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A.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

  Ο Δήμος Τριφυλίας, στην προσπάθειά του για την αναβάθμιση της εικόνας του 

αστικού ιστού και τη βελτίωση του μικροκλίματος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης 

της πόλης των Γαργαλιάνων, αποφάσισε την ανάπλαση  της Κεντρικής πλατείας των 

Γαργαλιάνων με έμφαση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό . 

Η Κεντρική πλατεία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και αποτελεί πόλο έλξης και 

συνάθροισης των κατοίκων γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση της 

βιωσιμότητας της.   Στην πλατεία βρίσκεται ο Ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και 

νοτιοανατολικά αυτής το πάρκο της περιοχής που φιλοξενεί την Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη. 

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην ανάπλαση και επανασχεδιασμό της πλατείας 

με τεχνολογικά σύγχρονες μεθόδους και υλικά με σκοπό την ανάδειξή της και την έλξη 

των κατοίκων όλων των ηλικιών σε ένα πιο φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον, 

πλήρως εξοπλισμένο. 

Η αξιοποίηση του Δημόσιου χώρου είναι επιβεβλημένη για την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων, τις καλύτερες  ανθρωποκεντρικές εξυπηρετήσεις, την 

εξυγίανση, την ασφάλεια και την  αναψυχή. 
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Α.2      ΣΤΟΧΟΣ  ΤΗΣ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

 
           Βασικός στόχος της ανάπλασης είναι η προστασία, αναβάθμιση και βελτίωση του 

τοπικού αστικού ιστού του Δήμου, με την αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου σύμφωνα με τις 

αρχές της βιοκλιματικής σχεδίασης και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η μέγιστη βιωσιμότητα, η διατήρηση του μικροκλίματος και η χαμηλή ενεργειακή 

κατανάλωση.  

Αναλυτικά: 

          Με την λειτουργική  αναβάθμιση θα εξασφαλιστούν: 

 Φαρδιές ζώνες πεζών - για απρόσκοπτη προσπέλαση και κυκλοφορία των πεζών. 

 Ζώνη απρόσκοπτης πορείας ατόμων μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ) και στοιχείων 

διευκόλυνσης (ενδείξεις, ράμπες, κ.τ.λ.).  

 Πλακόστρωση με αντιολισθηρό δάπεδο, υψηλής αντοχής, ενιαίου ύφους, που θα    

χαρακτηρίζει κινήσεις και την στάση των πεζών κ.λ.π. 

 Απρόσκοπτη όδευση τυφλού σε όλο το μήκος της ζώνης κυκλοφορίας. 

 Διαβαθμισμένος, ομοιόμορφος φωτισμός σε όλο το μήκος της διαδρομής και της 

στάσης των πεζών,   με την τοποθέτηση  φωτιστικών ιστών, χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης,  ανά τακτές αποστάσεις  με ενιαίο πνεύμα χωροθέτησης και με βασικά 

αποτελέσματα την παροχή οπτικής άνεσης και αίσθησης ασφάλειας. 

 Αστικός εξοπλισμός όπως   καθιστικά, μικροί κάδοι απορριμμάτων κ.λ.π. 

 Εμπλουτισμός και βελτίωση του υπάρχοντος πρασίνου, είτε σε νησίδες είτε 

μεμονωμένα (δεντροφύτευση) 

 

         Με την αισθητική αναβάθμιση θα επιδιωχτεί: 
 

 Να αποκτήσει η πλατεία ένα ενιαίο και αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα 

 Να αναδειχθούν οι περιοχές κίνησης – στάσης πεζών, με απόδοση κυρίαρχου ενιαίου 

υλικού σε όλη την επιφάνεια της πλατείας, ώστε να αποτελούν αισθητικά ενιαίο 

σύνολο. 

 Να αναβαθμιστεί η κατασκευή των δαπεδοστρώσεων που θα συντελέσει στο να έχει 

το έργο μεγάλο χρόνο ζωής. 

 Να αποκατασταθεί η αντιληπτική εικόνα της πλατείας με την ποικιλομορφία της 

φύτευσης και τις χρωματικές εναλλαγές σε όλη την επιφάνειά της. 
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Α.3 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 Η πρόταση της ανάπλασης προέκυψε  συσχετισμένη με την αποτύπωση της 

υπάρχουσας κατάστασης και την εφαρμογή των οικοδομικών, ρυμοτομικών γραμμών. 

 Οι βασικές παρατηρήσεις της υπάρχουσας κατάστασης, είναι ότι: 

 Δεν υπάρχει χώρος στάσης στην κεντρική είσοδο του Ιερού Ναού. 

 Δεν υπάρχει πρόβλεψη για άνετη προσπέλαση ατόμων ΑΜΚ και Λωρίδα κυκλοφορίας 

Τυφλού. 

 Ο χώρος της πλατείας στερείται βασικών συνθετικών αρχών σχεδιασμού, και 

εξοπλισμού.  

 Ο αστικός εξοπλισμός   είναι τοποθετημένος χωρίς σαφή αισθητικά κριτήρια και 

πρόθεση απόδοσης συγκεκριμένης αισθητικής (υλικά, χρώμα, ύφος, κ.λπ.) 

 Η φύτευση περιορίζεται μόνο στην περιμετρική ζώνη της πλατείας. 
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Α.4   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

              ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. 

 

 Η παρούσα  μελέτη εκπονήθηκε με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς (ΝΟΚ, 

Κτηριοδομικό, ΚΟΚ, Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ για την προσβασιμότητα  από Άτομα Με 

Ειδικές Ανάγκες, Οδηγίες Σχεδιασμού για τα ΑΜΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ) 

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίχτηκε ο σχεδιασμός της παρούσας ανάπλασης 

αναλυτικά είναι: 

 Οργάνωση των κινήσεων των πεζών με βάση τις ροές εισόδου στην πλατεία από 

την Β. Γεωργίου (Ιερός Ναός, εμπορικός δρόμος) καθώς και νοτιοανατολικά από το 

πάρκο που φιλοξενεί την Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη. (Βλ. Σκαρίφημα 01) 

 Οπτική ένωση της πλατείας με το πάρκο μέσω πορείας πλάτους 3.00μ. (Βλ. 

Σκαρίφημα 02) 

 Διεύρυνση του ορίου της πλατείας μπροστά στον Ιερό Ναό ώστε να χωροθετηθεί 

ένας χώρος στάσης πιστών ικανού μεγέθους και προσωρινή θέση στάθμευσης ενός 

αυτοκινήτου.  (Βλ. Σκαρίφημα 03) 

 Διεύρυνση του βορειοανατολικού ορίου της πλατείας προς την οδό Β. Γεωργίου 

κατά 2.00μ και ενσωμάτωση 6 θέσεων παρόδιας στάθμευσης, διαστάσεων 

2.00Χ5.50 εκάστη, έτσι ώστε να αυξηθεί ο χώρος εκατέρωθεν της πρόσοψης του 

Ιερού Ναού για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πιστών. (Βλ. Σκαρίφημα 03) 

 Διατήρηση της υφιστάμενης φύτευσης και του χώρου εστίασης περιμετρικά της 

πλατείας με εμπλουτισμό των υφιστάμενων δένδρων με νέα και ενίσχυση της φυσικής 

σκιάς. (Βλ. Σκαρίφημα 04) 

 Χωροθέτηση πρόσθετου χώρου εστίασης στεγασμένου με σύστημα σκίασης 

από εφελκυόμενες τέντες με αδιαβροχοποιημένο ύφασμα. (Βλ. Σκαρίφημα 04) 

 Δημιουργία στην «καρδιά» της πλατείας χώρου εκτόνωσης , αναψυχής και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, με γνώμονα τις ανθρωποκεντρικές εξυπηρετήσεις ο 

οποίος αποτελείται από: 

Α) ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο που καταλήγει σε  αμφιθεατρικά σκαλιά  στην μία 

πλευρά του και στις άλλες περιβάλλεται από περιοχές πρασίνου και νερού, κατάλληλο 

για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Β) χώρο καθιστικών και παιγνιδιού με το υδάτινο στοιχείο σε μορφή  μικρών πιδάκων 

(Βλ. Σκαρίφημα 05).  

 Νέα χάραξη των περιοχών Φύτευσης και Αστικού εξοπλισμού (Βλ. Σκαρίφημα 

06)  
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 Χωροθέτηση χώρων στάσης και αναψυχής με καθιστικά (Βλ. Σκαρίφημα 07, 

Σκαρίφημα 08) 

 Εμπλουτισμό των περιοχών πρασίνου με νέα δένδρα και φυτά με στόχο την 

οικιστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση και την δημιουργία βιοκλιματικών συνθηκών 

(π.χ. σκίαση για τους πεζούς), έτσι ώστε να δημιουργείται ένα ευχάριστο μικροκλίμα 

στους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής. (Βλ. Σκαρίφημα 06)  

 Χρήση νέων υλικών δαπεδοστρώσεων με μάρμαρο   χρώματος μπεζ-γκρι 

30Χ60εκ., παλαιωμένους τσιμεντοκυβόλιθους χρώματος μπεζ διαστάσεων 

20Χ20Χ6εκ. ώστε να δημιουργείται ενιαίο αισθητικό αποτέλεσμα, φιλέτα 

σκυροδέματος πελεκητού και φιλέτα από πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος πλάτους 

10εκ. 

 Χωροθέτηση Λωρίδας Όδευσης Τυφλού πλάτους 0.40εκ. χρώματος γκρι ώστε να 

διαφοροποιείται από το υπόλοιπο δάπεδο. 

 Χωροθέτηση Λωρίδας Επισήμανσης πλάτους 0.40εκ. όπου υπάρχει αλλαγή 

επιπέδου με ράμπα. 

 Χωροθέτηση ραμπών στις διαβάσεις  με κλίση 5% και ελάχιστο πλάτος 1.60μ. 

 Χωροθέτηση διαβάσεων πλάτους 2.50μ. 

 Τοποθέτηση στοιχείων Αστικού Εξοπλισμού για την λειτουργική αναβάθμιση του 

χώρου, σε επιλεγμένα, κομβικά σημεία,  που περιλαμβάνει: 

– Καθιστικά διαφόρων τύπων 

– Δοχεία απορριμμάτων και μικρούς κάδους απορριμμάτων  ανακύκλωσης 

– Φωτιστικά σώματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης  
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Α.5  ΦΥΤΕΥΣΗ 

 

Α.5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η φύτευση με την ποικιλομορφία της, τους χρωματισμούς και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της (δένδρα, θάμνοι κλπ) διαμορφώνει κατά κύριο λόγο το αισθητικό και 

λειτουργικό αποτέλεσμα της ανάπλασης. 

Έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί  (αφού εξυγιανθεί) η υπάρχουσα αξιόλογη 

βλάστηση, όπου αυτή δεν ενοχλούσε λειτουργικά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες του χώρου από πλευράς 

λειτουργικότητας των διαμορφώσεων, αποκατάστασης του τοπίου, υφιστάμενης βλάστησης 

και αισθητικής βελτίωσης της περιοχής, οι απαιτήσεις που προκύπτουν στα θέματα της 

φυτοτεχνικής διαμόρφωσης είναι: 

 Η οικιστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση και η δημιουργία βιοκλιματικών συνθηκών 

(π.χ. σκίαση για τους πεζούς), έτσι ώστε να δημιουργείται ένα ευχάριστο μικροκλίμα 

στους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής. 

 Η αισθητική αναβάθμιση, η εναρμόνιση με την υφιστάμενη βλάστηση και η 

προσαρμογή στα χαρακτηριστικά της περιοχής. 

 Η οριοθέτηση και ο προσανατολισμός με τη δημιουργία δενδροστοιχιών με ιδιαίτερο 

χαρακτήρα 

 Διατήρηση κατά το δυνατό όλων των υφιστάμενων δένδρων και θάμνων και 

βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους στη διάρκεια του έτους, με τακτικά κλαδέματα και 

λιπάνσεις. 

 Η Μεσογειακή ταυτότητα σε θέματα επιλογής του φυτικού υλικού με σκοπό την κατά 

το δυνατόν αειφόρο ανάπτυξη των προτεινόμενων φυτοτεχνικών επεμβάσεων, που 

θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχώς μειούμενη συντήρηση. 
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Α.5.2 ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

Λόγω της εικόνας της υφιστάμενης βλάστησης που υπάρχει σήμερα, προτείνεται  η 

εγκατάσταση ομαδοποιημένων συστάδων ομοειδών φυτών, που θα ενδυναμώσουν τις 

επεμβάσεις και το χαρακτήρα των φυτεύσεων, ενοποιώντας τις επιμέρους περιοχές και 

δημιουργώντας μια ηρεμία στο σύνολό τους. 

Η εναρμόνιση του φυτικού υλικού και της διάταξης φύτευσης με τον περιβάλλοντα 

χώρο, την αρχιτεκτονική πρόταση και τα υφιστάμενα δένδρα, συμβάλλει στην ενοποίηση των 

επί μέρους τμημάτων του έργου σε ένα σύνολο. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή φυτών εγκλιματισμένων στην περιοχή (χρήση 

ενδημικών φυτικών ειδών) και με την επιλογή θέσεων φύτευσης σε σχήματα και γραμμές που 

ακολουθούν αυτές του Αστικού και Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. 

Προτείνονται γραμμικές φυτεύσεις μεγάλων δένδρων με σωστή στήριξη, έτσι 

ώστε να αποφευχθούν οι βανδαλισμοί (ένα μεγάλο δένδρο είναι ορατό και αντέχει 

περισσότερο σε χτυπήματα) και ομαδικές φυτεύσεις θάμνων, σε ικανοποιητική πυκνότητα, 

έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο και πυκνό παρτέρι που θα δώσει τον χαρακτήρα του 

πρασίνου και θα προδώσει στην περιοχή τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου φυτεμένου χώρου 

πρασίνου. 

Κατά την επιλογή των θάμνων λήφθηκαν υπ’ όψιν τόσο οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των 

συνθηκών ανάπτυξης των φυτών (σκίαση, υφιστάμενη βλάστηση), όσο και η διάταξη των 

φυτών. Η κάλυψη των επιφανειών χώματος που δημιουργούνται, με ανθοφόρους χαμηλούς 

θάμνους και πολυετή ποώδη, αποκαθιστά το τοπίο αισθητικά και οικολογικά και δίνει 

χρωματικές εναλλαγές σε όλη την επιφάνεια του εδάφους που καλύπτεται από αυτά τα είδη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Α.5.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Η επιλογή των φυτικών ειδών έγινε με κανόνες αισθητικής και περιβαλλοντικής 

ευαισθησίας. Η χρήση εγγενούς φυτικού υλικού με μικρές απαιτήσεις σε συντήρηση, 

ανθεκτικά στις φυτοπαθολογικές και εντομολογικές προσβολές και με γρήγορη 

ανάπτυξη στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας και ιδιαίτερα της περιοχής 

του έργου, διευκολύνουν και μειώνουν τις απαιτήσεις συντήρησής τους  και δίνει τη 

δυνατότητα αυτών για αειφόρο ανάπτυξη.  

  

Οι βασικές αρχές για την επιλογή του κατάλληλου φυτικού υλικού είναι οι εξής:  

 

1. Προσαρμογή στο μικροκλίμα της περιοχής, χρήση ιθαγενούς φυτικού υλικού, αντοχή 

σε δυνατούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες  

2. Σωστή αναλογία  δέντρων και θάμνων   

3. Ποικιλομορφία στην εποχή άνθησης  (ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, στο χρώμα των 

ανθέων, στην υφή του φυλλώματος κλπ.)  

4. Μειωμένη απαίτηση του φυτικού υλικού σε συντήρηση και δυνατότητα αυτού για 

αειφόρο ανάπτυξη  

5. Φυτά ανθεκτικά σε φυτοπαθολογικές και εντομολογικές προβολές  

6. Φυτά με σχετικά ταχεία ανάπτυξη και εξέλιξη σε δένδρα επιθυμητού μεγέθους 

7. Φυτά που με τις ρίζες τους συγκρατούν τα εδάφη και απορροφούν τα νερά από 

έντονες βροχοπτώσεις 
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       Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

                           ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
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Β.1     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών της  Μελέτης Εφαρμογής 

αφορά  στο έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»  

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές εργασίες διαμόρφωσης «υπαίθριου 

χώρου», τα χρησιμοποιούμενα υλικά και ο τρόπος κατασκευής σύμφωνα με τους κανόνες της 

Τεχνικής και της Επιστήμης, κωδικοποιημένα σε κεφάλαια εργασιών που αφορούν τα 

οικοδομικά. Συγκεκριμένα περιγράφονται διαμορφώσεις  χώρων φύτευσης, καθιστικών, 

οριοθετήσεων, ειδών φωτισμού και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, που αποτελούν το 

αντικείμενο της ανάπλασης. 

Σε ότι αφορά τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σχετικά με το είδος και την ποιότητα 

των υλικών, τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών , τις ανοχές καθώς και την διενέργεια των 

αναγκαίων ελέγχων και δοκιμών, αυτά θα ανταποκρίνονται πλήρως στην ισχύουσα Τεχνική 

Νομοθεσία, στους κανονισμούς καθώς και στις Π.Τ.Π (Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές) του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, οι οποίες εγκρίθηκαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 

απόφαση του  Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών μεταφορών και 

Δικτύων με θέμα: « Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» και τη συνοδευτική εγκύκλιο 

26/ΔΙΠΑΔ/356/4-10-2012. 

Είδος και ποιότητα υλικών, τρόπος εκτέλεσης εργασιών, επεξεργασία και 

διαμόρφωση τελικών επιφανειών, θα είναι της αποδοχής της επιβλέπουσας υπηρεσίας του 

Δήμου Γαργαλιάνων. 

 Όλες οι κατασκευές που περιγράφονται παρακάτω θεωρούνται τελειωμένες, δηλ. ότι 

περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία δόμησης, ακόμη και αν δεν αναφέρονται στην παρούσα 

τεχνική περιγραφή της μελέτης. 

 Για τους τρόπους δόμησης – εκτέλεσης εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα υλικά, τις 

ανοχές και τους κανονισμούς όπου υφίστανται, την ποιότητα και ποσότητα των 

χρησιμοποιούμενων υλικών, θα γίνεται εφαρμογή των περιγραφών των σχετικών άρθρων 

ΑΤΟΕ και των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). 

 Για υλικά – κατασκευές που δεν αναφέρονται στον ΑΤΟΕ θα εφαρμοστούν οι 

προδιαγραφές του υλικού , ως προς την εφαρμογή (τρόπος κατασκευής), την συντήρηση, 

την προεργασία και την τοποθέτηση. 

 

 Για υπέρβαση ανοχών (κακοτεχνίες) όπως αυτές ορίζονται στα σχετικά άρθρα ΑΤΟΕ 

ή τη μη εφαρμογή υφιστάμενων κανονισμών (ΕΤΕΠ) ή εγγράφων οδηγιών της επίβλεψης, η 

ευθύνη και δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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 Σε οποιαδήποτε περίπτωση εννοείται ότι περιλαμβάνονται και κατά συνέπεια 

περιέχονται στην τιμή μονάδας τα εξής : 

 Η αξία όλων των υλικών κύριων και βοηθητικών, που απαιτούνται κατά 

οποιονδήποτε τρόπο για την πλήρη εκτέλεση και την άψογη εμφάνιση των εργασιών 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τους όρους των στοιχείων του έργου, ακόμη και 

αν τα υλικά αυτά δεν καθορίζονται ρητώς στην τεχνική περιγραφή. 

 Η δαπάνη μεταφοράς των υλικών μέχρι τον τόπο του έργου έτοιμων να 

χρησιμοποιηθούν. 

 Η δαπάνη λόγω φθοράς και απομείωσης των υλικών εν γένει. 

 Η δαπάνη προσεγγίσεως όλων των υλικών μέχρι τα σημεία χρησιμοποιήσεώς   

            τους          

 Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε 

εργασίας και συντηρήσεως των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τα 

ασφάλιστρά τους, καθώς και η απόσβεσή τους. 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, επεξηγεί  και συμπληρώνει τα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Για λόγους καλύτερης αντιστοίχισης βασικές προδιαγραφές που αφορούν 

χρησιμοποιούμενα υλικά ή εκτελούμενες εργασίες έχουν ενσωματωθεί στα αντίστοιχα 

κεφάλαια. 
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Β.2    ΓΕΝΙΚΑ 

 

           Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν στο έργο, καθώς και τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν, περιγράφονται στα επόμενα άρθρα.  

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθορίζονται 

μονοσήμαντα σε αυτήν την Τεχνική Περιγραφή.           

  Κάθε εργασία θα εκτελείται από έμπειρους και ειδικευμένους εργατοτεχνίτες, 

σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι δομικά, 

λειτουργικά και αισθητικά άρτιο. 

           Όλα τα υλικά των κάθε είδους κατασκευών και εργασιών προβλέπονται να είναι 

αρίστης ποιότητος και Α' διαλογής, αναγνωρισμένων και καθιερωμένων εργοστασίων. 
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Β. 3  ΧΑΡΑΞΕΙΣ. 

 

Πριν την έναρξη των εργασιών, θα γίνει χάραξη των προβλεπόμενων κατασκευών και 

οριογραμμών και θα τοποθετηθούν σταθερά σημεία σήμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας και την μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της υπάρχουσας κατάστασης 

που πρέπει να προστατευθούν καθώς και τα σημεία-περιοχές όπου θα γίνει προσαρμογή με 

την υφιστάμενη κατάσταση. 

Κάθε κακή χάραξη και εφαρμογή θα αποκαθίσταται αμέσως μόλις διαπιστωθεί. Κάθε 

ζημιά που πιθανόν συμβεί, σε οποιαδήποτε φάση του έργου, από κακή χάραξη ή εφαρμογή, 

θα αποκαθίσταται πλήρως, με δαπάνη του Ανάδοχου. 
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 Β.4       ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ  

 

Μετά την εγκατάσταση του Ανάδοχου στο έργο και πριν τις χαράξεις, θα γίνουν οι 

απαιτούμενες αποξηλώσεις.    

