηιακβάλνληαη άιιεο δηαβάζεηο π.ρ. ππφγεηεο, απηνθηλήησλ θ.ι.π) 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ / 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΟΓΟΤ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 

ΠΤΚΝΖ 

ΓΟΜΖΖ 

ΑΡΑΗΖ 

ΓΟΜΖΖ 

ΗΓΡΤΜΑΣ

Α * 

ηαρχηεηα  

u<50km/h 

45 κ. 60 κ. 75 κ. 25 κ. 

ηαρχηεηα  

u>50km/h 

60 κ. 75 κ. 100 κ. 50 κ. 

 

* Δθθιεζίεο , ζρνιεία , γήπεδα θ.ι.π 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4 

 

Διάρηζην Πάρνο Διαζκάησλ Κπθινθνξίαο ζε mm 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  ΟΥΖΜΑΣΟ/ 

ΠΛΑΣΟ ΔΚΚΑΦΖ Δ 

cm 

ΒΑΡΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ  ΜΔΑΗΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

κέρξη 55 12,5 8,0 

κέρξη 70 15 11,5 

κέρξη 90 20 13,0 

  

 

ΠΗΝΑΚΑ  5 

 

Απνζηάζεηο κεηαμχ Φαλψλ Δπηζήκαλζεο Δξγνηαμίνπ 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΓΟΤ ΜΔΓΗΣΖ ΑΠΟΣΑΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΦΑΝΧΝ Δ ΜΔΣΡΑ 

 

 ΟΓΟ ΜΔ ΚΑΛΟ ΦΧΣΗΜΟ ΟΓΟ ΜΔ ΚΑΚΟ 

ΦΧΣΗΜΟ 

ηαρχηεηα <50km/h 

ισξίδα πξννδεπηηθά 

42 37 27 22 



 

110/110 

 

κεησκέλνπ πιάηνπο 

ηαρχηεηα >50km/h 

ισξίδα πξννδεπηηθά 

κεησκέλνπ πιάηνπο 

35 30 20 15 

ηαρχηεηα <50km/h 

ισξίδα ηαζεξνχ 

κεησκέλνπ πιάηνπο 

45 40 30 25 

ηαρχηεηα >50km/h 

ισξίδα ηαζεξνχ 

κεησκέλνπ πιάηνπο 

38 33 23 18 

 νδφο κε λεζίδα νδφο ρσξίο 

λεζίδα 

νδφο κε λεζίδα νδφο 

ρσξίο 

λεζίδα  

  

Διάρηζηνο αξηζκφο θαλψλ ζηελ ισξίδα πξννδεπηηθά κεησκέλνπ πιάηνπο ηξείο ή ίζεο απνζηάζεηο 

ηνπνζεηεκέλνη (αξρή, κέζε , ηέινο). 

 

ε πεξηνρέο φπνπ ν θσηηζκφο είλαη ειιεηπήο ή θαθφο θαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ , ην 

βάζνο ησλ εθζθαθψλ θαη ηελ θίλεζε ηεο πεξηνρήο κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ Δπίβιεςε ν θσηηζκφο ηνπ 

Δξγνηαμίνπ. 

 

Οη πηλαθίδεο ησλ δηαβάζεσλ πεδψλ ζα θσηίδνληαη κε πξνβνιείο 250 Watt  νη νπνίνη ζα ηνπνζεηνχληαη 

πάλσ απφ  θάζε πηλαθίδα.    

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ   11-02-2022 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑΣΟ  ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ 

ΔΡΓΧΝ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ 

 

 

 

ΣΑΒΛΑ ΜΑΡΗΑ 

TE ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ           -2022 

Ζ ΑΝΑΠΛΖΡ. ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 

 

 

 

ΜΑΡΗΑ ΑΓΑΜ ΠΡΑΣΗΝΑΚΖ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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