     Στους χώρους που προβλέπονται εργασίες θα γίνει πλήρης αποξήλωση των δαπέδων 

(ασφαλτοτάπητας, σκυρόδεμα, πλάκες δαπεδοστρώσεων, διαμορφώσεις φύτευσης  κλπ.) 

μετά των τυχόν κρασπέδων και ρείθρων, συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης τους, χωρίς 

προσοχή, όσον αφορά τα υλικά, αλλά με προσοχή προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε 

πάσης φύσεως υπάρχουσες υπόγειες σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ. δίκτυα των ΔΕΚΟ, με 

χρήση οιωνδήποτε μηχανικών ή μη μέσων. Στα σημεία τερματισμού των επιφανειών που 

αποξηλώνονται θα γίνει κοπή των υλικών με ηλεκτρικό κόφτη ή άλλο πρόσφορο τρόπο, έτσι 

ώστε να παραμείνει άθικτη η υπόλοιπη δαπεδόστρωση. 

     Θα αποξηλωθούν η θα μετατοπιστούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,  

υπάρχουσες κατασκευές οπουδήποτε εντός του χώρου που δυσχεραίνουν την κατασκευή 

του έργου.  

Τα υλικά αποξηλώσεων θα απομακρυνθούν από το χώρο, και θα αποτεθούν σε θέση 

που θα υποδείξει η επιβλέπουσα υπηρεσία, σε νόμιμες ΧΥΤΑ, έτσι ώστε να καταστεί  ο 

χώρος έτοιμος για την χάραξη 

Οι αποξηλώσεις, η αποκομιδή – μεταφορά θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες 

ασφάλειας και υγιεινής. 
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Β.5    ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

 

Β.5.1  Εκσκαφές  

      

Οι εκσκαφές  θα γίνουν , βάσει σχεδίου -χρονοδιαγράμματος του Ανάδοχου, που θα 

υποβληθεί στην υπηρεσία προς έγκριση πριν την έναρξη των εργασιών, με στόχο τη 

διευκόλυνση της λειτουργίας των παρακείμενων  καταστημάτων. 

α. Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές, ώστε να επιτευχθεί το τελικό επιθυμητό 

υψόμετρο για τις επιστρώσεις στις επιφάνειες, που θα επιστρωθούν. 

β. Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές για τα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, εκσκαφές 

θεμελίων για την στήριξη των κρασπέδων, των φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. 

γ. Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές για την προετοιμασία των χώρων φύτευσης 

όπου ορίζεται στα σχέδια της Μελέτης, έτσι ώστε να γίνει η εξυγίανση - αλλαγή της 

υπάρχουσας ή δημιουργία νέας φύτευσης. 

δ.  Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές, όπου αποφασιστεί σε συνεννόηση με τις 

αρμόδιες ΔΕΚΟ  

ε. Η  μεταφορά – απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών που πλεονάζουν θα γίνει από 

τον ανάδοχο σε θέσεις  και με τον τρόπο που θα υποδείξει  η επιβλέπουσα υπηρεσία.  

στ. Θα ληφθούν  όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των σκαμμάτων από την 

εισροή επιφανειακών νερών της βροχής. 

 Σε επιλεγμένα σημεία όπου δεν είναι δυνατή η εργασία μηχανημάτων, οι εκσκαφές 

διάνοιξης τάφρων για την θεμελίωση  μεμονωμένων στοιχείων θα γίνει με τα χέρια  

Σχετικά Πρότυπα 

Παράλληλα με την παρούσα Προδιαγραφή ισχύει και η ΠΤΠ Χ1 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Γενικοί Όροι 

 Όλες οι  χωματουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν  σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

σχέδια και τις έγγραφες οδηγίες και εντολές του Επιβλέποντα με αυστηρή τήρηση των 

αντιστοίχων σταθμών, κλίσεων και διαστάσεων. 

 Σε περίπτωση  που ο Ανάδοχος σκάψει περισσότερο από όσο ορίζεται στα σχέδια και 

τις προδιαγραφές, δεν θα του καταβληθεί καμία απολύτως αποζημίωση για τις επιπλέον 

ποσότητες. Σε τέτοια περίπτωση που θα προκύψουν ορύγματα με μεγαλύτερες από τις 

συμβατικές διαστάσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να γεμίσει τα κενά με δική του δαπάνη με 

κατάλληλο υλικό επίχωσης μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει εκτός του εργοταξίου όλα τα 

ακατάλληλα για επίχωση ή πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και υλικά καθαιρέσεων. 

 Καμιά αποζημίωση δεν θα καταβληθεί στον ανάδοχο για μετακινήσεις εντός ή εκτός 
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του εργοταξίου προϊόντων εκσκαφών που έκανε για διευκόλυνσή του. Επίσης ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος με δαπάνη του να προσκομίσει δάνεια υλικά κατάλληλα για επιχώσεις σε 

αντικατάσταση αυτών που απομάκρυνε από το εργοτάξιο για διευκόλυνσή του. 

       Τα προϊόντα εκσκαφών, που πρέπει σύμφωνα με τα παραπάνω να απομακρυνθούν από  

το εργοτάξιο, θα μεταφερθούν στις κοντινότερες χωματερές, όπου επιτρέπεται από τις 

αρμόδιες Αρχές η απόρριψη τους. 

 

Β.5.2  Επιχώσεις 

Αφού εκτελεστούν οι προβλεπόμενες, βάσει της Μελέτης , εργασίες εντός των 

εκσκαφών (σκυροδετήσεις θεμελιώσεων - υποβάσεων, τοποθέτηση κρασπέδων, κατασκευή 

δικτύων  - αγωγών κλπ), θα γίνουν οι απαραίτητες επιχώσεις. 

Οι επιχώσεις του συγκεκριμένου έργου  αναφέρονται κυρίως σε διαμορφώσεις 

σταθμών για δαπεδόστρωση, καθώς και κατάλληλου πάχους επιχώσεις με κηπευτικό χώμα 

στις περιοχές φύτευσης.  

Οι επιφάνειες των επιχώσεων θα καταβρέχονται και θα συμπιέζονται σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς, (ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα καθίζησης) και να καταστούν 

κατάλληλες για την κατασκευή των υποβάσεων και της διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας 

(πλακοστρώσεις,  φύτευση κλπ). 

Ειδικά στις περιοχές φυτεύσεων, θα γίνει η μεταφορά, τοποθέτηση κηπευτικού 

χώματος και διάστρωση αυτού. 

 

Τρόπος Εκτέλεσης – Ευπαθή Σημεία 

Για τις παραπάνω εργασίες   ( 5.1, 5.2 ) 

 Οι εκσκαφές εν γένει θα εκτελεσθούν με μηχανικά μέσα και όπου δεν είναι εφικτό δια 

χειρός 

 Οι πυθμένες των θεμελίων  και γενικότερα των εκσκαφών για υποβάσεις θα είναι 

τέλεια καθορισμένοι και απαλλαγμένοι από προϊόντα εκσκαφών και οι  παρειές τους 

κατακόρυφες 

 Για χαντάκια σωληνώσεων ή εκσκαφών υπογείων καναλιών θα τηρηθούν με ακρίβεια 

οι διαστάσεις και οι κλίσεις της μελέτης. 

 Στις επιχώσεις τα προϊόντα εκσκαφών που θα χρησιμοποιηθούν, θα   τοποθετηθούν  

κατά στρώσεις πάχους έως 20 cm  και θα συμπυκνωθούν μέχρι ποσοστό 95% της 

μεγαλύτερης πυκνότητας ( κατά proctor) για κάθε στρώση 

 Στην διάρκεια συνεχών βροχοπτώσεων δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία 

συμπύκνωσης 
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 Στην  συμπύκνωση των προϊόντων εκσκαφής θα χρησιμοποιηθούν στατικοί ή 

δονητικοί οδοστρωτήρες καθώς και μηχανήματα κρούσης. 

 

Ανοχές 

 Γενικά η εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών πρέπει να γίνει με τέτοια ακρίβεια, 

ώστε  να είναι δυνατή  η κατασκευή των υποβάσεων, θεμελιώσεων και άλλων παρομοίων 

εργασιών μέσα στα αντίστοιχα όρια ανοχής. Ως προς υψόμετρο, η ανοχή είναι της τάξεως ± 2 

εκ. 

 

 Αντικείμενο πληρωμής 

Οι τιμές μονάδος των χωματουργικών εργασιών περιλαμβάνουν την δαπάνη 

φορτοεκφορτώσεως, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών στους χώρους των επιχώσεων 

ή σε άλλους χώρους για προσωρινή απόθεση, τα δανειοχώματα, την προμήθεια και 

μεταφορά επί τόπου του Έργου των υλικών λατομείου για τις επιχώσεις, την διάστρωση και 

συμπύκνωση των προϊόντων εκσκαφών και την αποκομιδή και απόρριψη των πλεοναζόντων 

προϊόντων εκσκαφών.   

Διευκρινίζεται ότι επιχώσεις θεωρούνται και οι επιχώσεις των κάθε είδους ορυγμάτων, 

οι οποίες επιμετρούνται με αφαίρεση του όγκου των κάθε είδους ενσωματωμένων 

κατασκευών, όπως θεμέλια, σωλήνες κλπ.    

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές μονάδος περιλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη, 

συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης δοκιμών, ελέγχων κλπ.  είτε αναφέρεται στο άρθρο 

αυτό, είτε όχι, και η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη και σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης κατασκευής. 

          Στις περιοχές πρασίνου θα προηγηθούν εκσκαφές  και στη συνέχεια θα διαστρωθεί 

φυτική γη και κηπευτικό χώμα  σε πάχος 35 cm. 
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Β.6. ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ -  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Χρήση σκυροδέματος διαφόρων ειδών (οπλισμένο, άοπλο, ελαφρά οπλισμένο, 

εμφανές, κτυπητό, τελική επιφάνεια δαπέδου, τελική επιφάνεια τοιχίων, καθιστικών κλπ) θα 

γίνει όπου απαιτείται για κατασκευαστικούς λόγους (π.χ. θεμελιώσεις, υποβάσεις) ή για 

αισθητικούς (τελικές επιφάνειες) 

Θέσεις, διαστασιολογήσεις, οπλισμοί, είδος ξυλοτύπων, θα είναι κατάλληλα για τη 

συγκεκριμένη χρήση.  

Γενικά κατασκευές σκυροδέματος προβλέπονται: 

 Θεμελιώσεις στοιχείων:  φωτιστικοί στύλοι, καθιστικά κ.λπ. 

 Υποβάσεις  Δαπέδων  

 Δάπεδα ως τελική επιφάνεια, με επεξεργασία επιφάνειας (κτυπητό beton,    

κ.λπ.)   

      Επεξεργασία της επιφάνειας, όπου απαιτείται στα εμφανή σκυροδέματα ως 

τελική επιφάνεια (  επιφάνειες καθιστικών,  κλπ στοιχείων.       

 Λεπτομέρειες – κατασκευαστικά στοιχεία φαίνονται στα σχέδια των 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ. 

 

Β.6.1 Υποβάσεις  δαπεδοστρώσεων  

 

Οι υποβάσεις δαπεδοστρώσεων με παλαιωμένους κυβόλιθους, διαφοροποιούνται 

αναλόγως της αναμενόμενης καταπόνησης της επιφάνειας.  

Η διάστρωση των κυβόλιθων, θα γίνει επί ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος με 

πλέγμα Τ131 και πάχους 10εκ.  Στην περιοχή της δαπεδόστρωσης με μάρμαρο, το πάχος 

του  σκυροδέματος θα είναι 15εκ. .  

          Κάτω από τις επιφάνειες των δαπεδοστρώσεων, μετά την απαιτούμενη εκσκαφή θα 

γίνει διάστρωση από θραυστά αδρανή υλικά 3Α σταθεροποιουμένου τύπου σε πάχος  13εκ, 

και μετά θα ακολουθήσει η διάστρωση της υπόβασης από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με 

πλέγμα Τ131 σύμφωνα με τα σχέδια των ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ  .  

 Ήδη υφιστάμενες σκληρές επιφάνειες θα απομακρύνονται και θα κατασκευάζονται οι 

βάσεις και υποβάσεις που προβλέπονται από την μελέτη, αναλόγως του είδους της τελικής 

επιφανείας και της προβλεπόμενης καταπόνησης της. 
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Β.6.2 Επιφάνειες εμφανών σκυροδεμάτων  

 

    Στις  επιφάνειες των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα παραμείνουν ορατές, 

θα γίνει επεξεργασία επιφανείας «κτυπητό», δια μηχανικών μέσων, που θα προκύψει ως εξής: 

  Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων θα γίνει χρήση φύλλων BETOFORM, τα οποία δεν  

πρέπει να έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί και των οποίων ή καταλληλότητα θα ελέγχεται από την 

Υπηρεσία. 

 Μετά την παραλαβή από το σκυρόδεμα των προβλεπόμενων αντοχών, οι επιφάνειες 

που προβλέπεται να παραμείνουν ορατές θα επεξεργασθούν κατάλληλα με ειδικό μηχάνημα, 

έτσι ώστε να προκύπτει επιφάνεια «πελεκημένη». Πριν την εφαρμογή θα γίνουν ανάλογα 

δείγματα προκειμένου η επίβλεψη να εγκρίνει την μορφή της επεξεργασίας. 

Οι κατασκευές beton φαίνονται στο γενικό σχέδιο ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ , ενώ 

λεπτομέρειες, διαστάσεις – κατασκευαστικά στοιχεία φαίνονται στα σχέδια των 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ. 
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Β.7 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ – ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 

       Οι τελικές επιστρώσεις των επιφανειών φαίνονται σε είδος και έκταση εφαρμογής στα 

σχέδια της μελέτης. 

       Όλες ανεξαιρέτως οι σκληρές επιφάνειες δαπεδοστρώσεων θα κατασκευασθούν 

αναλόγως της θέσεως τους  από : 

 Παλαιωμένους κυβόλιθους  

 τσιμεντόπλακες  Λωρίδας όδευσης Τυφλού 

 μάρμαρο  

 γαρμπιλόδεμα πελεκητό 

Παρακάτω γίνεται αναφορά των διαφόρων ειδών επιστρώσεων: 

 

Β.7.1    Κράσπεδα οδοποιίας 

          Θα είναι προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα διαστάσεων 15Χ30εκ, με λεία επιφάνεια 

και απότμηση στην άνω ακμή τους. 

          Κατά κανόνα τοποθετούνται ακέραια κράσπεδα. Όπου είναι απαραίτητο (π.χ. 

διαμόρφωση καμπυλών κ.λπ.) τα κράσπεδα κόπτονται επακριβώς στην απαιτούμενη 

διάσταση με κοπτικό μηχάνημα υψηλής ταχύτητας και μόνον. 

Πριν από την τοποθέτηση των κρασπέδων, κατασκευάζεται μία στρώση έδρασης από 

άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατόπιν τοποθετούνται τα κράσπεδα στα 

απαιτούμενα υψόμετρα (αλφαδιασμένα), με την χρήση τσιμεντοκονιάματος των 450 χγρ. 

τσιμέντου και διαστρώνεται επί τόπου σκυρόδεμα στερέωσης κατηγορία C12/15 , κατά μήκος 

αμφοτέρων των πλευρών  των κρασπέδων, όπως περιγράφεται στα σχέδια λεπτομερειών. 

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 

αρμολογούνται με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα των 600 χγρ. τσιμέντου και καθαρίζονται από τα 

περισσεύματα του αρμολογήματος. Τμήματα κρασπέδων με ρωγμές, σπασίματα κλπ δεν 

παραλαμβάνονται, αλλά αντικαθίστανται με νέα πριν από το αρμολόγημα και την παραλαβή 

της εργασίας. 

 

Β.7.2    Κράσπεδα παρτεριών και φιλέτων 

Θα είναι προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα διαστάσεων 10Χ25εκ, με λεία επιφάνεια και 

μικρή απότμηση έως 2εκ. στην άνω ακμή τους. Θα τοποθετηθούν περασιά με τις 

δαπεδοστρώσεις και η επάνω επιφάνειά τους θα είναι οριζόντια με την απότμηση στην 

εσωτερική παρειά του παρτεριού.  
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Στα φιλέτα ανάμεσα στους κυβόλιθους τα κράσπεδα θα τοποθετηθούν με την απότμηση 

προς τα κάτω ώστε το φιλέτο να έχει πάχος 10εκ. στην άνω επιφάνειά του σύμφωνα με τα 

σχέδια των ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ  .  

Κατά κανόνα τοποθετούνται ακέραια κράσπεδα.  

Πριν από την τοποθέτηση των κρασπέδων, κατασκευάζεται μία στρώση έδρασης από 

άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατόπιν τοποθετούνται τα κράσπεδα στα 

απαιτούμενα υψόμετρα (αλφαδιασμένα), με την χρήση τσιμεντοκονιάματος των 450 χγρ. 

τσιμέντου και διαστρώνεται επί τόπου σκυρόδεμα στερέωσης κατηγορία C12/15 , κατά μήκος 

αμφοτέρων των πλευρών  των κρασπέδων, όπως περιγράφεται στα σχέδια λεπτομερειών. 

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 

αρμολογούνται με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα των 600 χγρ. τσιμέντου και καθαρίζονται από τα 

περισσεύματα του αρμολογήματος. Τμήματα κρασπέδων με ρωγμές, σπασίματα κλπ δεν 

παραλαμβάνονται, αλλά αντικαθίστανται με νέα πριν από το αρμολόγημα και την παραλαβή 

της εργασίας. 

 

Β.7.3    Δάπεδο γαρμπιλοδέματος  

 Θα κατασκευασθούν φιλέτα από γαρμπιλόδεμα,   στις περιοχές των δενδροφυτεύσεων και 

αλλαγής υλικών δαπεδοστρώσεων και πλάκες από γαρμπιλόδεμα στα παρτέρια ως ζώνες 

κυκλοφορίας των πεζών, όπως φαίνεται στα σχέδια της ΠΡΟΤΑΣΗΣ και των 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ  . 

        Το δάπεδο γαρμπιλοδέματος  κατασκευάζεται  χυτά επί τόπου, σύμφωνα με τα σχέδια 

λεπτομερειών από λεπτόκοκκο σκυρόδεμα C16/20με ίνες υάλου με οπλισμό από πλέγμα 

Τ131 .  Κατασκευάζεται επί  βάσης από σκυρόδεμα C16/20 με πλέγμα Τ131 και επί 

υπόβασης 3Α στα παρτέρια. Κατά την σκυροδέτηση διαμορφώνεται το τελείωμα της 

επιφάνειας με ισοπέδωση με μυστρί και κτυπητό  με μηχανικό τρόπο για επεξεργασία της 

επιφάνειας. 

  

Β.7.4     Επιστρώσεις με παλαιωμένους τσιμεντοκυβόλιθους 

          Όλες οι σκληρές επιφάνειες  θα διαστρωθούν με παλαιωμένους  τσιμεντοκυβόλιθους 

τετράγωνους, δύο τύπων,  όπως φαίνεται στα γενικά σχέδια της μελέτης και στα σχέδια των 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ  .  

Τύπος  Α 

Έχει διαστάσεις 200Χ200Χ60 χιλ. και χρώμα μπεζ. Οι κυβόλιθοι θα είναι μονολιθικής 

ομοιογενούς μάζας (όχι δύο στρώσεων) και θα έχουν υποστεί επεξεργασία τεχνητής 

παλαίωσης .   

          Θα τοποθετηθούν με σχέδιο  anglais, χωρίς κονίαμα επάνω σε υπόστρωμα από 

καθαρή άμμο  συμπυκνωμένο πάχους 6εκ.  
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        Τα υλικά θα πρέπει να ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, για να διαπιστωθεί εάν 

πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν 

προκαθοριστεί. Η Επίβλεψη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει δειγματοληψία και διενέργεια 

ελέγχων σε εργαστήριο της επιλογής της αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση 

των υλικών προς τις απαιτήσεις του παρόντος. 

 Οι κυβόλιθοι γενικώς επιστρώνονται σε επιφάνειες ήδη εγκιβωτισμένες με φιλέτα   

από πρόχυτα κράσπεδα πλάτους 10εκ. όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 - Επάνω στην διαμορφωμένη υπόβαση ή βάση δαπεδόστρωσης τοποθετείται 

ομοιόμορφη στρώση άμμου πάχους 6 εκ. 

 - Τοποθετούνται οι κυβόλιθοι σύμφωνα με το προβλεπόμενο σχέδιο χωρίς αρμούς. 

 - Η στρωμένη επιφάνεια δονείται με δονητική πλάκα ώστε να   εξαλειφθούν οι 

διαφορές στάθμης μεταξύ των κυβόλιθων. 

 - Στην τελειωμένη επιφάνεια διασκορπίζεται ικανή ποσότητα από   λεπτόκκοκη άμμο 

θαλάσσης, που σαρώνεται διαγώνια με λαστιχένια   σπάτουλα έως ότου εισχωρήσει στους 

αρμούς των κυβόλιθων και   να πληρωθούν μέχρι την επιφάνειά τους, η δε υπόλοιπη 

ποσότητα   απομακρύνεται. 

 - Στα τελειωμένα τμήματα γίνεται δοκιμή φόρτισης σε πραγματικές   συνθήκες φορτίου 

και αντικαθίστανται τυχόν σπασμένα ή κακότεχνα τμήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Επιβλέποντος. 

 

Β.7.5 Επιστρώσεις με μάρμαρο 

Θα τοποθετηθούν πλάκες σκληρού μαρμάρου, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, 

χρώματος μπεζ-γκρι παραπλήσιο με αυτό των κυβόλιθων,  πάχους 3εκ., διαστάσεων 

30Χ60εκ και αντιολισθηρή   την άνω επιφάνειά τους με επεξεργασία αμμοβολής για την 

επίτευξη χονδρού κόκκου,  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τα σχέδια των 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ  .  

Οι πλάκες τοποθετούνται  στην υπόβαση τους με σχέδιο anglais, με τσιμεντοκονίαμα 

πάχους 3 cm και αρμό μεταξύ τους 3χιλ. το κενό του οποίου γεμίζει με λεπτόρρευστο 

τσιμεντοκονίαμα (ΠΤΕΟ   Ν.Β-76.01), (ΠΤΕΟ Ν.Β-76.01) και (ΠΤΕΟ   Ν.Β-76.01).    

Στα τελειωμένα τμήματα γίνεται δοκιμή φόρτισης σε πραγματικές   συνθήκες φορτίου 

και αντικαθίστανται τυχόν σπασμένα ή κακότεχνα τμήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Επιβλέποντος. 
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Β.7.6     Διαμορφώσεις με ειδικές έγχρωμες  τσιμεντόπλακες 

          Θα χρησιμοποιηθούν τσιμεντόπλακες, χρώματος  γκρι σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης , επιφάνειας γραμμωτής, ειδικών τύπων, για άτομα μειωμένης όρασης, διαστάσεων 

40Χ40 εκ. και πάχους 5 εκ. βάσει προδιαγραφών ΥΠΕΧΩΔΕ. 

       Oι   τσιμεντόπλακες, για άτομα μειωμένης όρασης, είναι δύο τύπων: 

 

 Τύπου Α: «ΟΔΗΓΟΣ» ριγέ με 5 πλατιές και αραιές ρίγες,                                                 

οι οποίες τοποθετούνται με τις ρίγες παράλληλα με τον άξονα της κίνησης για να 

κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην πορεία τους.Με  τις ρίγες κάθετα 

στον άξονα κίνησης σηματοδοτείται η αλλαγή διεύθυνσης. 

 Τύπου Β: 'ΚΙΝΔΥΝΟΣ" φολιδωτές με έντονες φολίδες σε σειρά .Οι πλάκες αυτές   

τοποθετούνται  ως ακολούθως: 

- Στην έξοδο κεκλιμένων επιπέδων (ρομπών) πεζοδρομίων προς τη διάβαση     πεζών 

-  Περιμετρικά υφιστάμενων εμποδίων (στοιχεία αστικού εξοπλισμού κλπ). 

-  Γενικά όπου υπάρχει εμπόδιο στην πορεία. 

 

 Τύπου Γ: 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ" με 8 ρίγες  .Οι πλάκες αυτές   τοποθετούνται  ως 

ακολούθως: 

- Στην αρχή  κεκλιμένων επιπέδων (ρομπών) πεζοδρομίων προς τη διάβαση     πεζών 

-  Περιμετρικά υφιστάμενων εμποδίων (στοιχεία αστικού εξοπλισμού κλπ). 

 

 Τύπου Δ: «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»  με ανάγλυφη σήμανση.                       

Για την κατασκευή αλλαγής κατεύθυνσης αντί των ραβδωτών πλακών (τύπου Α),  

χρησιμοποιούνται πλάκες που φέρουν στην άνω επιφάνεια τους ανάγλυφη σήμανση (βούλες) 

.     

Οι πλάκες θα τοποθετηθούν επάνω σε τσιμεντοκονίαμα ελάχιστου πάχους 2 εκ.    Οι 

πλάκες θα τοποθετηθούν στα προβλεπόμενα υψόμετρα και αλφαδιασμένες μεταξύ τους, 

ώστε να μην υπάρχουν προεξοχές μεταξύ των πλακών, και να εξασφαλίζεται η απορροή των 

ομβρίων. 

Η τοποθέτησή τους γίνεται σε υπόστρωμα σκυροδέματος C12/15 πάχους 15 εκ.  Πριν 

από την διάστρωση του σκυροδέματος θα προηγηθεί πολύ καλή συμπύκνωση του χώματος 

(διαβροχή, συμπίεση με μηχανικά μέσα) και τοποθέτηση υπόβασης από ασυμπίεστο 

πετρώδες υλικό 3Α.  

    Οι αρμοί μεταξύ των πλακών θα έχουν πλάτος μέχρι 8 χιλ. και θα πληρωθούν με 

ειδικό τσιμεντοειδή στόκο. 
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          Τα υλικά θα ελέγχονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τις 

απαιτήσεις του παρόντος και θα επιβεβαιώνεται ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί. 

Μόνον δε τότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η 

Επίβλεψη, έχει το δικαίωμα να ζητήσει δειγματοληψία και διενέργεια ελέγχων σε εργαστήριο 

της επιλογής της αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση των υλικών προς τις 

απαιτήσεις του παρόντος. 
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Β.8 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Θα βαφούν, με κατάλληλα κατά περίπτωση χρώματα, υψηλών προδιαγραφών, όλες 

οι νέες κατασκευές .  

Γενικά οι χρωματισμοί  είναι περιορισμένης κλίμακας. 

            Για τις βαφές όλων των επιφανειών, θα προηγηθεί η κατάλληλη κατά περίπτωση 

προεργασία όπως αυτή περιγράφεται στις ισχύουσες  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

   Οι εξωτερικές επιφάνειες του  εμφανούς σκυροδέματος των καθιστικών,  θα περαστούν 

με βερνίκι. 

   Η τελική φινιρισμένη επιφάνεια του εμφανούς σκυροδέματος θα περαστεί με ειδική 

διάφανη σιλικόνη σιλοξανικής βάσης, η οποία θα καταστήσει το σκυρόδεμα υδρόφοβο και θα 

το προστατεύσει από την αποσάθρωση και την ατμοσφαιρική ρύπανση σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

   Η προεργασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής : 

   Καταρχάς οι επιφάνειες πρέπει να έχουν πελεκηθεί, ώστε να προκύψει φινιρισμένη 

επιφάνεια. Κατόπιν πρέπει να καθαριστούν πολύ καλά από την σκόνη, να γίνει το τελικό 

καθάρισμα με αέρα υπό πίεση και να περαστεί το αδιαβροχοποιητικό. 

 

 Οι ξύλινες επιφάνειες, που θα χρησιμοποιηθούν,  θα υποστούν εργοστασιακά ειδική 

χημική και θερμική επεξεργασία για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, από 

οργανισμούς βλαβερούς για το ξύλο (τερμίτες, σκουλήκι), για μύκητες και για υγρασία και θα 

περαστούν με άχρωμο ισχυρό βερνίκι εμποτισμού κατάλληλου για εξωτερική χρήση. Τα 

βερνίκια θα είναι μεγάλης αντοχής και ελαστικότητας κατάλληλα για εξωτερικό χώρο.  

Το βερνίκωμα θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια : 

 Καθαρισμό όλων των επιφανειών με χοντρόβουρτσα και γυαλόχαρτο. 

 Αφαίρεση ρόζων. 

 Νέο τρίψιμο των επιφανειών με γυαλόχαρτο 

 Πρώτο και δεύτερο χέρι με υδατοδιαλυτό υδραπωθητικό βερνίκι βάσεως αλκυδικών 

ρητινών που να περιέχει μηκυτοκτόνες και εντομοκτόνες ουσίες. 

 Δύο τελικές επιστρώσεις υδατοδιαλυτού βερνικιού ακρυλικής βάσεως εξαιρετικής 

αντοχής για εξωτερικούς μη προστατευόμενους χώρους. 

 

           Οι μεταλλικές επιφάνειες θα περαστούν  με ειδικό primer και ντουκόχρωμα. 

Για τους χρωματισμούς με ντούκο σε μη θερμογαλβανισμένες επιφάνειες η σειρά των 

εργασιών θα είναι η εξής: 

     -  Τρίψιμο της επιφάνειας με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο για απομάκρυνση της 

σκουριάς και καθάρισμα από την  σκόνη. 
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     -  Βαφή  σε δύο στρώσεις με μίνιο. 

     -  Σπατουλάρισμα σε δύο στρώσεις και ψιλοστοκάρισμα. 

     -  Βαφή  σε δύο στρώσεις με ντουκόχρωμα. 

     -  Τρίψιμο της πρώτης στρώσης μετά το στέγνωμα (24 ώρες) με λεπτόκοκκο 

γυαλόχαρτο, εκτός από την τελευταία. 

Οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν εν γένει θα είναι αβλαβείς για τα παιδιά, μη 

τοξικές, φιλικές προς το περιβάλλον, θα αντέχουν στις αντίξοες καιρικές συνθήκες υπαίθριου 

χώρου, σύμφωνα με τα σχετικά DIN.   

Η  επιλογή των χρωμάτων, θα γίνει με βάση την κλίμακα RAL. Τα μεταλλικά στοιχεία 

των καθιστικών και της εφελκυόμενης τέντας θα είναι χρώματος RAL 7012. 

Τα χρώματα δεν θα εμφανίζουν διαφορετικές αποχρώσεις στην επιφάνεια της ίδιας 

στρώσης. 

Δεν θα γίνονται χρωματισμοί γενικά κάτω από ακατάλληλες συνθήκες όπως : 

αερόφερτη σκόνη και λοιπά σωματίδια καθώς και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%, 

κ.λ.π. 
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Β.9 ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΣΧΑΡΕΣ  

              

Η  απορροή των ομβρίων  εξασφαλίζεται  με ρύση των δαπεδοστρώσεων προς τον 

δρόμο ενώ στο προς το κέντρο της πλατείας οδηγούνται σε μεταλλική σχάρα ομβρίων 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

Οι ρύσεις των δαπεδοστρώσεων έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να  οδηγούν τα όμβρια 

στις μεταλλικές σχάρες ομβρίων.  

 Οι ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες ομβρίων θα κατασκευαστούν κατά DIN 24537 από 

δομικό χάλυβα ΕΝ 10025, με βασικές λάμες στήριξης 25/2 mm, εγκάρσιες ελικοειδείς 

ράβδους Φ 6 mm, με βροχίδα 34/38 mm.  
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 Β.10 ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Ο αστικός εξοπλισμός που προβλέπεται να τοποθετηθεί στην ανάπλαση της 

περιοχής,  περιλαμβάνει τα εξής : 

 

  Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων. 

Θα είναι  μεταλλικοί, από  λαμαρίνα, βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, σε 

απόχρωση RAL 7012, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και των ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ  .  

Θα τοποθετηθούν: 

- Πλησίον των καθιστικών 

- Σε επιλεγμένα σημεία της διαμόρφωσης, συναρτημένα με διακεκριμένα στοιχεία-

χαράξεις της δαπεδόστρωσης και με την φύτευση.  

 

 Καθιστικά 

Οι βάσεις των καθιστικών θα κατασκευαστούν από εμφανές σκυρόδεμα,  με διαμόρφωση 

τελικής επιφάνειας με πελέκημα με θραπίνα ή  με μηχανικό τρόπο. 

       Τα   καθιστικά είναι διαστάσεων 2.00Χ0.45μ. που τοποθετούνται επάνω σε beton 

μεγάλου μήκους  και πλάτους 35 εκ. , σύμφωνα με τα σχέδια των ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ  .  

        Στους μπετονένιους πάγκους η έδρα (κάθισμα) και η πλάτη κατασκευάζονται από ξυλεία  

PITCH PINE, κατάλληλα επεξεργασμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους . 

        Οι διατομές ξυλείας του καθίσματος διαστάσεων 100/45 mm τοποθετούνται σε 

απόσταση μεταξύ τους 1εκ., με πλήρη κατεργασία  (πλάνισμα, τρίψιμο κλπ.) των ξύλινων 

επιφανειών και  στήριξη στη βάση του πάγκου με χρήση ανοξείδωτων βιδών επάνω σε 

χαλύβδινες γαλβανισμένες γωνίες 60/40/5 mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

        Η ξύλινη τάβλα της πλάτης διαστάσεων 250/40 mm στηρίζεται σε χαλύβδινες 

γαλβανισμένες γωνίες 40/40/5 mm. 

       Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί για τα καθιστικά, θα υποστεί εργοστασιακά ειδική 

χημική και θερμική επεξεργασία για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, από 

οργανισμούς βλαβερούς για το ξύλο (τερμίτες, σκουλήκι), για μύκητες και για υγρασία, τέλος 

δε θα βερνικωθεί με άχρωμο ισχυρό βερνίκι εμποτισμού κατάλληλου για εξωτερική χρήση, τα 

δε μεταλλικά  στοιχεία με ειδικό primer και ντουκόχρωμα,  χρώματος RAL 7012. 
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 Σιντριβάνι – Πίδακες νερού 

Θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα σχέδια των ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 

και της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης.  

Τα ακροφύσια εξόδου του νερού θα τοποθετηθούν σε κανάλι οπλισμένου σκυροδέματος 

πάχους 15εκ και διαστάσεων 20Χ30εκ. σε απόσταση 50εκ. μεταξύ τους. Το κενό που 

παραμένει μεταξύ τους καλύπτεται με μάρμαρο πάχους 5εκ που στηρίζεται εκατέρωθεν στα 

τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος του καναλιού.  
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Β.11 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 

           Με την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο, υποχρεούται να αποξηλώσει με 

προσοχή όλες τις πινακίδες κυκλοφοριακής σήμανσης και να τις αποθηκεύσει σε σημείο που 

θα του υποδείξει ο Δήμος. 

          Κατόπιν, στο πέρας της ανάπλασης, ο ανάδοχος θα τοποθετήσει τις πινακίδες στις 

θέσεις που θα υποδειχτούν από την επίβλεψη. 

 

Πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας.   

Πρόκειται για πινακίδες κυκλοφοριακής ρύθμισης (τυπικές πινακίδες σημάτων 

τροχαίας) 

Κατόπιν υποδείξεως των αρμόδιων αρχών  και της επιβλέπουσας υπηρεσίας θα 

επανατοποθετηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την συγκεκριμένη 

κατηγορία πινακίδων, όσες πινακίδες θα αποξηλωθούν για την εκτέλεση των εργασιών. Οι 

κατεστραμμένες θα αντικατασταθούν.  

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες προδιαγραφές και την 

κυκλοφοριακή μελέτη  και θα εξυπηρετεί την κυκλοφοριακή ρύθμιση της περιοχής.  

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών θα τοποθετηθούν πινακίδες ρύθμισης 

της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και επισήμανσης ενδεχόμενου κινδύνου σύμφωνα με 

τους κανόνες ασφαλείας του έργου.  
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Β.12 ΦΥΤΕΥΣΗ 

 

 

Β.12.1  ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 Οι φυτευτικές επεμβάσεις που προτείνονται, χωρίζονται σε ομάδες δένδρων, θάμνων και 

ειδών εδαφοκάλυψης – χλόης, ανάλογα με τις ιδιότητες τους. Οι ομάδες αυτές είναι οι 

παρακάτω: 

 

 ΔΕΝΔΡΑ 

Η επιλογή του είδους των δένδρων αιτιολογείται  από την ικανότητα προσαρμογής 

τους στης εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής με συνέπεια τη 

μετέπειτα αειφόρο ανάπτυξη τους. Επίσης απορροφούν τη σκόνη, φιλτράρουν τους 

δυνατούς ανέμους της περιοχής και βελτιώνουν τον αέρα από την ατμοσφαιρική 

ρύπανση. Φυτεύονται σε αποστάσεις των 3.00-5.00μ. ώστε να εξασφαλίζεται η υγιής 

ανάπτυξη της κόμης τους.  

Τα δένδρα που επιλέγονται είναι:  

  

- Αειθαλή δένδρα  

Ακακία κυανόφυλλη (Acacia cyanophyla)   -   12τεμ. 

Χαρουπιά (Ceratonia siliqua)    -   18τεμ. 

Φίκος Ροδίτικος (Ficus nitida)    -   18τεμ 

 

Το τελικό μέγεθος της κόμης των δένδρων εξαρτάται από τις ιδιαίτερες τοπικές 

συνθήκες του εδάφους, του κλίματος και του προσανατολισμού (σκίαση – φωτισμός) 

του χώρου που φυτεύονται τα δένδρα.  

 

 ΘΑΜΝΟΙ, ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΠΟΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΤΩΔΗ 

 

Επιλέγονται κυρίως θάμνοι που έχουν ξηροφυτικές ιδιότητες, ανθεκτικότητα στη σκιά και 

ιδιαίτερη καλλωπιστική αξία λόγω του αρωματικού τους φυλλώματος και της ανθοφορίας 

τους, είναι ταχυαυξείς, με μικρές απαιτήσεις σε νερό και ανεκτικοί στη ξηρασία.  
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- Μεσαίοι- χαμηλοί θάμνοι  

Ο Αγάπανθος (Agapanthus africanus)   -  30τεμ 

Η Βερβερίδα (Berberis thunbergii "atropurpurea")   -  50τεμ 

Η Μυρτιά (Myrtus communis)   -  30τεμ 

Η Ναντίνα (Nandina domestica)  -  50τεμ 

Ο Οινοθύρας (Oenothera macrocarpa)  -  30τεμ 

Το Πλουμπάγκο (Plumbago capensis)   -  50τεμ 

Το Πολύγαλα (Polygala myrtifolia)   -  50τεμ 

Η Ρουέλια (Ruellia brittoniana)   -  30τεμ 

Το Τεύκριο (Teucrium fruticans)   - 60τεμ 

    

-   Πολυετή ποώδη:   

•   Τα αρωματικά  

Η Αρμπαρόριζα (Pelargonium odoratissimum)  -  56τεμ 

Το Δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis)  -  80τεμ 

 

•    Φυτά εδαφοκάλυψης  

Το Ερίγερον (Erigerum speciosus)  -  40τεμ 

Το Κυδωνίαστρο οριζόντιο (Cotoneaster horizontalis)   -  30τεμ 

Η Λαντάνα νάνα (Lantana camara “nana”)   -  60τεμ 

  

-  Αγροστώδη :  

Το  Κάρεξ (Carex flagellifera)   -  28τεμ 

Ο Μίσχανθος (Μiscanthus sinensis)  -  28τεμ 

 

Η πυκνότητα φύτευσης ορίζεται για τους χαμηλούς θάμνους σε 2τεμάχια/τμ. 

και για τις πολυετείς πόες και τα αγροστώδη σε 3 τεμάχια/τμ.  

Η διάταξη φύτευσης των θάμνων είναι τριγωνική και τα φυτά θα είναι μεσαίου  

και μεγάλου μεγέθους  έτσι ώστε να έχουν ικανοποιητική πυκνότητα εξ’ αρχής.  

. 
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Β.12.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ &  

          ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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Β.12.2.1 ΑΕΙΘΑΛΗ ΔΕΝΔΡΑ 

  

  

  

  

 

ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ  (Acacia cyanophylla)  

Δένδρο αειθαλές γρήγορης ανάπτυξης που φτάνει τα 6-7μ. ύψος. Ανθίζει 

Φεβρουάριο- Μάρτιο με άνθη κίτρινα, σφαιρικά. Φυτό κατάλληλο για άγονα, 

ασβεστώδη και εδάφη με ιδιαίτερη αντοχή στους δυνατούς ανέμους και την 

ξηρασία.  
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ΧΑΡΟΥΠΙΑ (Ceratonia siliqua)  

Δένδρο αειθαλές ύψους 10—20μ. με σχετικά σφαιρική και πολύ ψηλή κόμη. Φύλλα  

δερματώδη, ακέραια, ωοειδή, χρώματος βαθυπράσινου. Άνθη κιτρινωπά, ενωμένα σε 

ταξιανθίες, που εμφανίζονται το φθινόπωρο. Παράγει καρπούς μακρόστενους 

καστανοκόκκινους.  Φυτό ανθεκτικό στην ξηρασία και στους δυνατούς ανέμους. 

Αναπτύσσεται και σε εδάφη πτωχά, ασβεστώδη, βραχώδη με λιγοστό χώμα. 
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ΦΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΙΚΟΣ ( Ficus nitida )  

 

Ο Ροδίτικος Φίκος  ύψους 5-10μ. με σχετικά σφαιρική και πολύ ψηλή κόμη. Έχει πράσινα, 

δερματώδη και γυαλιστερά φύλλα. Φυτεύεται σε δενδροστοιχίες αλλά και μεμονωμένο. Το 

καλοκαίρι βγάζει ένα μαύρο καρπό. Προτιμά ηλιόλουστες θέσεις σε θερμές περιοχές. Δεν 

αντέχει το κρύο και δεν έχει ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις.  
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B12.2.2   ΑΓΡΟΣΤΩΔΗ 

  

  

ΚΑΡΕΞ (Carex flagelifera)  

Αειθαλές φυτό που μπορεί να φυτευτεί και σε ημισκιερές θέσεις. Ευδοκιμεί σε ελαφριά 
εδάφη αλλά αντέχει και στα όχι και τόσο γόνιμα. Κάνει πυκνές τούφες με πολύ λεπτά φύλλα 
ανοιχτού πράσινου χρώματος όλο το χρόνο. Φθάνει σε ύψος τα 60εκ. 
 
 

  

 

ΜΙΣΧΑΝΘΟΣ (Miscanthus sinensis)  

Εντυπωσιακό φυτό με μακριά φύλλα έντονα πανασέ (‘άσπρο-πράσινο)  και άνθη σε 

ταξιανθίες ροζ χρώματος, που φθάνει τα 150εκ ύψος. Μπορεί να φυτευτεί 
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μεμονωμένο ή σε ομάδες και το άνθος του χρησιμοποιείται και ως δρεπτό. Προτιμά 

ηλιαζόμενες θέσεις. Ανθεκτικό στους δυνατούς ανέμους και την ξηρασία. 
 

   Β12.2.3    ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ  

  

Τα φυτά αυτά καλλιεργούνται για τις χρήσιμες ιδιότητές τους στην ιατρική, στην 

αρωματοθεραπεία και στη μαγειρική και συγχρόνως κατέχουν εξέχουσα θέση στη 

διακόσμηση των βραχόκηπων και για το σχηματισμό συστάδων ή μπορντούρας. 

Προτιμούν φυτεύσεις σε ηλιόλουστες θέσεις και δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε 

ότι αφορά τη φύση και την ποιότητα του εδάφους. Επίσης έχουν χαμηλές 

απαιτήσεις σε νερό άρδευσης και τάση για αειφόρο ανάπτυξη. 

 

 
 

 

 

  

  

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ (Rosmarinus officinalis)  

Θάμνος αειθαλής με σφαιρικό συμπαγές σχήμα. Φθάνει σε ύψος το 1,00-1,50μ. Τα 

φύλλα του είναι μικρά και πυκνά, πολύ αρωματικά, ασημόχρωμα. Ανθίζει  

παρατεταμένα από Φεβρουάριο έως Οκτώβριο, με άνθη γαλανόλευκου χρώματος. 

Είναι φυτό ανθεκτικό στη ξηρασία, στους δυνατούς ανέμους και τα ασβεστώδη ή 

πετρώδη εδάφη.
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Β12.2.4    ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ 
 

 
 

 

  

  

ΕΡΙΓΕΡΟ (Erigerum speciosus)  

Χαμηλός θάμνος. Είδος με πλούσια ανθοφορία που είναι κατάλληλο για εδαφοκάλυψη 
και οριοθέτηση παρτεριών. Ευδοκιμούν σε ελαφρά, μέσης σύστασης δροσερά εδάφη και 
σε ηλιόλουστες θέσεις. Ανθεκτικό στις ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας μας. 
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ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ (Cotoneaster horizontalis)  

Θάμνος αειθαλής, πολύ μικρού ύψους, που απλώνεται οριζόντια έως 2μ. Φύλλα ωοειδή, 
βαθυπράσινα, με άνθη λευκά που ανοίγουν Απρίλιο-Ιούνιο. Καρποί κόκκινοι σφαιρικοί. 
Φυτό εύρωστο, κατάλληλο για εδαφοκάλυψη, με αντοχή στις σκιερές θέσεις. 
 

 

 

  

ΛΑΝΤΑΝΑ ΝΑΝΑ (Lantana camara “nana”)  

Θάμνος αειθαλής, γρήγορης ανάπτυξης, με νάνα μορφή. Ανθίζει από τον Απρίλιο έως το 
Νοέμβριο, με άνθη διαφόρων χρωμάτων, παρουσιάζοντας το φαινόμενο στην ίδια ταξιανθία 
να υπάρχουν άνθη διαφορετικών χρωμάτων. Εύκολο στην καλλιέργεια, χωρίς εδαφικές 
απαιτήσεις, ανθεκτικό στους δυνατούς ανέμους, στην ξηρασία και στον άνεμο. 
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B12.2.5   ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΘΑΜΝΟΙ  

  

  

  

ΑΓΑΠΑΝΘΟΣ (Agapanthus africanus)  

Ποώδες είδος ευαίσθητο στο ψύχος. Ανθίζει το καλοκαίρι με μπλε ή μωβ άνθη σαν 

χοάνη. Προτιμά πλήρως ηλιαζόμενες θέσεις και υγρά, αλλά καλά στραγγιζόμενα 

εδάφη. 

 
  

  

 

 ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ (Berberis thumbergii “atropurpurea”)   

Φυλλοβόλος θάμνος γρήγορης ανάπτυξης, τουφωτής σφαιρικής κόμης ύψους μέχρι 1,5μ. 
Έχει φύλλα μικρά, ωοειδή, χαλκοπράσινα που πριν πέσουν κατά τη διάρκεια του 
φθινοπώρου αποκτούν μια έντονη κόκκινη απόχρωση. Άνθη άφθονα που εμφανίζονται τον 
Απρίλιο. Πολύ ανθεκτικό φυτό, το οποίο προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους εδαφών, 
καθώς και πολύ ανθεκτικό στο κρύο. 
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 ΜΥΡΤΙΑ (Myrtus communis)  

Αειθαλής θάμνος, αυτοφυής στην περιοχή της Αττικής, γρήγορης ανάπτυξης, μορφή 

κόμης μάλλον σφαιρική, ύψους μέχρι 3μ και διαμέτρου μέχρι 2μ. Έχει φύλλα 

λογχοειδή, βαθυπράσινα, γυαλιστερά και αρωματικά και άνθη λευκά, αρωματικά, τα 

οποία εμφανίζονται το καλοκαίρι. Έχει βλάστηση πυκνή και συμπαγή. Φυτό πολύ 

ανθεκτικό που ευδοκιμεί στο κρύο και σε όλους τους τύπους εδαφών ακόμη και στα 

πολύ ξηρά.   

 

  

ΝΑΝΤΙΝΑ  (Nandina domestica)  

Θάμνος αειθαλής, ύψους 2,00-2,50μ. καλλιεργείται για το πορφυρό φθινοπωρινό της 
φύλλωμα και τους κόκκινους καρπούς της, που διατηρούνται όλο το χειμώνα. Ανθίζει 
Ιούνιο-Αύγουστο με άνθη λευκά. Προτιμά βαθιά, πλούσια εδάφη και είναι ανθεκτική στην 
ημισκιά και στο κρύο.  
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 ΟΙΝΟΘΥΡΑΣ (Oenothera macrocarpa)  

Πολυετές φυλλοβόλο φυτό, εύκολης καλλιέργειας, με ανοιχτοπράσινα φύλλα των οποίων τα 
ευδιάκριτα λευκά νεύρα έρχονται σε αντίθεση με τους κόκκινους βλαστούς. Στο διάστημα 
Ιουνίου-Ιουλίου εμφανίζονται μεγάλα άνθη που μοιάζουν με κατακίτρινα κύπελλα. Είναι 
ανθεκτικό στο κρύο και στα ασβεστούχα εδάφη. 
 
 

  

 ΠΛΟΥΜΠΑΓΚΟ (Plumbago capensis)  

Ημιαειθαλής θάμνος με μακριά αναρριχώμενα ή κρεμαστά κλαδιά, που είναι 

σκεπασμένα όλο το χρόνο με πολυάριθμα γαλάζια λουλούδια, σε εμφανείς 

ημισφαιρικές ταξιανθίες. Έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στην ξηρασία και μικρές 

καλλιεργητικές απαιτήσεις.  
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ΠΟΛΥΓΑΛΑ (Polygala myrtifolia)  

Αειθαλής θάμνος μέτριας ανάπτυξης με μικρά γκριζοπράσινα φύλλα. Ανθίζει σχεδόν όλο το 
χρόνο με άνθη μωβ χρώματος. Θέλει ηλιαζόμενες ή ημισκιαζόμενες θέσεις και καλά 
στραγγιζόμενα εδάφη. Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ιδιαίτερα καλλωπιστικό σε συνθέσεις. 
 

  

 

 ΡΟΥΕΛΙΑ  (Ruellia brittoniana)  

Είναι θαμνώδες πολυετές φυτό με εύρωστο, ανεπτυγμένο ριζικό σύστημα και πλούσια 
παρατεταμένη ανθοφορία με άνθη μπλε χρώματος. Ευδοκιμεί σε ηλιόλουστες θέσεις και 
υγρά εδάφη. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NK_L6psxBzZiQM&tbnid=hFSZu1ZKzp2EOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.floridafriendlyplants.com%2Fplant_database_results.asp%3FTLst%3D2&ei=UF6TUuPoO9L20gXcn4DYDQ&bvm=bv.56988011,d.bGQ&psig=AFQjCNH5XU76y-LI-_T1OlIAylnprnnaHg&ust=1385476015413002
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ΤΕΥΚΡΙΟ (Teucrium fruticans)  

Θάμνος αειθαλής ύψους μέχρι 1,50μ και διαμέτρου κόμης 1,20μ. Έχει στρογγυλό 

σχήμα με συμπαγή βλάστηση και φύλλωμα γκρίζο υποκύανο και αρωματικό. Άνθη 

μπλε λεβάντας από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Είναι ανθεκτικότατο στην ξηρασία 

και το ψύχος και θεωρείται φυτό λιγοστών απαιτήσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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Γ.1 ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ 
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Σκαρίφημα 01 

Σκαρίφημα 02 
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Σκαρίφημα 03 

Σκαρίφημα 04 
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Σκαρίφημα 05 

 

Σκαρίφημα 06 
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Σκαρίφημα 07 

 

 

 

Σκαρίφημα 08 
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Γ.2  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
  

ΕΡΓΟ: 
  

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 
 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α/α
Αρ. 

Τιμολογίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Α.1 ΟΔΟ-Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες

m³ ΕΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ (Ε1-Ε2)=(3,280.00-300.50)x0.10= 297.95 m³ 298.00 m³

Α.2
ΟΔΟ - Ν.Α-

3.4.1

Αποξήλωση δαπέδων ανοικτών χώρων εξ
οιουδήποτε υλικού κατασκευής χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για εξαγωγή
ακέραιων πλακών

m³
ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Ε1-Ε2)=                                                        

(3,280-300.50)x0.25=744.88 m³          
745.00 m³

ΟΜΑΔΑ : Β - TEXNIKA ΕΡΓΑ 

B.1 ΟΔΟ-Β-1
Εκσκαφή θεμελείων τεχνικών έργων και
τάφρων πλάτους έως 5,00m.

m³

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ-ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ=                           
4.60x6.25x2.25=64.69m³                                                                

ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ= 4x6.75x0.50x0.40=5.40m³                                                                                                                  
ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ= 40x0.70x0.70x0.40=7.84m³                                        

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ= 77.93m³ 

78.00 m³

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ



α/α
Αρ. 

Τιμολογίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

B.2 ΟΔΟ-Β-2
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω
δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια
δίκτυα

m³ 297.95 m³ 298.00 m³

B.3 ΟΔΟ-Β-4.1 Επιχώματα κάτω από πεζοδρόμια m³
ΥΠΟΒΑΣΗ 3Α=[ΕΜΑΡΜΑΡΩΝ+EΚΥΒΟΛΙΘΩΝ+EΛΩΡΙΔΑΣ 

ΤΥΦΛΟΥ+ΕΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΟΣ]x0.13= 
(1024.50+831.70+84.80+53.92)x0.13=259.34  m³

260.00 m³

B.4
ΟΔΟ-Β-
29.2.1

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

m³

ΚΡΑΣΠΕΔΑ=253.00x0.15x0.05=1.90 m³                                          
ΡΕΙΘΡΑ=253.00x0.20x0.05=2.53 m³                                                                   

ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ= 736.00x0.10x0.10=7.36 m³                                       
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΗΧ/ΣΙΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ=4.00x6.25x0.08=2.30m³   

ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ=4x6.75x0.50x0.08=1.08m³                                                                                                        
ΑΟΠΛΟ BETON=15.17 m³  

15.50 m³

B.5
ΟΔΟ-Β-
29.2.2

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών,
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από
σκυρόδεμα C12/15

m³

(ΕΜΑΡΜΑΡΩΝ+EΛΩΡΙΔΑΣ ΤΥΦΛΟΥ+ΕΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΟΣ) x 

0.15+EKYΒΟΛΙΘΩΝ x0.10= 
(1024.50+84.80+33.38)x0.15+(831.70x0.10)=254.57 m³                                     

BETON ΕΛΑΦΡΩΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ=254.57m³  

255.00 m³

Β.6
ΟΔΟ-Β-
29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα
C16/20

m³ ΡΕΙΘΡΑ=253.00x0.20x0.15=7.59 m³  8.00 m³



α/α
Αρ. 

Τιμολογίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Β.7
ΟΔΟ-Β-
29.4.5

Κατασκευή βάθρων,πλακών πρόσβασης,
τοίχων,θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα
C20/25.

m³

01.ΒΑΣEIΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ= 
(7.30+12.50+4.60+4.20+4.85+8.30+9.20)x0.35x0.70+(4.53+5.20)x0.

50x0.75=16.13m³                                                            
02.ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ-ΚΕΡΚΙΔΕΣ= 

8.80x0.50x0.75+12.00x0.50x0.70+11.00x0.50x0.70+11.00 
x0.25x0.85+8.90x1.00x0.25=15.91m³                              

03.ΔΕΞΑΜΕΝΗ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ= 
3.20x4.85x0.25+3.20x4.85x0.20+2x2.00x4.85x0.25+3x2.00x 

2.70x0.25=15.88m³                                                                     
04.ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ= 

4x6.75x0.50x0.15+4x2x6.75x0.30x0.15=4.46m³                                                                                                                                                                    
06.ΒΑΣEIΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ= 

40x(0.40x0.40x0.30+0.70x0.70x0.40)=9.76m³                                                      
ΒΕΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ=16.13+15.91+15.88+4.46+12.00 = 62.14 m³

62.00 m³

B.8
ΟΙΚ-

Ν.31.03.02

Γαρμπιλόδεμα των 350 Kg τσιμέντου ανά
m3, για στρώσεις δαπέδων ή επιφάνεια
των οποίων θα υποστεί επεξεργασία
επιπέδωσης 

m³
(ΦΙΛΕΤΑ ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΟΣ= 33.38x0.07)+[ΠΛΑΚΕΣ 

ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΟΣ= (10.45+6.80+3.30+1.85)x0.10=2.24m³] 
=4.58m³          

5.00 m³

Β.9
ΟΔΟ - Β-

30.2 
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C kg

01.ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ=16.13m³x60kgr/m³=967.80 kgr                             
02.ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ-ΚΕΡΚΙΔΕΣ=15.91m³x90kgr/m³=1,431.00kgr              

03.ΔΕΞΑΜΕΝΗ-ΜΗΧ/ΣΙΟ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ= 
15.88m³x100kgr/m³=1,588.00kgr                                                                           

04.ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ= 4.46m³x60kgr/m³=267.60 kgr                                                                                                          
06.ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ= 9.76m³x60kgr/m³=585.60 kgr                              

ΟΠΛΙΣΜΟΣ BETON=4,840.00 kgr

4,850.00 kgr



α/α
Αρ. 

Τιμολογίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Β.10
ΟΔΟ - Β-

30.3
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C kg

ΠΛΕΓΜΑ BETON ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΩΝ=                             
(877.60+84.80+19.40+831.70)x2x1.92kgr/m² x1.10=4,494.90 kgr                                         

ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΟΣ=                                                    
(33.38+10.45+6.80+3.30+1.85)x1.92kgr/m² x1.10=117.80 kgr                                                                              

ΠΛΕΓΜΑ BETON=4,612.70 kgr

4,620.00 kgr

B.11
ΟΔΟ-Ν.Β-

32.10

Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος
σκυροδέματος σε εμφανείς επιφάνειες
παντός είδους κατασκευών, επίπεδες ή
καμπύλες, οριζόντιες ή κατακόρυφες με
ειδική κατεργασία με θραπίνα(πελέκημα)

m²

01.ΒΑΣΕΙΣ ΒΕΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ= 
3x(7.30+12.50+4.60+4.20+4.85+8.30+9.20)x0.35+14x0.35+ 

(4.53+5.20)x(0.40+0.50+0.20)+2x0.50x0.50=66.42 m²                         
02.ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ-ΚΕΡΚΙΔΕΣ= 

(8.80+12.00)x(0.40+0.50+0.10)+11.00x(0.40+0.50+0.40)+6 
x0.50x0.50=36.60 m²                                                                   

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΕΛΕΚΗΤΕΣ=103.02 m²  

 103.00 m²

Β.12
ΟΔΟ.Ν.Β-

32.11

Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος
οριζόντιων επιφανειών δαπέδων από
σκυρόδεμα, με τελική ειδική κατεργασία
με θραπίνα (πελέκημα)

m²

ΦΙΛΕΤΑ ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕΛΕΚΗΤΑ=33.38m²                     
ΠΛΑΚΕΣ ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕΛΕΚΗΤΕΣ= 

(10.45+6.80+3.30+1.85)=22.40m²                                      
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΕΛΕΚΗΤΕΣ=55.78m²   

56.00 m²

B.13 OΔO-B-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα m 253.00 m 253.00 m

B.14
ΟΔΟ - Ν. Β-

51.01

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, 
πλάτους 0,10 m και ύψους 0,25 έως 0,30 
m

m
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ + ΦΙΛΕΤΩΝ = ΦΙΛΕΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

(285.00)+ΔΕΝΔΡΑ (44x5.00) + ΚΡΠ1 (93.00)+ΚΡΠ2 (26.00)+ΚΡΠ3 
(40.00)+ΚΡΠ4 (35.00)+ΚΡΠ5 (37.00)=736.00 m

736.00 m



Β.15 ΟΔΟ- Β-85
Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου 
φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου

τεμ. 11 11 τεμ.

α/α
Αρ. 

Τιμολογίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Β.16
ΟΔΟ- Ν.Β-

87.01

Επιστρώσεις επιφανειών οιουδήποτε 
σχήματος, με συμπαγείς 
τσιμεντοκυβόλιθους διαστάσεων 
200Χ200Χ60 mm, χρώματος μπεζ, που 
τοποθετούνται χωρίς κονίαμα

m
ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟ= 

K1(105.50)+K2(34.70)+K3(308.00)+K4(6.00)+K5(5.80)+K6(157.15) 
+K7(127.40)+K8(87.15)=831.70m² 

832.00 m² 

Β.17
ΟΔΟ- Ν.Β-

88.01
Κατασκευή λωρίδων-οδηγών όδευσης για
άτομα μειωμένης όρασης

m² ΛΩΡΙΔΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ = 84.80m² 85.00 m²

Β.18
ΟΔΟ- Ν.Β-

88.02

Πρόσθετη τιμή κατασκευής ράμπας
κάλυψης της υψομετρικής διαφοράς των
πεζοδρομίων, για την διευκόλυνση
κίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ)

m² 8 8 m²

Β.19
ΟΙΚ-

74.30.13

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες σκληρού
έως εξαιρετικά σκληρού μαρμάρου
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμ/m2,
προέλευσης ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ (γκρι-μπεζ)

m²
ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ= 

M1(198.00)+M2(138.00)+M3(474.60)+M4(52.55)+M5(27.10) 
+M6(73.62)+M7(63.96)=1.027,83m² 

1.028,00 m²

B.20
ΟΙΚ- 

75.01.04

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες)
επιστρώσεων από σκληρό μάρμαρο
πάχους 3 cm, και πλάτους 11-30 cm,
προέλευσης ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ (γκρι-μπεζ)

m²
ΦΙΛΕΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ=ΦΜ1(8.00)+ΦΜ2(4.50)+ΦΜ3(7.20) 

+ΦΜ4(4.20)+ΦΜ5(4x0.36)=25.34m² 
26.00 m²



B.21
ΟΙΚ- 

Ν.75.77.01

Επικάλυψη καναλιού υδάτων σιντριβανιού
με πλάκες από σκληρό μάρμαρο πάχους 5
cm, διαστάσεων 20Χ30 cm, προέλευσης
ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ (γκρι-μπεζ)

τεμ. 5x14τεμ. 70 τεμ.

α/α
Αρ. 

Τιμολογίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Β.22
ΟΙΚ- 

Ν.73.48.01

Επιστέψεις καναλιού υδάτων
σιντριβανιού, οιωνδήποτε διαστάσεων και
σχεδίου, με ισχυρή στεγανή
τσιμεντοκονία

m² 5x1.10x6.30=34.65 m² 35.00  m²

Β.23
ΟΙΚ- 

79.15.03
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205
gr/m2

m² 1.50x8.50=12.55 m² 13.00  m²

ΟΜΑΔΑ : ΣΤ- ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΤ.1
ΟΙΚ - 

Ν.54.81.02
Διαγράμμιση οδοστρώματος με
θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

m²
ΒΑΦΗ ΛΩΡΙΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΗΣ=79x2.50x0.40=79.00 m²                               

ΒΑΦΗ ΛΩΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ=4.10 m²                                   
ΣΥΝΟΛΟ=83.10 m²                        

83.00 m²

ΟΜΑΔΑ : Η- ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η.1
ΟΙΚ-

Ν.54.81.02

Ξύλινη έδρα (κάθισμα) και πλάτη πάγκων,
από ξυλεία PITCH PINE, κατάλληλα
επεξεργασμένης για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους

m³
ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ (ΠΛΑΤΗ+ΚΑΘΙΣΜΑ)= 

ΠΛΑΤΗ(11x2.00x0.25x0.04)+ΚΑΘΙΣΜΑ(11x4x2.00x0.10x0.05)=             
=0.66 m³                              

0.70 m³

Η.2
ΠΡΣ -  Ν.Β-

11.15
Μεταλλικό καλάθι απορριμάτων
εξωτερικών χώρων επιδαπέδιο με καπάκι

τεμ. 8 8 τεμ.



Η.3 ΟΙΚ- 77.97
Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις επιφανειών
σκυροδέματος

m²

ΒΑΣΕΙΣ ΒΕΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ=66.42m²                                        
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ-ΚΕΡΚΙΔΕΣ=36.60m²                                                 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΟΣ=53.92m²                                     
ΣΥΝΟΛΟ=156.94m²

157.00 m²

α/α
Αρ. 

Τιμολογίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ : Θ- ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

Θ.1 ΠΡΣ- Α6 
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε
αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια
του υλικού

m³

[Φ1(15.85)+Φ2(31.00)+Φ3(77.70)+Φ4(30.20)+Φ5(22.85)+ 
Φ6(39.25)+Φ7(145.15)+Φ8(54.15)+Φ9(33.50)+Φ10(67.70)+ 

Φ11(43.80)+Φ12(14.85)+Φ13(73.95)+Φ14(29.75)+Φ15(38.05)+ 
Φ17(48x0.65)] x 0.35= 807.85x0.35=262.13 m³

265.00 m³

Θ.2 ΠΡΣ- Γ1 
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για
την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

στρεμ 745.79 m² 0.75 στρεμ.

Θ.3 ΠΡΣ- Γ4 
Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της
κονίστρας m2 745.79 m²  750.00 m²

Θ.4 ΠΡΣ- Δ1.8 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων
κατηγορίας Δ8

τεμ. 52 52 τεμ.

Θ.5 ΠΡΣ- Δ2.2 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων
κατηγορίας Θ2

τεμ. 90 90 τεμ.



Θ.6 ΠΡΣ- Δ2.3 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων
κατηγορίας Θ3

τεμ. 612 612 τεμ.

Θ.7 ΠΡΣ-Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος m³ 807.85x0.35=282.75 m² 290.00 m³

Θ.8 ΠΡΣ-Δ8 Προμήθεια φυτικής γης m³ 807.85x0.35=282.75 m³ 290.00 m³

α/α
Αρ. 

Τιμολογίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Θ.9 ΠΡΣ- Ε1.1 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος,
διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m με
εργαλεία χειρός

τεμ. 90 90 τεμ.

Θ.10 ΠΡΣ- Ε1.2
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος,
διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m με
εργαλεία χειρός

τεμ. 612 612 τεμ.

Θ.11 ΠΡΣ- Ε4.3 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού
μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ
1,00 m 

τεμ. 52 52 τεμ.

Θ.12 ΠΡΣ- Ε9.4 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου
2,00 - 4,00 lt

τεμ. 702 702 τεμ.

Θ.13 ΠΡΣ- Ε9.8 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου
41 - 80 lt

τεμ. 52 52 τεμ.



Θ.14
ΠΡΣ- 
Ε11.3 

Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες τεμ. 52 52 τεμ.

Θ.15
ΠΡΣ- 
Ε13.1 

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά στρεμ 303.00m² 0.3 στρεμ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
  

ΕΡΓΟ: 
  

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 
 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ  1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
  

ΕΡΓΟ: 
  

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 
 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
 
1. Οι τιµές μονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

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

 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και 
την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή 
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.  
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου 
προκύπτει το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό 
κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό 
αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαµβάνονται τα κάτωθι:  

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

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

 
1.2  Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων 

και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, 
µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις 
σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός 
των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα 
άρθρα του Τιµολογίου.  
 
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ  2 
 

εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την 
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  
 
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 13128/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. σικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.  
 
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

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

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

  
1.4  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 

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

 
1.5  Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής 

προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους 
δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού.  
 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών 
στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής 
τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ 
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους.  
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Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από το Δηµόσιο  
(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για 
τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.  

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

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,  
 
1.7  Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

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

 
1.8  Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 

πάσης φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.)  

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

µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 
για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί 
τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η 
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα 
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις 
στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως 
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 
Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους 
από το Έργο.  

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

 
1.10  Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη 

θέση ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και εηαναφορτώσεων 
αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων 
που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο[*]).  
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου 
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προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. 
  
1.11  Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 

µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται:  
 

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

 
(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του 

χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η 
δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών), 

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

αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.),  
 
(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

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

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

  
(στ)  στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 

οχηµάτων,  
 
(ζ)  σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή 

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

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

οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
  

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

 
(2)  Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και 

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

 
1.13  Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
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αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο 
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού 
εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών 
αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

 
1.14  Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 
εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών 
στοιχείων κατ' αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των 
πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.  

 
1.15  Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 

(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.  
 
1.16  Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης µε τα στοιχεία των 

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.  

 
1.17  Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 

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

 
1.18  Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 

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

 
1.19  Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 

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

 
1.20  Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 

Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 
εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.  
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1.21  Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

  
1.22  Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης 

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

 
1.23  Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για 

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

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

φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων 
συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο 
στα τεύχη δηµοπράτησης.  

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

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

 
1.26  Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 

αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός 
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.  

 
1.27  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα 
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 
υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και 
ιδιαίτερα όταν:  

 
(1)  τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,  
(2)   θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος 

δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις 
χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.  
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Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες 
αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.  
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:  
 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα  
  οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:  
 

(1)  Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση 
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  

 
(2)   Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  
 
(3)   Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
  
(4)   Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.  

 
(5)  Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά 

την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων 
κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους.  

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

γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως 
προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το 
πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.  

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

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.  
 
(8)   Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και  
 Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
 
(9)   Για φόρους.  
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(10)  Για εγγυητικές.  
 
(11)  Ασφάλισης του έργου. (12) Προσυµβατικού σταδίου.  
 
(13)  Διάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.  
 
(14)  Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 

λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για 
µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, 
εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις 
για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, 
κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση).  

 
(β)  Χρονικώς συνnρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της  
 σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:  
 

( 1)  Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα 
µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

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

προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 
περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη 
ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες 
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. 
Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο 
(π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

  
(3)  Νοµικής υποστήριξης 
  
(4)  Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση  
 
(5)  Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού 

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

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

εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση 
προς αυτούς  

 
(8)  Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο  
 
(9)  Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος  
 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της  
 επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας  
 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου 
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βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  
 
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή 
εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους 
σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:  
 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων  και 

ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ 
 

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

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

στο παρόν Τιμολόγιο. 
  

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 
 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

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

 
     DN / 12 

 όπου   DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 

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

 
    ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε 
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απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται 
µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα 
στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά 
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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2. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 
Α.Τ.: Α.1 
 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες  
 
ΟΔΟ - Α-2  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1123Α 
 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως 
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, 
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, 
χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της 

μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του 
τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο 
και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα 
της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων 
σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση 
και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η 
εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου 
κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ  12 
 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της 
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό 
συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 
90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος 
της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας 
σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου 
ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών 
έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται 
εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την 
Υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  
 
ΕΥΡΩ:  ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ      (13,05) 
 
Α.Τ.: Α.2 
 
Αποξήλωση δαπέδων ανοικτών χώρων εξ οιουδήποτε υλικού κατασκευής 
 
ΟΔΟ - Ν.Α-3.4.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2123Α 
 
Αποξήλωση δαπέδων ανοικτών χώρων εξ οιουδήποτε υλικού κατασκευής 
(ασφαλτοτάπητας, σκυρόδεμα, πλάκες πεζοδρομίων, κυβόλιθοι, πλάκες φυσικού λίθου, 
πλακίδια, διαμορφώσεις φύτευσης κλπ.) μετά των τυχόν κρασπέδων, ρείθρων, και 
στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού, καθώς και των πάσης φύσεως κατασκευών εξ 
οιωνδήποτε υλικών, διαστάσεων και σχεδίου, που βρίσκονται εντός του όγκου των 
αποξηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης τους εξ οιουδήποτε υλικού, χωρίς 
προσοχή όσον αφορά τα υλικά (εκτός αυτών που η επίβλεψη κρίνει ότι δύνανται να 
επαναχρησιμοποιηθούν) αλλά με προσοχή προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε πάσης 
φύσεως υπάρχουσες επίγειες κατασκευές (εσχάρες φρεατίων, φρεάτια υδροληψίας κλπ.) 
καθώς και σε τυχόν υπόγειες σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ. δίκτυα ΔΕΚΟ, με χρήση 
οιωνδήποτε μηχανικών ή μη μέσων, σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, μετά της 
μεταφοράς και απόρριψης των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές. Στα σημεία τερματισμού των επιφανειών που 
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αποξηλώνονται θα γίνει κοπή των υλικών με ηλεκτρικό κόφτη ή άλλο πρόσφορο τρόπο, 
έτσι ώστε να παραμείνει άθικτη η υπόλοιπη δαπεδόστρωση.  
 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία επαφής 
με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες και την οριογραμμή προσαρμογής με τις υφιστάμενες 
διαμορφώσεις ιδιωτικών χώρων, τα κατώφλια των κατοικιών, τα όρια της ρυμοτομικής 
γραμμής και τις προσαρμογές στα όρια της περιοχής ανάπλασης. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση  μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η αποξήλωση με οποιοδήποτε 
μέσο ή και με τα χέρια όπου αυτό είναι απαραίτητο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα 
της σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών.  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η 
μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη σε επιτρεπόμενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις.  

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση 
και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους. 

 η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
συμπύκνωση ή με τσιμέντο, η αποξήλωση πλακοστρώσεων και δαπεδοστρώσεων 
γενικά εξ οιουδήποτε υλικού μετά των υποβάσεων τους, η καθαίρεση ρείθρων, και 
στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού, καθώς και των πάσης φύσεως κατασκευών εξ 
οιωνδήποτε υλικών, διαστάσεων και σχεδίου, που βρίσκονται εντός του όγκου των 
αποξηλώσεων.  

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η 
εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου 
κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της 
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό 
συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 
το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

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

 η κοπή, στα σημεία τερματισμού των επιφανειών που αποξηλώνονται,  με ηλεκτρικό 
κόφτη ή άλλο πρόσφορο τρόπο, έτσι ώστε να παραμείνει άθικτη η υπόλοιπη 
δαπεδόστρωση. 

 κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της 
εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραμμα εκτέλεσης 
του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια αποξηλώσεων των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται 
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στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη καθαιρέσεων εκτός 
εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  
 
ΕΥΡΩ:  ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ EΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      (13,60) 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 
Α.Τ.: Β.1 
 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m 
 
ΟΔΟ - Β-1 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση 
τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών 
(αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή 
βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με 
οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων 
νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 
αυτών 

 Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 
κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται 
στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 
ορύγματος 

 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι 
δυνατή η διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. 
θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

 Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή 
των προϊόντων εκσκαφών 

 Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση 

 Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα 
προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά 
την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

 Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω 
καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος. 

 Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 

 Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και 
την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες 
διατάξεις γεφύρωσης) 
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 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν 
υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο 
σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του 
Τιμολογίου. 
 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται 
η στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που 
καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος). 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ:  ΔΕΚΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ     (16,35) 
 
Α.Τ.: Β.2 
 
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
 
ΟΔΟ - Β-2 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6087 

 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 
από αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-
ζόμενους ή μή, μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην ΕΤΕΠ 02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη των μικροϋλικών, 

 η φθορά της ξυλείας,  

 οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 

 η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής 
υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.  

 
Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον 
εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό 
αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).  
 
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. 
καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ 
του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών. 
 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος  
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ΕΥΡΩ:  ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      (2,70) 
 
Α.Τ.: Β.3 
 
Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 
 
ΟΔΟ - Β-4.1  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3121.Β 
 
Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις 
διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" 
και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με 
βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά 
τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η σταλία των μεταφορικών μέσων,  

 η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό 
εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω 
βαθμό συμπύκνωσης 

 
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ:  ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       (8,70) 
 
Άρθρο Β-29:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από 
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με 
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, 
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 
καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-
δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
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 η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς  

 η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή 
άλλης μορφής κενών,  

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

 η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) 
μέχρι τη σκλήρυνσή του,  

 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 

 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων 
και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους 
προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

 οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

 η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε 
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των 
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών 
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών 
εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό 
τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται 
με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον 
όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής 
και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες 
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες 
καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά 
τον κάθε τύπο κατασκευής: 
 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
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01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 
 
Α.Τ. : Β.4 
 
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 
 
ΟΔΟ - Β-29.2.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2531 
 
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε 
είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, 
χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ 
από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος 
 
ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      (86,50) 
 
Α.Τ. : Β.5 
 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15 
 
ΟΔΟ - Β-29.2.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2531 
 
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 
περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 
αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς 
στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος 
 
ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     (89,80) 
 
Α.Τ. : Β.6 
 
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 
 
ΟΔΟ - Β-29.3.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2532 
 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
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"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 
άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος 
 
ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ    (94,20) 
 
Α.Τ. : Β.7 
 
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 
 
ΟΔΟ - Β-29.4.5 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2551 
 
Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25:  

 βάθρων (θεμελίων και ανωδομής), πτερυγίων συνδεομένων με τα βάθρα και πλακών 
θεμελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς μορφής, οποιουδήποτε ύψους 

 τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των 
λεπτοτοίχων 

 κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών 

 θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 

 κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών 

πλακών πρόσβασης, πεζοδρομίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη στήριξη 
στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής σκυροδέματος 
 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ        (133,00) 
 
Α.Τ. : Β.8 

 
Γαρμπιλόδεμα των 350 Kg τσιμέντου ανά m3, για στρώσεις δαπέδων ή επιφάνεια των 
οποίων θα υποστεί επεξεργασία επιπέδωσης  

 
ΟΙΚ- Ν.31.03.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208  
 
Γαρμπιλόδεμα των 350 Kg τσιμέντου ανά m3, για στρώσεις δαπέδων ή επιφάνεια των 
οποίων θα υποστεί επεξεργασία επιπέδωσης, με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 
0.4 μέχρι 1 cm, οιουδήποτε πάχους και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια 
του εδάφους. Πριν την διάστρωση του γαρμπιλοδέματος θα προηγηθεί πολύ καλός 
καθαρισμός των επιφανειών με αφαίρεση παντός χαλαρού υλικού και πλύσιμο με άφθονο 
νερό. Για να εξασφαλιστεί η πρόσφυση του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα (όπου 
προβλέπεται) θα χρησιμοποιηθεί συγκολλητικό γαλάκτωμα κατάλληλου τύπου ή 
εποξειδικό υλικό συγκόλλησης. Κατά την παρασκευή του γαρμπιλοδέματος, θα προστεθεί 
ειδικό βελτιωτικό που ελαχιστοποιεί το νερό και αυξάνει την αντοχή και την πρόσφυση με 
το υπόβαθρο, καθώς και οπλισμός από ίνες πολυπροπυλενίου (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2 
με σήμανση CE) για την αποφυγή και τον έλεγχο επιφανειακών ρηγματώσεων που 
οφείλονται στην πλαστική ξήρανση κατά το πρώιμο στάδιο της ενυδάτωσης, σε αναλογίες 
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και τρόπους εφαρμογής σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές των υλικών και τις 
οδηγίες του προμηθευτή.  
 
Στη συνέχεια διαστρώνεται το γαρμπιλόδεμα, δονείται με δονητή επιφανείας για να γίνει 
απολύτως επίπεδη και λεία, χωρίς καμία ανωμαλία ή προεξοχή  αδρανών υλικών και 
αλφαδιάζεται ή δίνονται οι προβλεπόμενες ρύσεις με την βοήθεια οδηγών. Παράλληλα με 
όλα αυτά θα γίνει  αγωγή  της επιφανείας με  ψεκασμό αντιεξατμιστικής μεμβράνης ή 
κάλυψη με φύλλο πολυαιθυλενίου που εμποδίζει  την απότομη ξήρανση της διάστρωσης. 
Μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών ημερών γίνεται η κοπή των αρμών επιφανείας, 
πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου με μηχάνημα αρμοκοπής  σε κάναβο 20 
– 25 m2 και σε διάταξη σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Οι αρμοί θα πληρωθούν με 
ελαστομερές υλικό. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της 
επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"..  
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη 
(χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την 
μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση και επεξεργασία της άνω στάθμης 
επίπεδης και λείας.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου  
 
ΕΥΡΩ:ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      (96,80) 
 
Άρθρο Β-30  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 
φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, 
διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι 
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 
του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή 
(mm2) 

Ονομ. 
μάζα/ 
μέτρο 
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 
και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του 
οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Α.Τ.: Β.9 
 
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 
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ΟΔΟ - Β-30.2  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2612 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος 
κατηγορίας B500C, πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας 
σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
οπλισμού. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
ΕΥΡΩ:  ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ         (1,15) 
 
Α.Τ.: Β.10 
 
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 
 
ΟΔΟ - Β-30.3  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-7018 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χαλύβδινου δομικού πλέγματος κατηγορίας 
B500C, πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την 
μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης 
με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
ΕΥΡΩ:  ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ         (1,15) 
 
Α.Τ.: Β.11 
 
Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος σε εμφανείς επιφάνειες παντός 
είδους κατασκευών, επίπεδες ή καμπύλες οριζόντιες ή κατακόρυφες, με ειδική κατεργασία 
με θραπίνα (πελέκημα)  
 
ΟΔΟ - Ν.Β-32.10  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6403 

 
Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος σε εμφανείς επιφάνειες παντός 
είδους κατασκευών, επίπεδες ή καμπύλες οριζόντιες ή κατακόρυφες, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας και οποιουδήποτε μεγέθους, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-05-
00-00 ‘’Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων’’, 
με χρήση μεταλλοτύπων ή φύλλων μπετοφόρμ από εγκάρσια κολλημένες (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
314-2) στρώσεις ξυλείας, πάχους τουλάχιστον 15 mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη από φίλμ 
φαινολικής ρητίνης και περιμετρική σφράγιση, και τελική ειδική κατεργασία με θραπίνα 
(πελέκημα).   
  
Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων θα γίνει χρήση μεταλλοτύπων ή απαραμόρφωτων 
φύλλων μπετοφόρμ των οποίων δε θα πρέπει να έχουν προηγηθεί περισσότερες από πέντε 
χρήσεις, ή καταλληλότητα των οποίων θα ελέγχεται από την Υπηρεσία, ειδικά 
προσαρμοσμένων προς τις ανάγκες σκυροδέτησης των στοιχείων σε όσα τμήματα αυτών 
προβλέπονται ορατές επιφάνειες, αφού παρθεί υπόψη η τυχόν οριζοντιογραφική 
καμπυλότητα, το τυχόν μεταβαλλόμενο ύψος ή και το πλάτος του στοιχείου κλπ., θα 
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χρησιμοποιούνται δε υποχρεωτικά σύνδεσμοι ξυλοτύπων με ειδική διαμόρφωση του 
αφαιρούμενου τμήματος από πλαστικό ή άλλο υλικό με κωνική επιφάνεια.  
Απαγορεύεται η χρήση συρμάτων ή συνδέσμων που θραύονται κατά την αφαίρεσή τους, 
καθώς και η επικάλυψη εκτεθειμένων κεφαλών συνδέσμων με καπάκια ή άλλο τρόπο. 
 
Η τοποθέτηση των φύλλων του ξυλότυπου ή σιδηρότυπου σε όση επιφάνεια προβλέπεται να 
διαμορφωθεί ορατή επιφάνεια, θα πρέπει να δημιουργεί ένα “ρυθμό” (δηλ. τα φύλλα θα είναι 
διαμορφωμένα με μια διάταξη διαμήκων και εγκάρσιων αρμών σύμφωνα με σχέδια της 
έγκρισης της Υπηρεσίας), ώστε να προκύπτει καλαίσθητο αποτέλεσμα της διάταξης των 
αρμών (με τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε, πρακτικά, απόλυτη επαφή) που θα 
εμφανισθούν. 
 
Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλότυπου, με μόνη 
την αιτιολογία της αποφυγής φθοράς των φύλλων δε θα επιτραπούν, εφ’ όσον δημιουργούν 
δυσμενή επιρροή στο αισθητικό αποτέλεσμα της εμφάνισης του επιφανειακού τελειώματος. 
 
Μετά την παραλαβή από το σκυρόδεμα των προβλεπόμενων αντοχών, οι επιφάνειες που 
προβλέπεται να παραμείνουν ορατές θα επεξεργασθούν κατάλληλα με θραπίνα ή ειδικό 
μηχάνημα, έτσι ώστε να προκύπτει επιφάνειεα «πελεκημένη». Πριν την εφαρμογή θα γίνουν 
ανάλογα δείγματα προκειμένου η επίβλεψη να εγκρίνει την μορφή της επεξεργασίας. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα η πρόσθετη δαπάνη επιλογής των κατάλληλων 
υλικών (π.χ. κοκκομετρική διαβάθμιση και μέγιστος κόκκος, περιεκτικότητα σε τσιμέντο, 
επιλογή περιοχής εργάσιμου, ειδική ομοιόμορφη επιλογή αδρανών και λοιπών υλικών του 
σκυροδέματος, ειδική επιλογή διευκολυντικών αποξήλωσης), η δαπάνη ειδικής συντήρησης 
και προστασίας της επιφάνειας μετά την αποξήλωση των ξυλότυπων, η δαπάνη ειδικής 
επιμελημένης συμπύκνωσης του σκυροδέματος και κάθε άλλη δαπάνη εργασία και υλικών 
έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
Οι ακμές των επιφανειακών τελειωμάτων θα είναι ευθύγραμμες ή λοξοτμημένες με χρήση 
φιλέτων, οι προβλεπόμενες δε από τα σχέδια σκοτίες κλπ. διαμορφώσεις θα 
κατασκευασθούν με απόλυτη ακρίβεια, η δε δαπάνη κατασκευής τους περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στην παρούσα τιμή διαμόρφωσης επιφανειακού τελειώματος. 
 
Η τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου αποτελεί πρόσθετη τιμή στην οποία περιλαμβάνονται 
όλες οι επιπλέον δαπάνες, που απαιτούνται για την επίτευξη της προδιαγραφόμενης υψηλής 
ποιότητας επιφανειακού τελειώματος ανεξάρτητα από τη φθορά υλικών, τις ειδικές μεθόδους 
κατασκευής, την ειδική επιρροή στην μορφολογία, την μελέτη και κατασκευή των 
ικριωμάτων, τις καθυστερήσεις άλλων εργασιών κλπ. περιλαμβανομένων όλων των 
δαπανών προσωπικού, υλικών και μηχανημάτων, εφαρμόζεται δε μόνο για τις ορατές 
επιφάνειες που επεξεργάζονται. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανειακού τελειώματος. 
 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ       (10,10) 
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Α.Τ.: Β.12 
 
Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος οριζόντιων επιφανειών δαπέδων από 
σκυρόδεμα, με τελική ειδική κατεργασία με θραπίνα (πελέκημα) 
 
ΟΔΟ - Ν.Β-32.11  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6403 

 
Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος οριζόντιων επιφανειών δαπέδων από σκυρόδεμα, 
με τελική ειδική κατεργασία με θραπίνα (πελέκημα), σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 
εργασίας και οποιουδήποτε μεγέθους, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 ‘’Διαμόρφωση 
τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων’’.   
  
Μετά την διάστρωση του σκυροδέματος ακολουθεί επιμελημένη επεξεργασία της επιφάνειας 
έτσι ώστε να είναι απόλυτα επίπεδη χωρίς προεξοχή αδρανών υλικών και απαλλαγμένη 
κακοτεχνιών, και πλήρης προσαρμογή (υψομετρική και σχεδιαστική) στα σχέδια της μελέτης. 
 
Μετά την παραλαβή από το σκυρόδεμα των προβλεπόμενων αντοχών, οι επιφάνειες που 
προβλέπεται να παραμείνουν ορατές θα επεξεργασθούν κατάλληλα με θραπίνα ή ειδικό 
μηχάνημα, έτσι ώστε να προκύπτει επιφάνεια «πελεκημένη». Πριν την εφαρμογή θα γίνουν 
ανάλογα δείγματα προκειμένου η επίβλεψη να εγκρίνει την μορφή της επεξεργασίας. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα η πρόσθετη δαπάνη επιλογής των κατάλληλων 
υλικών (π.χ. κοκκομετρική διαβάθμιση και μέγιστος κόκκος, περιεκτικότητα σε τσιμέντο, 
επιλογή περιοχής εργάσιμου, ειδική ομοιόμορφη επιλογή αδρανών και λοιπών υλικών του 
σκυροδέματος), η δαπάνη ειδικής επιμελημένης συμπύκνωσης του σκυροδέματος και 
επεξεργασίας των επιφανειοών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασία και υλικών έστω και 
αν δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
Η τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου αποτελεί πρόσθετη τιμή στην οποία περιλαμβάνονται 
όλες οι επιπλέον δαπάνες, που απαιτούνται για την επίτευξη της προδιαγραφόμενης υψηλής 
ποιότητας επιφανειακού τελειώματος ανεξάρτητα από τη φθορά υλικών, τις ειδικές μεθόδους 
κατασκευής, τις καθυστερήσεις άλλων εργασιών κλπ. περιλαμβανομένων όλων των 
δαπανών προσωπικού, υλικών και μηχανημάτων, εφαρμόζεται δε μόνο για τις ορατές 
επιφάνειες δαπέδου που επεξεργάζονται. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανειακού τελειώματος. 
 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       (6,30) 
 
Α.Τ.: Β.13 
 
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
 
ΟΔΟ- Β-51 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2921 
 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 
διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς 
κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται 
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σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους 
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, 
με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους 
και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 
ΕΥΡΩ:  ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      (9,60) 
 
Α.Τ.: Β.14 
 
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, πλάτους 0,10 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m 
 
ΟΔΟ- Ν.Β-51.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2921 
 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 
διατομής πλάτους 0,10 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς 
κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται 
σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους 
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, 
με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους 
και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 
ΕΥΡΩ:  ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ         (7,20) 
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ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 
Α.Τ.: Β.15 

 
Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου 
 
ΟΔΟ- Β-85 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2548 
 
Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να 
μην προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με 
αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου 
έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια ± 5 mm και επιμελής αρμολόγηση με την 
περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης γύρω από το 
πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή 
ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.  
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου 
έδρασής του. Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως 
με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.  
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας 
καλύμματος έως 0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με 
πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου 
βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος. 
 
ΕΥΡΩ:  ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ          (40,30) 
 
Α.Τ.: Β.16 
 
Επιστρώσεις επιφανειών οιουδήποτε σχήματος, με συμπαγείς τσιμεντοκυβόλιθους 
διαστάσεων 200Χ200Χ60 mm, χρώματος μπεζ, που τοποθετούνται χωρίς κονίαμα 
 
ΟΔΟ- Ν.Β-87.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1360 
 
Επιστρώσεις επιφανειών οιουδήποτε σχήματος, με συμπαγείς τσιμεντοκυβόλιθους 
χρώματος μπεζ, διαστάσεων 200Χ200Χ60 mm μονολιθικής ομοιογενούς μάζας (όχι δύο 
στρώσεων) που θα έχουν υποστεί επεξεργασία τεχνητής παλαίωσης, και τοποθετούνται 
χωρίς κονίαμα επάνω σε υπόστρωμα από καθαρή άμμο  συμπυκνωμένου πάχους 6 cm.  
 
Οι κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων 
θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 “Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή 
υλικά”. 
 
Δηλαδή 1) διάστρωση της άμμου του υποστρώματος και συμπύκνωση με δονητική πλάκα ή 
χειροκίνητο κύλινδρο, 2) τοποθέτηση των κυβόλιθων σε σχηματισμούς χρωματικούς ή 
σχεδιαστικούς σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης, προσαρμογή των 
τελειωμάτων της επίστρωσης σε τοίχους, κράσπεδα κλπ. με ειδικά τεμάχια κυβολίθων, 
έτοιμα ή κομμένα  με  δισκοπρίονο, 3) δόνηση των κυβολίθων με ελαφριά δονητική πλάκα 
που θα έχει λάστιχο στην επιφάνεια της ή με ξύλινο κόπανο, όπου δεν μπορεί να μπει η 
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δονητική πλάκα, ώστε να εξαλειφθούν οι διαφορές στάθμης μεταξύ των κυβόλιθων και να 
δημιουργηθεί απόλυτα επίπεδη επιφάνεια, 4) σκόρπισμα λεπτόκοκκης κοσκινισμένης άμμου 
θαλάσσης (μετά τη δόνηση) που σαρώνεται διαγώνια με λαστιχένια  σπάτουλα έως ότου 
εισχωρήσει στους αρμούς των κυβόλιθων και   να πληρωθούν μέχρι την επιφάνειά τους και 
να εξασφαλισθεί το αμετακίνητο της επίστρωσης. 
 
Στα ελεύθερα (μη εγκιβωτισμένα) τελειώματα των δαπεδοστρώσεων ή σε ειδικά σημεία 
(ράμπες κλπ.), οι κυβόλιθοι τοποθετούνται σε υπόστρωμα από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
1:2.5 των 150 kg τσιμέντου, αντί για άμμο 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
τσιμεντοκυβόλιθων οιουδήποτε χρώματος, της άμμου του υποστρώματος και 
αρμολογήματος, κλπ. υλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής της επίστρωσης σε 
οποιοδήποτε σημείο του έργου, σύμφωνα με  την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘Πλακοστρώσεις – 
λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’..  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους επίστρωσης. 
 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ        (28,00) 
 
Α.Τ.: Β.17 
 
Κατασκευή λωρίδων-οδηγών όδευσης για άτομα μειωμένης όρασης 
 
ΟΔΟ- Ν.Β-88.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2922 
 
Κατασκευή λωρίδων-οδηγών όδευσης για άτομα μειωμένης όρασης, οιουδήποτε σχεδίου 
διάταξης, με έγχρωμες τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, οιουδήποτε χρώματος, 
διαστάσεων 40Χ40 cm με ειδικές ραβδώσεις στην άνω επιφάνεια τους η με φολίδες στα 
ειδικά σημεία, πάχους 5 cm, με αρμούς μέγιστου πλάτους 8 mm, που τοποθετούνται σε 
υπόστρωμα πάχους 3 cm, από  τσιμεντοκονίαμα, μετά του καθαρισμού των αρμών από 
το κονίαμα και πλήρους αρμολογήματος με ειδικό τσιμεντοειδή στόκο ο οποίος θα 
τοποθετείται επί τόπου στους αρμούς με την χρήση ειδικής φύσιγγας αρμολόγησης χωρίς 
υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.  
 
Oι   τσιμεντόπλακες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι των παρακάτω τύπων : 

 Τύπου Α: «ΟΔΗΓΟΣ» ριγέ με 5 πλατιές και αραιές ρίγες, οι οποίες τοποθετούνται 
με τις ρίγες παράλληλα με τον άξονα της κίνησης για να κατευθύνουν τα άτομα με 
προβλήματα όρασης στην πορεία τους. Με  τις ρίγες κάθετα στον άξονα κίνησης 
σηματοδοτείται η αλλαγή διεύθυνσης. 

 Τύπου Β: 'ΚΙΝΔΥΝΟΣ" φολιδωτές με έντονες φολίδες σε σειρά .Οι πλάκες αυτές   
τοποθετούνται  ως ακολούθως: 

 Στην αλλαγή κατεύθυνσης 
 Στην έξοδο κεκλιμένων επιπέδων (ρομπών) πεζοδρομίων προς τη διάβαση πεζών 
 Περιμετρικά υφιστάμενων εμποδίων (στοιχεία αστικού εξοπλισμού κλπ). 
 Γενικά όπου υπάρχει εμπόδιο στην πορεία. 

 Τύπου Γ: «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»  με ανάγλυφη σήμανση.                       
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προετοιμασία και ο καθαρισμός του υπόβαθρου της διάστρωσης 
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 η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου των πλακών 
συσκευασμένων σε παλέτες 

 οι απαιτούμενες προσαρμογές στις διαστάσεις, κλίσεις και μορφολογία των οδεύσεων 
(κλίσεις κλπ.)  

 η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),  

 η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη 
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της 
προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),  

 η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),  

 ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και 
αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών 
κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.  
 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην 
περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης πλακόστρωσης. 
 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      (20,80) 
 
Α.Τ.: Β.18 
 
Πρόσθετη τιμή κατασκευής ράμπας κάλυψης της υψομετρικής διαφοράς των 
πεζοδρομίων, για την διευκόλυνση κίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 
 
ΟΔΟ- Ν.Β-88.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2922 
 
Πρόσθετη τιμή κατασκευής ράμπας κάλυψης της υψομετρικής διαφοράς των πεζοδρομίων, 
για την διευκόλυνση κίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), ανεξαρτήτως διαστάσεων 
και παντός είδους σχεδίου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.  
 
Η παρούσα τιμή καταβάλλεται πέραν της αξίας κατασκευής των επιμέρους υλικών 
κατασκευής της ράμπας που πληρώνονται με άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, και 
περιλαμβάνει το πρόσθετο κόστος σε εργασία και φθορές υλικών διαμόρφωσης της ράμπας 
(κεκλιμένες επιφάνειες, προσαρμογές υπό κλίση κλπ.).   
 
Τιμή κατ΄αποκοπή (τεμ.) πλήρους κατασκευής της ράμπας σε οποιοδήποτε σημείο του 
έργου. 
 
ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ         (40,00) 
 
Α.Τ.: Β.19 
 
Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 3 cm, 
διαστάσεων 30Χ60 cm, χρώματος μπεζ- γκρι, με επεξεργασία αμμοβολής 
 
ΟΙΚ- Ν.74.30.33 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7461  
 
Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 3 cm, 
διαστάσεων 30Χ60 cm, χρώματος μπεζ- γκρι παραπλήσιου με αυτού των κυβολίθων, 
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ορθογωνισμένες που θα έχουν υποστεί επεξεργασία αμμοβολής για την επίτευξη χονδρού 
κόκκου (αντιολισθηρά) κατόπιν δειγματισμού και έγκρισης της επίβλεψης, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα 
υλικά αμμοβολής των πλακών και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, αμμοβολής, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ         (62,00) 
 
Α.Τ.: Β.20 
 
Περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων εξωτερικών χώρων με πλάκες σκληρού 
μαρμάρου πάχους 3 cm, χρώματος μπεζ- γκρι, με επεξεργασία αμμοβολής 
 
ΟΙΚ- Ν.75.01.34 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7508 
 
Περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων εξωτερικών χώρων με πλάκες σκληρού 
μαρμάρου πάχους 3 cm, οιωνδήποτε διαστάσεων πλακών, χρώματος μπεζ- γκρι 
παραπλήσιου με αυτού των κυβολίθων, ορθογωνισμένες που θα έχουν υποστεί 
επεξεργασία αμμοβολής για την επίτευξη χονδρού κόκκου (αντιολισθηρά) κατόπιν 
δειγματισμού και έγκρισης της επίβλεψης, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα 
υλικά αμμοβολής των πλακών και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, αμμοβολής, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ         (64,00) 
 
Α.Τ.: Β.21 
 
Επικάλυψη καναλιού υδάτων σιντριβανιού με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 5 cm, 
διαστάσεων 20Χ30 cm, χρώματος μπεζ- γκρι, με επεξεργασία αμμοβολής 
 
ΟΙΚ- Ν.75.77.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7578 
 
Επικάλυψη καναλιού υδάτων σιντριβανιού με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 5 cm, 
διαστάσεων 20Χ30 cm, χρώματος μπεζ- γκρι παραπλήσιου με αυτού των κυβολίθων, 
ορθογωνισμένες που θα έχουν υποστεί επεξεργασία αμμοβολής για την επίτευξη χονδρού 
κόκκου (αντιολισθηρά) κατόπιν δειγματισμού και έγκρισης της επίβλεψης, οι οποίες 
τοποθετούνται εν ξηρώ χωρίς κονίαμα επάνω στο κανάλι, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα 
υλικά αμμοβολής των πλακών και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, αμμοβολής, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).  
 
ΕΥΡΩ: ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     (11,70) 
 
Α.Τ.: Β.22 
 

Επιστέψεις καναλιού υδάτων σιντριβανιού, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, με 
ισχυρή στεγανή τσιμεντοκονία 

 
ΟΙΚ- Ν.73.48.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7347  
 
Επιστέψεις καναλιού υδάτων σιντριβανιού, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, με 
ισχυρή στεγανή τσιμεντοκονία μέσου πάχους 3 cm, που αποτελείται από δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450 Kg τσιμέντου με χονδρόκοκκη και μετριόκοκκη άμμο, και 
τρίτη στρώση με πατητό-τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη 
άμμο, με πλήρη προσαρμογή στα σημεία συναρμογών με δημιουργία λουκιών και στο 
πάνω μέρος (όπου θα τοποθετηθούν ακουμπιστά οι μαρμάρινες πλάκες επικάλυψης) 
όπου οι επιφάνειες θα είναι απόλυτα επίπεδες. 

Στα κονιάματα, κατά την παρασκευή τους, θα προστεθεί ειδικό βελτιωτικό που 
ελαχιστοποιεί το νερό και αυξάνει την αντοχή και την πρόσφυση με το υπόβαθρο, 
στεγανοποιητικό μάζης καθώς και οπλισμός από ίνες πολυπροπυλενίου (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
14889-2 με σήμανση CE) για την αποφυγή και τον έλεγχο επιφανειακών ρηγματώσεων 
που οφείλονται στην πλαστική ξήρανση κατά το πρώιμο στάδιο της ενυδάτωσης, σε 
αναλογίες και τρόπους εφαρμογής σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές των υλικών 
και τις οδηγίες του προμηθευτή..  

Περιλαμβάνονται υλικά γενικά, μικροϋλικά, τύποι και εργασία πλήρους κατασκευής σε 
οποιοδήποτε σημείο του έργου, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού του υποβάθρου, 
την προσαρμογή στα σημεία συναρμογής με τα άλλα δομικά στοιχεία και την δημιουργία 
μικρών ρύσεων για απορροή των ομβρίων όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας τσιμεντοκονιάματος 
 
ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       (20,70) 
  
Α.Τ.: Β.23 
 
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2 

 
ΟΙΚ- 79.15.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7914  
 
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 
θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, οιασδήποτε συστάσεως, βάρους 205 
gr/m2. 
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Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 
 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑ           (3,00)  
 
 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Άρθρο Ε-17  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

 
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε 
σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με 
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών 
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, 
σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια 
σήμανση οδών’’ 

 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο 
του χρησιμοποιουμένου υλικού  

 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

 η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι 
την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 
 
Α.Τ. : ΣΤ.1 
 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό 
 
ΟΔΟ-  Ε-17.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7788 
 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό  
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 
 
ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ      (19,70) 
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ΟΜΑΔΑ   Η: ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Α.Τ.: Η.1 
 
Ξύλινη έδρα (κάθισμα) και πλάτη πάγκων, από ξυλεία PITCH PINE, κατάλληλα 
επεξεργασμένης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
 
ΟΙΚ - Ν.54.81.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5621 
 
Ξύλινη έδρα (κάθισμα) και πλάτη πάγκων από ξυλεία PITCH PINE, κατάλληλα 
επεξεργασμένης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, οιωνδήποτε διαστάσεων, διατομής 
και σχεδίου, αποτελούμενη από διατομές ξυλείας που τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ 
τους, με πλήρη κατεργασία  (πλάνισμα, τρίψιμο κλπ.) των ξύλινων επιφανειών και  
στήριξη στη βάση του πάγκου με χρήση ανοξείδωτων βιδών επάνω σε χαλύβδινες 
γαλβανισμένες βάσεις ηλεκτροστατικά βαμμένων, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.  
Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα υποστεί εργοστασιακά ειδική χημική και θερμική 
επεξεργασία για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, από οργανισμούς βλαβερούς 
για το ξύλο (τερμίτες, σκουλήκι), για μύκητες και για υγρασία, τέλος δε θα βερνικωθεί με 
άχρωμο ισχυρό βερνίκι εμποτισμού κατάλληλου για εξωτερική χρήση, τα δε μεταλλικά 
στοιχεία με ειδικό primer και ντουκόχρωμα.  
 
Δηλαδή υλικά γενικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης 
και στήριξης συμπεριλαμβανομένων και των μεταλλικών βάσεων όπου προβλέπονται 
καθώς και των υλικών στήριξης.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένου όγκου ξυλείας. 
 
ΕΥΡΩ: ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ          (1.200,00) 
 
Α.Τ.: Η.2 
 
Μεταλλικό καλάθι απορριμάτων εξωτερικών χώρων επιδαπέδιο με καπάκι 
 
ΠΡΣ -  Ν.Β-11.15  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5104 
 
Μεταλλικό καλάθι απορριμάτων εξωτερικών χώρων επιδαπέδιο με καπάκι, ενδεικτικού 
τύπου Ε 02 της Ferkonal, αποτελούμενο από τον εσωτερικό κάδο συλλογής των 
απορριμάτων και τον εξωτερικό κυλινδρικής μορφής από οριζόντιους δακτυλίους.  Όλα τα 
υλικά κατασκευής του κάδου θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά DIN 50976 και ο 
εξωτερικός θα είναι βαμμένος σε χρώματα επιλογής της επίβλεψης με ηλεκτροστατική βαφή 
πούδρας polyester, δύο στρωμάτων.   
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
-   η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών με τα απαραίτητα πρόσθετα υλικά, 

όπως βίδες, στριφώνια κλπ. υλικά στερέωσης)  
- η μεταφορά όλων των παραπάνω υλικών από τον τόπο προμήθειάς τους στον τόπο 

ενσωμάτωσης συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων του χαμένου χρόνου 
και της σταλίας των μέσων μεταφοράς 

- η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου 
- η τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως τοποθετημένο. 
 
ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ           (300,00) 
 
Α.Τ.: Η.3 
 
Προστασία επιφανειών σκυροδεμάτων με ειδικό διάφανο υδροαπωθητικό υλικό  
σιλοξανικής βάσης 

 
ΟΙΚ- Ν.79.04.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744 
 
Προστασία οιωνδήποτε επιφανειών σκυροδεμάτων, με ειδικό διάφανο υδροαπωθητικό 
υλικό σιλοξανικής βάσης, που δεν δημιουργεί μεμβράνη αλλά εισχωρεί βαθιά στους 
πόρους του σκυροδέματος προστατεύοντας το από την αποσάθρωση και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Το υλικό διειδύει στους ανοικτούς πόρους του υποστρώματος 
προσδίδοντας του ανθεκτικές υδροαπωθητικές ιδιότητες, επιτρέποντας παράλληλα την 
διαπερατότητα των υδρατμών και στις δύο κατευθύνσεις. Το υλικό, πυκνότητας 0,80 
kg/m2 (στους 20 0C) περιεκτικότητας σε ενεργά σιλάνια μεγαλύτερη από 80% σύμφωνα με 
το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, αντέχει στα χτυπήματα και τις τριβές, δεν επηρεάζεται από την ηλιακή 
ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει με την πάροδο του χρόνου. Το υλικό  
εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή με ψεκασμό με πιστόλι αέρος (airless) σε δύο στρώσεις 
με ελάχιστη κατανάλωση 100 –200 g/m2 ανά στρώση για κανονικής απορροφητικότητας 
υπόστρωμα, αφού προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία και ο καθαρισμός των 
επιφανειών από ρύπους, σκόνες, λάδια και λιπαρές ουσίες, άλατα κλπ.  
 
Ήτοι υλικά, μικροϋλικά, και εργασία πλήρους προετοιμασίας και καθαρισμού των 
επιφανειών και εφαρμογής του υλικού σε οποιαδήποτε επιφάνεια οριζόντια ή κατακόρυφη 
και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       (6,50) 
 
 
ΟΜΑΔΑ   Θ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ 
 
Α.Τ.: Θ.1 
 
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού 
 
ΠΡΣ- Α6  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1620 
 
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η 
σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η 
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τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού 
χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως 
συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα 
αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής 
ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος. 
 
Η προμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση 
τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ:ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ        (2,60) 
 
Α.Τ.: Θ.2 
 
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 
 
ΠΡΣ- Γ1  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1140 
 
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε 
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας 
με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου 
της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της 
εργασίας. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (1.000 m2) 
 
ΕΥΡΩ:ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ         (105,00) 
 
Α.Τ.: Θ.3  
 
Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας 
 
ΠΡΣ- Γ4  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1620 
 
Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή 
μίγματος κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε 
διάφορα σημεία της κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, 
όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη 
ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ        (0,25) 
 
Α.Τ.: Θ.4 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ8 
 
ΠΡΣ- Δ1.8  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5210 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ8, με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης 
και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων 
σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 
ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ        (170,00) 
 
Α.Τ.: Θ.5 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ2 
 
ΠΡΣ- Δ2.2  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5210 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ2, με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης 
και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων 
σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       (4,30) 
 
Α.Τ.: Θ.6 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ3 
 
ΠΡΣ- Δ2.3  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5210 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ3, με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης 
και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων 
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σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       (7,40) 
 
Α.Τ.: Θ.7 
 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
 
ΠΡΣ-Δ7  Κωδικός Αναθεώρησης  ΠΡΣ-1710 
 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν 
απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 
cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ: ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       (8,50) 
 
Α.Τ.: Θ.8 
 
Προμήθεια φυτικής γης 
 
ΠΡΣ-Δ8  Κωδικός Αναθεώρησης  ΠΡΣ-1620 
 
Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η 
φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),  εύθρυπτη 
και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗ           (6,00) 
 
Α.Τ.: Θ.9 
 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m με εργαλεία 
χειρός 
 
ΠΡΣ- Ε1.1  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5130 
 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m, με εργαλεία 
χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων 
υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ         (0,60) 
 
Α.Τ.: Θ.10 
 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m με εργαλεία 
χειρός 
 
ΠΡΣ- Ε1.2  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5120 
 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m, με εργαλεία 
χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων 
υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ       (1,50) 
 
Α.Τ.: Θ.11 
 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m  
 
ΠΡΣ- Ε4.3  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5110 
 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m,  
καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων 
υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ: ΤΕΣΣΕΡΑ          (4,00) 
 
Α.Τ.: Θ.12 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 
 
ΠΡΣ- Ε9.4  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5210 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ        (1,10) 
 
Α.Τ.: Θ.13 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt 
 
ΠΡΣ- Ε9.8  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5210 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ: ΕΞΗ           (6,00) 
 
Α.Τ.: Θ.14 
 
Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες 
 
ΠΡΣ- Ε11.3  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5230 
 
Στήριξη δέντρου με μεταλλικές αντηρίδες ή επιτόνους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 
προμήθεια των αντηρίδων, των πασσάλων, των μικροϋλικών στήριξης των αντηρίδων στο 
έδαφος και στο δέντρο, σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους και με οποιαδήποτε κλίση, καθώς 
και η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των εργαλείων και μέσων για την πλήρη 
ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ          (12,00) 
 
Α.Τ.: Θ.15 
 
Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 
 
ΠΡΣ- Ε13.1  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5510 
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Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1.  Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 

ψιλοχωματισμό του εδάφους. 
2.  Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, 

περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε 
βάθος 10-12 cm 

3.  Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να 
δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη. 

4.  Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης 
εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος 
και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το 
είδος του σπόρου.  

5.  Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με 
ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 

6.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 
7.  Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
8.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  
9.  Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα 

μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των 
αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα 
σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

10. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
 
ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ        (2.000,00) 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
  

ΕΡΓΟ: 
  

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 
 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

ΕΡΓΟ : 

Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Α.1 ΟΔΟ - Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες 

ΟΔΟ-1123Α m3 13,05 298,00 3.888,90

Α.2 ΟΔΟ - Ν.Α-3.4.1
Αποξήλωση δαπέδων ανοικτών χώρων εξ 
οιουδήποτε υλικού κατασκευής 

ΟΔΟ-2123Α m3 13,60 745,00 10.132,00

Σύνολο ομάδας: Α 14.020,90 €

ΟΜΑΔΑ : Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Β.1 ΟΔΟ - Β-1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων &
τάφρων πλάτους έως 5,00 m

ΟΔΟ-2151 m3 16,35 78,00 1.275,30

Β.2 ΟΔΟ - Β-2
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω
δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια
δίκτυα

ΥΔΡ-6087 m3 2,70 298,00 804,60

Β.3 ΟΔΟ - Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ-3121.Β m3 8,70 260,00 2.262,00

Β.4 ΟΔΟ - Β-29.2.1
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

ΟΔΟ-2531 m3 86,50 15,50 1.340,75

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Προυπολογισμός Σελίδα 1



Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

Β.5 ΟΔΟ - Β-29.2.2
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών,
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από
σκυρόδεμα C12/15

ΟΔΟ-2531 m3 89,80 255,00 22.899,00

Β.6 ΟΔΟ - Β-29.3.1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα
C16/20

ΟΔΟ-2532 m3 94,20 8,00 753,60

Β.7 ΟΔΟ - Β-29.4.5
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης,
τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα
C20/25

ΟΔΟ-2551 m3 133,00 62,00 8.246,00

Β.8 ΟΙΚ- Ν.31.03.02

Γαρμπιλόδεμα των 350 Kg τσιμέντου ανά
m3, για στρώσεις δαπέδων ή επιφάνεια
των οποίων θα υποστεί επεξεργασία
επιπέδωσης 

ΟΙΚ-3208 m3 96,80 5,00 484,00

Β.9 ΟΔΟ - Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C ΟΔΟ-2612 kg 1,15 4.850,00 5.577,50

Β.10 ΟΔΟ - Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΥΔΡ-7018 kg 1,15 4.620,00 5.313,00

Β.11 ΟΔΟ - Ν.Β-32.10

Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος 
σκυροδέματος σε εμφανείς επιφάνειες 
παντός είδους κατασκευών, επίπεδες ή 
καμπύλες οριζόντιες ή κατακόρυφες, με 
ειδική κατεργασία με θραπίνα (πελέκημα) 

ΥΔΡ-6403 m2 10,10 103,00 1.040,30

Προυπολογισμός Σελίδα 2



Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

Β.12 ΟΔΟ - Ν.Β-32.11

Διαμόρφωση επιφανειακού τελειώματος 
οριζόντιων επιφανειών δαπέδων από 
σκυρόδεμα, με τελική ειδική κατεργασία 
με θραπίνα (πελέκημα)

ΥΔΡ-6403 m2 6,30 56,00 352,80

Β.13 ΟΔΟ - Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 m 9,60 253,00 2.428,80

Β.14 ΟΔΟ - Ν. Β-51.01
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, 
πλάτους 0,10 m και ύψους 0,25 έως 0,30 
m

ΟΔΟ-2921 m 7,20 736,00 5.299,20

Β.15 ΟΔΟ- Β-85
Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου 
φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου

ΟΔΟ-2548 τεμ. 40,30 11,00 443,30

Β.16 ΟΔΟ- Ν.Β-87.01

Επιστρώσεις επιφανειών οιουδήποτε 
σχήματος, με συμπαγείς 
τσιμεντοκυβόλιθους διαστάσεων 
200Χ200Χ60 mm, χρώματος μπεζ, που 
τοποθετούνται χωρίς κονίαμα

ΠΡΣ-1360 m2 28,00 832,00 23.296,00

Β.17 ΟΔΟ- Ν.Β-88.01
Κατασκευή λωρίδων-οδηγών όδευσης για 
άτομα μειωμένης όρασης

ΟΔΟ-2922 m2 20,80 85,00 1.768,00

Β.18 ΟΔΟ- Ν.Β-88.02

Πρόσθετη τιμή κατασκευής ράμπας
κάλυψης της υψομετρικής διαφοράς των
πεζοδρομίων, για την διευκόλυνση
κίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ)

ΟΔΟ-2922 τεμ. 40,00 8,00 320,00

Προυπολογισμός Σελίδα 3



Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

Β.19 ΟΙΚ-N.74.30.33

Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων
με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 3
cm, διαστάσεων 30Χ60 cm, χρώματος
μπεζ- γκρι, με επεξεργασία αμμοβολής

ΟΙΚ - 7461 m2 62,00 1.028,00 63.736,00

Β.20 ΟΙΚ- N.75.01.34

Περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων 
εξωτερικών χώρων με πλάκες σκληρού 
μαρμάρου πάχους 3 cm, χρώματος μπεζ- 
γκρι, με επεξεργασία αμμοβολής

ΟΙΚ-7508 m2 64,00 26,00 1.664,00

Β.21 ΟΙΚ- Ν.75.77.01

Επικάλυψη καναλιού υδάτων σιντριβανιού 
με πλάκες σκληρού μαρμάρου πάχους 5
cm, διαστάσεων 20Χ30 cm, χρώματος
μπεζ- γκρι, με επεξεργασία αμμοβολής

ΟΙΚ-7578 τεμ. 11,70 70,00 819,00

Β.22 ΟΙΚ- Ν.73.48.01

Επιστέψεις καναλιού υδάτων
σιντριβανιού, οιωνδήποτε διαστάσεων και
σχεδίου, με ισχυρή στεγανή
τσιμεντοκονία

ΟΙΚ-7347 m2 20,70 35,00 724,50

Β.23 ΟΙΚ- 79.15.03
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205
gr/m2

ΟΙΚ-7914 m2 3,00 13,00 39,00

Σύνολο ομάδας: Β 150.886,65 €

ΟΜΑΔΑ : ΣΤ - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προυπολογισμός Σελίδα 4



Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

ΣΤ.1 ΟΙΚ - Ν.54.81.02
Διαγράμμιση οδοστρώματος με
θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

ΟΙΚ-7788 m2 19,70 83,00 1.635,10

Σύνολο ομάδας: Η 1.635,10 €

ΟΜΑΔΑ : Η - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η.1 ΟΙΚ - Ν.54.81.02

Ξύλινη έδρα (κάθισμα) και πλάτη
πάγκων, από ξυλεία PITCH PINE,
κατάλληλα επεξεργασμένης για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους

ΟΙΚ-5621 m3 1.200,00 0,70 840,00

Η.2 ΠΡΣ -  Ν.Β-11.15
Μεταλλικό καλάθι απορριμάτων
εξωτερικών χώρων επιδαπέδιο με καπάκι

ΟΙΚ-5104 τεμ. 300,00 8,00 2.400,00

Η.3 ΟΙΚ- Ν.79.04.02
Προστασία επιφανειών σκυροδεμάτων με
ειδικό διάφανο υδροαπωθητικό υλικό
σιλοξανικής βάσης

ΟΙΚ-7744 m2 6,50 157,00 1.020,50

Σύνολο ομάδας: Η 4.260,50 €

ΟΜΑΔΑ : Θ - ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

Θ.1 ΠΡΣ- Α6 
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε
αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια
του υλικού

ΠΡΣ-1620 m3 2,60 265,00 689,00

Προυπολογισμός Σελίδα 5



Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

Θ.2 ΠΡΣ- Γ1 
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για
την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

ΠΡΣ-1140 1.000 m2 105,00 0,75 78,75

Θ.3 ΠΡΣ- Γ4 
Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της
κονίστρας

ΠΡΣ-1620 m2 0,25 750,00 187,50

Θ.4 ΠΡΣ- Δ1.8 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων
κατηγορίας Δ8

ΠΡΣ- 5210 τεμ. 170,00 52,00 8.840,00

Θ.5 ΠΡΣ- Δ2.2 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων
κατηγορίας Θ2

ΠΡΣ- 5210 τεμ. 4,30 90,00 387,00

Θ.6 ΠΡΣ- Δ2.3 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων
κατηγορίας Θ3

ΠΡΣ- 5210 τεμ. 7,40 612,00 4.528,80

Θ.7 ΠΡΣ-Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ-1710 m3 8,50 290,00 2.465,00

Θ.8 ΠΡΣ-Δ8 Προμήθεια φυτικής γης ΠΡΣ-1620 m3 6,00 290,00 1.740,00

Θ.9 ΠΡΣ- Ε1.1 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος,
διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m με
εργαλεία χειρός

ΠΡΣ- 5130 τεμ. 0,60 90,00 54,00

Προυπολογισμός Σελίδα 6



Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

Θ.10 ΠΡΣ- Ε1.2
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος,
διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m με
εργαλεία χειρός

ΠΡΣ- 5120 τεμ. 1,50 612,00 918,00

Θ.11 ΠΡΣ- Ε4.3 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού
μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ
1,00 m 

ΠΡΣ- 5110 τεμ. 4,00 52,00 208,00

Θ.12 ΠΡΣ- Ε9.4 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου
2,00 - 4,00 lt

ΠΡΣ- 5210 τεμ. 1,10 702,00 772,20

Θ.13 ΠΡΣ- Ε9.8 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου
41 - 80 lt

ΠΡΣ- 5210 τεμ. 6,00 52,00 312,00

Θ.14 ΠΡΣ- Ε11.3 Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες ΠΡΣ- 5230 τεμ. 12,00 52,00 624,00

Θ.15 ΠΡΣ- Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά ΠΡΣ- 5510 1.000 m2 2.000,00 0,30 600,00

Σύνολο ομάδας: Θ 22.404,25 €

ΟΜΑΔΑ : I - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

4  03.10.02.01.ΥΔΡ

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

6081.1.ΥΔΡ   Μ3   7,50 200,00 1.500,00

12  11.02.04.ΥΔΡ
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο.

 6752.ΥΔΡ   Kg   2,90 100,00 290,00

14  16.01.ΥΔΡ
Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου 
υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων.

 6744.ΥΔΡ   Τεμ  103,00 2,00 206,00

15 Ν16.14.01.91.ΥΔΡ
Φρεάτιο υδροσυλλογής εντός 
κατοικημένων περιοχών, τύπου Α1, 
εσωτερικών διαστάσεων 0,80x0,60m.

 6327.ΥΔΡ  Τεμ.  260,00 2,00 520,00

16  32.02.04.ΟΙΚ

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20.

 3214.ΟΙΚ   Μ3   84,00 2,00 168,00

18  60.10.85.01.ΗΛΜ Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm.  2548.ΟΔΟ  Τεμ.  60,00 25,00 1.500,00
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Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

26  9301.1
Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου 
βάσης θεμελίωσης τσιμεντοϊστού ή 
σιδηροϊστού, σε έδαφος γαιώδες.

  2117.   Μ3   38,27 15,00 574,05

1  01.01.02.Η.ΠΡΣ
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm, 
διαμέτρου Φ20mm.

   ΗΛΜ8    Μ   0,35 480,00 168,00

2  01.01.05.Η.ΠΡΣ
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm, 
διαμέτρου Φ40mm.

   ΗΛΜ8    Μ   0,85 150,00 127,50

3  01.03.02.Η.ΠΡΣ
Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ, 
ονομαστικής διαμέτρου Φ 6mm.

   ΗΛΜ8    Μ   0,15 50,00 7,50

5  08.01.01.Η.ΠΡΣ
Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, 
επισκέψιμος.

   ΗΛΜ8  Τεμ.  0,22 47,00 10,34

6  08.02.07.01.Η.ΠΡΣ

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ 
με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και 
ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, 
με απόσταση σταλακτών 33cm.

   ΗΛΜ8    Μ   1,05 20,00 21,00

7  08.03.02.01.Η.ΠΡΣ
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, 
γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5-9 m, με 
σώμα ανύψωσης 10cm, πλαστικό.

   ΗΛΜ8   Τεμ  30,00 43,00 1.290,00

8  09.01.01.06.Η.ΠΡΣ

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 
ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό 
ρύθμισης πίεσης, ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 1".

   ΗΛΜ8  Τεμ.  95,00 14,00 1.330,00

9  09.01.04.01.Η.ΠΡΣ Πηνία ηλεκτροβανών 24 VAC.    ΗΛΜ8  Τεμ.  10,00 14,00 140,00
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Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

10  09.02.06.02.Η.ΠΡΣ
Επαγγελματικός προγραμματιστής 
ρεύματος εξωτερικού χώρου, 15-16 
ελεγχόμενων ηλεκτροβανών.

  ΗΛΜ52  Τεμ.  500,00 1,00 500,00

11  09.02.13.03.Η.ΠΡΣ
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 
διαστάσεων/αριθμού Η/Β 30χ40cm, 4 
Η/Β.

   ΗΛΜ8  Τεμ.  25,00 4,00 100,00

13  12.13.01.07.ΥΔΡ
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, 
ονομαστικής πίεσης 6at, ονομαστικής 
διαμέτρου D 160mm.

6620.3.ΥΔΡ    Μ   10,80 20,00 216,00

17  Ν60.10.01.01.ΗΛΜ
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 
5,00 m.

 101.ΗΛΜ  Τεμ.  950,00 5,00 4.750,00

19  60.20.40.11.ΗΛΜ

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων 
φωτεινής σηματοδότησης από 
πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 
mm.

  5.ΗΛΜ    Μ   12,50 570,00 7.125,00

20  62.10.01.01.ΗΛΜ
Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους 
μέχρι 14,00 m.

 101.ΗΛΜ   Τεμ  70,00 19,00 1.330,00

21  62.10.48.02.ΗΛΜ
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, 
διατομής 10 mm².

  45.ΗΛΜ    Μ   3,40 600,00 2.040,00

22  8773.2.3
  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), 
διπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση στο 
έδαφος, διατομής 2χ4 ΜΜ2.

  ΗΛΜ47    Μ   3,30 630,00 2.079,00

23  8773.3.2
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), 
τριπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση στο 
έδαφος, διατομής 3χ2,5 ΜΜ².

  ΗΛΜ47    Μ   3,20 200,00 640,00
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Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

24  8773.3.3
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), 
τριπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση στο 
έδαφος, διατομής 3χ4 ΜΜ².

  ΗΛΜ47    Μ   4,16 80,00 332,80

25  8773.6.3
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), 
πενταπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση 
στο έδαφος, διατομής 5χ4 ΜΜ2.

  ΗΛΜ47    Μ   5,85 40,00 234,00

27 Ν9350.1

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), 
εσωτερικών ωφέλιμων διαστάσεων 
πλάτος 1,20 Μ, ύψος 1,20 Μ και βάθος 
0,36 Μ.

  ΗΛΜ52  τεμ.  610,13 1,00 610,13

28 Ν9351.2.1 Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικός.   ΗΛΜ52  τεμ.  510,13 1,00 510,13

29 Ν9367.91.1

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, 
τύπου bollard, χαμηλού ύψους, 
ενδεικτικού τύπου DISANO 1736 EXPO ή 
ισοδύναμου, μετά των λαμπτήρων led 
συνολικής ισχύος 10W.

  ΗΛΜ103  τεμ.  393,04 5,00 1.965,20

30 Ν9375.21.1

Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα, 
εξωτερικού χώρου, βαθμού προστασίας 
ΙΡ65, ενδεικτικού τύπου DISANO 1538 
KOALA ή ισοδύναμου, μετά των 
λαμπτήρων LED ισχύος 10 W.

  ΗΛΜ103  τεμ.  127,54 8,00 1.020,32
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Α.Τ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

31 Ν9375.41.1

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, 
κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστό ύψους 
6m, ενδεικτικού τύπου DISANO DISCO5 
3334 ή ισοδύναμου, μετά των λαμπτήρων 
LED ισχύος 132W.

  ΗΛΜ103  τεμ.  1.590,04 5,00 7.950,20

33

Ιστός και φωτιστικο κορυφης 
ηλεκτροφωτισμού  led 33w υψος ιστου 
πανω απο το εδαφος 3,50μ και 
φωτιστικου 0,50 μ

 100.ΗΛΜ   Τεμ 675,00 34,00 22.950,00

32 Ν9989.102.1

Προμήθεια, προσκόμιση, κατασκευή και 
εγκατσταση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού συντριβανιού, τύπου dry-
dect.

  ΗΛΜ21  κ.α.  67.500,00 1,00 67.500,00

Σύνολο ομάδας: Ι 129.705,17 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 322.912,57 €

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18% 58.124,26 €
ΣΥΝΟΛΟ 381.036,83 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 57.155,52 €
ΣΥΝΟΛΟ 438.192,36 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 267,64 €
3.000,00 €

ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 540,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 442.000,00 €

ΦΠΑ 24% 106.080,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 548.080,00 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
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1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Αντικείμενο  

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ». 

Συγκεκριμένα αφορά στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, την εγκατάσταση άρδευσης, την 

εγκατάσταση συντριβανιού και την εγκατάσταση απορροής ομβρίων της διαμόρφωσης.  

Το αντικείμενο περιλαμβάνει ακόμα την αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού που 

αντικαθίσταται και την απομάκρυνση και διάθεση σε αδειοδοτημένο φορέα. 

 

1.2   Κριτήρια Σχεδιασμού 

 

Στα κριτήρια σχεδιασμού ελήφθησαν υπόψη και τα εξής : 

  Κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων του έργου. 

  Ο αποτελεσματικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. 

  Η απλότητα των εγκαταστάσεων. 

 Η ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας και συντηρήσεως. 

  Η ασφάλεια προσώπων και εξοπλισμού. 

  Η βέλτιστη αισθητική του αποτελέσματος. 
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2.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Οι βασικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσης εργολαβίας είναι οι 

ακόλουθες: 

 Αποξήλωση υφιστάμενης εγκατάστασης φωτισμού. Στις θέσεις όπου υφίσταται 

εγκατάσταση φωτισμού, θα αποξηλωθεί το σύνολο της, δηλαδή οι φωτιστικοί ιστοί, και οι 

βάσεις αυτών, οι υποδομές, οι σωληνώσεις διέλευσης καλωδίων και οι καλωδιώσεις. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων φωτισμού. Για τον 

φωτισμό της υπό αναδιαμόρφωση πλατείας, προβλέπεται η εγκατάσταση νέων 

φωτιστικών ως εξής: 

a. Νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED επί χυτοσιδηρών ιστών ύψους 3.5m. 

b. Νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED επί χυτοσιδηρών ιστών ύψους 6m. 

c. Νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED τύπου bollard ύψους 40cm. 

d. Νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED τύπου προβολέα ανάδειξης φύτευσης. 

 Κατασκευή δικτύου διανομής και γειώσεων. Θα κατασκευαστούν νέα δίκτυα 

διανομής για την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων φωτισμού. Επίσης, θα 

κατασκευαστεί ηλεκτρόδιο γείωσης για τη σύνδεση του ζυγού γείωσης του Pillar 

διανομής. 

 

Στα δίκτυα περιλαμβάνονται οι διαδρομές όδευσης του δικτύου όπως φαίνονται στα σχέδια των 

εγκαταστάσεων. 

Ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση των δικτύων έγινε με κριτήριο την εξυπηρέτηση των 

εγκαταστάσεων. 

Για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης θα εγκατασταθεί νέα ηλεκτρική παροχή από το δίκτυο 

Χ.Τ. του ΔΕΔΔΗΕ.  

Ο φωτισμός, ως προς τον τύπο και την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων, παίζει μεγάλο 

ρόλο στην ανάδειξη της περιοχής. Συγκεκριμένα και τα αρχιτεκτονικά αλλά και τα λειτουργικά 

στοιχεία τονίζονται με τον κατάλληλο φωτισμό αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα τους και την 

λειτουργικότητά τους και τις βραδινές ώρες. Ιδιαίτερα προσεχτική πρέπει να είναι η επιλογή των 

ιστών φωτισμού.  

Η θέση της Ανάπλασης σε εμπορική και οικιστική περιοχή επιβάλλει ο φωτισμός να ενταχθεί 

ομαλά στη λειτουργικότητα του χώρου, χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τους κατοίκους της 

περιοχής δημιουργώντας ανεπιθύμητες στάθμες φωτισμού. Η μελέτη βασίστηκε στις 

κατευθύνσεις της τεχνικής οδηγίας CIE 136, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του 

συγκεκριμένου χώρου. 
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Η διανομή όπως φαίνεται και από τα σχέδια θα είναι ακτινική στο έδαφος με καλώδια E1VV-U σε 

πλαστικούς σωλήνες PΕ 6 atm.. Οι σωλήνες που έχουν επιλεχθεί για την κάθε όδευση φαίνονται 

στα αντίστοιχα σχέδια. 

Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν μέσα σε χαντάκια πάνω σε στρώμα άμμου 10 cm και θα 

καλυφθούν επίσης με στρώμα άμμου 10 cm. Ανά 30 m περίπου, σε όλες τις αλλαγές διεύθυνσης 

καθώς και στις αφίξεις προς τις καταναλώσεις θα τοποθετηθούν φρεάτια διαστάσεων 0,4m x 

0,4m όπως φαίνεται και στο σχέδιο λεπτομέρειας. 

Το βάθος των νέων σωληνώσεων θα είναι τουλάχιστο 50 cm από την στάθμη του εδάφους. 

 

Το φωτιστικό σώμα κορυφής επί ιστού 3,5m που θα επιλεγεί, θα εγκριθεί από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα είναι αντίστοιχο με αυτό στην ακόλουθη 

φωτογραφία. 

 

 

Το φωτιστικό θα διαθέτει λαμπτήρες, τύπου  LED  ισχύος  33W, θερμοκρασίας χρώματος 4000 

Κ και άνω των 2900lumen. 
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Το φωτιστικό σώμα κορυφής επί ιστού 5m που θα επιλεγεί, θα εγκριθεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου και θα είναι αντίστοιχο με αυτό στην ακόλουθη φωτογραφία. 

 

 

Το φωτιστικό θα διαθέτει λαμπτήρες, τύπου  LED  ισχύος  132W, θερμοκρασίας χρώματος 

4000 Κ και άνω των 12000lumen. 
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Το φωτιστικό σώμα τύπου bollard που θα επιλεγεί, θα εγκριθεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου και θα είναι αντίστοιχο με αυτό στην ακόλουθη φωτογραφία. 

 

Το φωτιστικό θα διαθέτει λαμπτήρες, τύπου  LED  ισχύος  10W. 
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Το φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα που θα επιλεγεί, θα εγκριθεί από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου και θα είναι αντίστοιχο με αυτό στην ακόλουθη φωτογραφία. 

 

Το φωτιστικό θα διαθέτει λαμπτήρες, τύπου  LED  ισχύος  10W. 

 

Η τροφοδοσία θα γίνει από τα pillars όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω . 

Ο έλεγχος του φωτισμού θα μπορεί να γίνεται  από τα pillar τροφοδοσίας τους  χειροκίνητα, 

αλλά κυρίως μέσω χρονοδιακόπτη και του σήματος ΤΑΣ (Τηλεχειρισμού Ακουστικής 

Συχνότητας) της ΔΕΗ για τον φωτισμό, σύμφωνα με τη λεπτομέρεια. 
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3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

3.1 Γενικά 

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η άρδευση της φύτευσης που προβλέπεται στην περιοχή της 

ανάπλασης, μέσω του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης της περιοχής.  

 

3.2 Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν  

Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης άρδευσης χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: 

 

 Η φυτοτεχνική πρόταση. 

 Η αρχιτεκτονική πρόταση. 

 

3.3 Περιγραφή Εγκατάστασης 

Για την τροφοδότηση του δικτύου άρδευσης προβλέπεται νέα σύνδεση στο δίκτυο πόλης. 

Σε τέσσερα κεντρικά σημεία της περιοχής ανάπλασης θα τοποθετηθούν φρεάτια, τα οποία θα 

συνδεθούν μεταξύ τους με πολυστρωματικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου. 

Από τα φρεάτια αυτά θα εκκινούν τοπικές σωληνώσεις Φ20 για την άρδευση της παρακείμενης 

φύτευσης. 

Οι περιοχές χλοοτάπητα θα καλύπτονται από διασπορά κεφαλών pop-up τύπου spray. 

Σε κάθε ανεξάρτητο δένδρο θα τοποθετηθεί ρυθμιζόμενος καρφωτός σταλάκτης. 

Τέλος στις περιοχές φύτευσης χωρίς χλοοτάπητα, θα απλωθεί σταλακτηφόρος σωλήνας Φ16  



 10 

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

4.1 Γενικά 

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η συλλογή των ομβρίων υδάτων από την υπό διαμόρφωση-

ανάπλαση περιοχή και η απομάκρυνσή τους μέσω του υφιστάμενου δικτύου.  

 

4.2 Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν  

Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης αποχέτευσης ομβρίων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής: 

 

 Η αρχιτεκτονική πρόταση. 

 Στοιχεία από επί τόπου επίσκεψη στην περιοχή. 

 

4.3 Υφιστάμενη κατάσταση 

Δίκτυο ομβρίων υπάρχει σε όλα τα σημεία της ανάπλασης. Στις οδούς διακρίνονται σχάρες 

υδροσυλλογής στις παρειές, δίπλα στα υφιστάμενα κράσπεδα όπως έχουν αποτυπωθεί στα 

σχέδια της μελέτης.  

   

4.4 Συλλογή ομβρίων 

Προβλέπεται η μετάθεση όσων φρεατίων - εσχαρών υδροσυλλογής απαιτείται από την νέα 

αρχιτεκτονική μελέτη στα νέα σημεία χωροθέτησης καθώς και η κατασκευή νέου φρεατίου σε 

σημείο της πλατείας με χαμηλή στάθμη. 

 

Οι διαστάσεις των νέων φρεατίων φαίνονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

 

Τα νέα φρεάτια που αντικαθιστούν υφιστάμενα, χωροθετούνται σε αντίστοιχες θέσεις ώστε να 

μην τρυπηθεί εκ νέου ο υφιστάμενος συλλεκτήριος αγωγός. 

 

Επισημαίνεται πάντως ότι οι ακριβείς θέσεις και διάταξη των έργων θα ελεγχθούν και θα 

επιβεβαιωθούν κατά το στάδιο της κατασκευής, σε συνδυασμό και με την υψομετρική και 

οριζοντιογραφική διάταξη των προτειινόμενων έργων ανάπλασης.  

 

Σημειώνεται επίσης ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την έγκριση και την επίβλεψη 

αρμοδίων στελεχών της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο συλλεκτήριος αγωγός. 
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4.5 Δίκτυο σωληνώσεων 

Το δίκτυο σύνδεσης των νέων φρεατίων με τους κεντρικούς αγωγούς ομβρίων κατασκευάζεται 

από σκληρό PVC διατομής 250 mm ή αντίστοιχης διατομής με τις υφιστάμενες διατομές. 

 



 12 

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

 

To υδάτινο στοιχείο θα αποτελείται από 67 υποδαπέδιους πίδακες με μέγιστο ύψος στήλης 

νερού τα 2m. Κάθε πίδακας θα αποτελείται από συναρμογή προβολέα RING χρώματος RGBW 

και ακροφυσίου και θα στηρίζεται σε αποσπώμενες πλάκες δαπέδου. Ο απαιτούμενος όγκος 

νερού θα συγκρατείται από κανάλια βάθους 30cm και πλάτους 25cm που θα ακολουθούν την 

διάταξη των πιδάκων, καθώς και υπόγεια δεξαμενή νερού διαστάσεων 3,00μ x 3,00μ x 2,50μ 

και βάθους νερού 2,30μ. 

Για την τροφοδοσία των πιδάκων, θα τοποθετηθεί αντλητικό συγκρότημα Dry λειτουργίας στο 

μηχανοστάσιο. Κεντρικό σύστημα ελέγχου και τροφοδοσίας θα τοποθετηθεί σε Πίλαρ και εκτός 

του ελέγχου των φωτιστικών και της αντλίας θα επιτρέπει και την επιτήρηση στάθμης μέσω 

συνεργασίας αισθητηρίων και ηλεκτροβάνας αλλά και την διακοπή της λειτουργείας όταν 

επιδρούν άνεμοι υψηλής ταχύτητας στην περιοχή μέσω συνεργασίας με αισθητήριο 

ανεμομέτρησης. Η κεντρική μονάδα θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την αυξομείωση του ύψους 

των πιδάκων σε μορφή χρονοπρογράμματος.  
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6. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

Στις αποξηλώσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

1. Αποξηλώσεις υφιστάμενων Ιστών Φωτισμού  

2. Αποξηλώσεις υφιστάμενων Φρεατίων Συλλογής ομβρίων 

 

Τα φρεάτια ομβρίων αποξηλώνονται μόνο ως εσχάρες και σκυροδέματα ενώ ο αγωγός 

σύνδεσης παραμένει στο μήκος που θα χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση των νέων φρεατίων 

στις αντίστοιχες θέσεις. Όπου καταργείται εντελώς το φρεάτιο θα ταπωθεί-σφραγισθεί  και η 

υφιστάμενη σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό. 

 

7. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Κατά τη φάση των εκσκαφών για τη διαμόρφωση των οδών, θα πρέπει να διερευνηθούν από τα 

συνεργεία του αναδόχου σε συνεργασία με τους αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών  

(τηλεφωνίας, ύδρευσης ΔΕΥΑΝ κλπ) τα υφιστάμενα δίκτυα και να δρομολογηθούν οι 

αντίστοιχες μετατροπές-μετακινήσεις όπου είναι απαραίτητο. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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Γενικά 
 
Οι κύριες Εθνικές Προδιαγραφές που έχουν εφαρμογή στη μελέτη είναι: 

 
 ETEΠ 08-01-03-01 Εκσκαφή Ορυγμάτων 
 ΕΤΕΠ 08-01-03-02 Εγκιβωτισμός Σωληνώσεων 
 ΕΤΕΠ 15-02-01-01 Καθαίρεση στοιχείων εκ σκυροδέματος 
 ΕΤΕΠ 01-01-01-00 Εργασίες Σκυροδέματος 
 ΕΤΕΠ 05-07-01-00 Υποδομή Οδοφωτισμού 
 ΕΤΕΠ 05-07-02-00 Φωτιστικό σώμα παραδοσιακού τύπου με λαμπτήρα LED 
 ΕΤΕΠ 04-20-02-01 Αγωγοί- Καλώδια διανομής Ενέργειας 
 ΕΤΕΠ 08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια εκ σκυροδέματος 
 ΕΤΕΠ 08-06-02-02 Δίκτυα Αποχέτευσης από u-PVC 
 ΕΤΕΠ 08-07-01-01 Εσχάρες Υδροσυλλογής από Μορφοσίδηρο 
 ΕΤΕΠ 04-01-04-02 Συστήματα σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους 

ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 
 

 
Ειδικά 
 
Επιπλέον των παραπάνω προσδιορίζονται οι παρακάτω προδιαγραφές: 
 
Ιστός και φωτιστικό κορυφής ηλεκτροφωτισμού LED 35w ύψος ιστού πάνω από το 
έδαφος 3,50μ και φωτιστικού 0,50 μ  
 
Ιστός ηλεκτροφωτισμού  κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Ο ιστός θα είναι 
κατασκευασμένος από πρεσαριστο μορφοσιδηρο  
Το φωτιστικό που είναι πάνω στον ιστό είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο τεχνολογίας 
LED. 
Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον κανονισμό CE και ο βαθμός 
προστασίας από σκόνη και υγρασία είναι τουλάχιστον IP 65. 
Λειτουργεί στα 230V/50HZ. 
Το φωτιστικό θα έχει στοιχεία LED με ελάχιστη απόδοση 120 lm/W, καταναλωσης 35+5Watt. Η 
ελάχιστη φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι 3200lm και θα είναι τοποθετημένο συμφωνα με 
το σχεδιο της υπηρεσιας. 
Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου φωτιστικού έγινε γιατί δίνει τα μέγιστα αποτελέσματα σε 
δύο πολύ σημαντικά για τη συγκεκριμένη κατασκευή κριτήρια: α.Μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη 
και με τις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες. β.Πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας, δεδομένου 
ότι με μικρή ισχύ δίνουν τη φωτεινή ροή που αποδίδουν 5πλάσιας ισχύος άλλου τύπου 
λαμπτήρες. Η ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιείται σε ακροκιβώτιο εντός του ιστού και γι’ αυτό 
θα υπάρχει, σε απόσταση περίπου 0,70 μ. από την βάση του ιστού, οπή για την τοποθέτηση 
του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα. Το ακροκιβώτιο, θα φέρει στο κάτω 
μέρος με δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών υπογείου 
καλωδίου της απαιτούμενης διατομής, στο επάνω δε μέρος οπή για τη διέλευση επίσης μέσω 
κατάλληλου στυπιοθλίπτη του καλωδίου τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος. Μέσα στο 
ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, καθώς και κοχλίες πρόσδεσης του χαλκού γείωσης 
και του αγωγού γείωσης του φωτιστικού σώματος.  Ο ιστός είναι συνδεδεμένος με την μεταλλική 
του βάση διατάσεων 30χ30χ1, με τέσσερα τριγωνικά πτερύγια πάχους 1 εκ , και τοποθετήται σε 
αγκύρια με μπουλόνια τα οποία ευρίσκονται  σε βάση από σκυρόδεμα διατάσεων 
40χ40χ70(βάθος). Στην βάση θα υπάρχει ειδική οπή για την διέλευση των καλωδίων μέσα σε 
πλαστική σωλήνα σπιράλ.  Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην 
παρουσιάζει ελαττώματα. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει σχέδια για τον ιστό και του φωτιστικού 
κορυφής, καθώς και χρωματολόγιο,  τα οποία θα εγκρίνει η τεχνική υπηρεσία.  
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Στη τιμή περιλαμβάνονται  ο ιστός όπως περιγράφεται, το βάψιμο του ιστού, το φωτιστικό 
κορυφής,  το ακροκιβώτιο, το καλώδιο ΝΥΥ 3χ1,5 για σύνδεση του φωτιστικού από την κορυφή 
εώς το ακροκιβώτιο, η βάση από σκυρόδεμα, η μεταλλική βάση με τα αγκύρια στήριξης,  καθώς 
και όλα τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη, ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία 
αυτού.  Το ως άνω φωτιστικό νοείται πλήρως τοποθετημένο και συναρμολογημένο επί τόπου 
του έργου, επάνω σε ειδική βάση, έτοιμο για λειτουργία μετά από όλες τις δέουσες δοκιμές.                
 
 
Σύστημα Συμτριβανιού 
 
ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ LED ΠΡΟΒΟΛΕA RING 4 ΧΡΩΜΑΤΩΝ RGBW 20W 
(±10%) 
 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υποδαπέδιου πίδακα με ακροφύσιο, προβολέα Ring και 
όλα τα παρελκόμενα. Η συναρμογή του πίδακα θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο 
προβολέα τύπου Ring, ακροφύσιο, ευθυγραμμιστή ροής, ευθυγραμμιστή πίδακα όπως και 
πολυβάθμια σύνδεση παροχής. Η συναρμογή πλην της παροχής, δεν θα πρέπει να έχει 
συνολικό πάχος πάνω από 20mm και θα πρέπει να φέρει slab-clips κατάλληλα σύσφιξη σε 
πλάκα δαπέδου.   
 
Πρόσοψη  
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς AISI 316L, πάχους 
τουλάχιστον 3mm και διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 170mm. Προσαρμοσμένη σε αυτή θα 
πρέπει να είναι όλο το συναρμολόγημα προβολέα, ακροφυσίου, ευθυγραμμιστή ροής, 
εθυγραμμιστή πίδακα όπως και η σύνδεση παροχής.  
Για λόγους ασφαλείας κατά ατυχήματος αλλά και για την αποφυγή συγκέντρωσης χωμάτων και 
σωματιδίων, η ανοξείδωτη πρόσοψη του συστήματος θα πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδη με 
το κάτοπτρο του προβολέα. Το τελευταίο, θα πρέπει να είναι πολυκαρβουνικό, ανθεκτικό στην 
UV ακτινοβολία και να περικλείει το ακροφύσιο στο κέντρο του για την πλήρη κάλυψη 360° και 
μέγιστη απόδοση του προβολέα. Στην πρόσοψη θα πρέπει επίσης να είναι προσαρμοσμένα 
slab-clips για την εύκολη τοποθέτηση του συστήματος σε πλάκα δαπέδου πάχους έως και 
75mm. Η πρόσοψη θα πρέπει να φέρει απορροές κατάλληλης διάστασης και πλήθους όπου να 
επιτρέπουν την επιστροφή του νερού. Οι απορροές θα πρέπει να συμμορφώνονται με το 
πρότυπο ANSI/APSP/ICC-7 Standard for Entrapment Avoidance. Η τελική επιφάνεια θα πρέπει 
να έχει διαμόρφωση τεχνολογίας anti-slip σε μηχάνημα τύπου CNC για αντιολισθητική 
προστασία.  
 
Ακροφύσιο  
Το ακροφύσιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς AISI316L, 
να είναι στο ίδιο επίπεδο με την πρόσοψη του συστήματος και να υπάρχει η δυνατότητα 
ευθυγράμμισης του από την μεριά της πρόσοψης τουλάχιστον ±10° έτσι ώστε να μπορεί να 
ρυθμιστεί η καθετότητα του χωρίς την αφαίρεση του εξοπλισμού. Το ακροφύσιο θα πρέπει να 
δημιουργεί αφρώδη πίδακα διαμέτρου περίπου 25mm. Το ύψος του υδάτινου πίδακα θα πρέπει 
να συμμορφώνεται με τα άρθρα της τεχνικής περιγραφής.  
 
Παροχή 
Ο σύνδεσμος της συναρμογής με την παροχή, θα πρέπει να είναι κατάλληλος για εύκαμπτη 
σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου Ø18-22mm. Εσωτερικά του συνδέσμου, θα πρέπει να υπάρχουν 
πτέρυγες ευθυγράμμισης ροής για βελτιστοποίηση της υδραυλικής απόδοσης και κατ’ επέκταση 
την ελαχιστοποίηση των ηλεκτρικών καταναλώσεων της αντλίας.   
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Προβολέας Ring 
Ο προβολέας θα πρέπει να παρέχει περιφερειακή κάλυψη στο ακροφύσιο κατά 360°. Το 
ακροφύσιο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του προβολέα, έτσι ώστε να φωτίζεται 
ομοιόμορφα για μέγιστη απόδοση. Ο προβολέας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις  
 
 
Τάση Λειτουργίας: 12-24V DC χωρίς να επηρεάζεται η ένταση 
Ισχύς: 20W (±10%) 
Χρώμα: RGBW (red, green, blue & white) 
Ελάχιστη Φωτεινή Ένταση:  1400 lumens 
Κλάση Προστασίας: IP68 (ΕΝ60529:1991 +Α1:2000) 
Πιστοποιήσεις:  CE, RoHS, cULus 
Πρότυπα:  ΕΝ 60598-1:2008 +Α11:2009,  

ΕΝ 60598-2-18:1994 +Α1:2012 
 
 
 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ DRY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Η αντλία θα πρέπει να είναι φυγοκεντρική, κατάλληλη για τοποθέτηση με αξονική εισαγωγή και 
ακτινική εξαγωγή του κυκλοφορούμενου υγρού (στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης υπό 
γωνία 90°). Οι διαστάσεις της αντλίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 733. Η 
αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται από στεγανό ηλεκτροκινητήρα ισχύος μεγαλύτερης από την 
απαιτούμενη για την κίνηση της αντλίας και σύμφωνα με το ISO 5199. Η ταχύτητα περιστροφής 
του ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να είναι 2900RPM (±10%), χαμηλών επιπέδων θορύβου 
λειτουργίας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η αντλία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για 
κυκλοφορία νερού σε σιντριβάνια και κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να αποκλείεται η διάβρωση 
των δρομέων  από την εμφάνιση του φαινομένου της σπηλαίωσης. Η καμπύλη της αντλίας θα 
πρέπει να είναι σύμφωνη με το standard  ISO9906:2012 3B. Οι φλάντζες σύνδεσης θα πρέπει 
να είναι PN16, διαστάσεων κατά το πρότυπο EN1092-2. Όλα τα μέρη της αντλίας από 
χυτοσίδηρο, θα πρέπει να είναι επεξεργασμένα για αντοχή σε διάβρωση κατά το πρότυπο ISO 
7253-96. Το συγκρότημα θα πρέπει να καλύπτει της απαιτήσεις της οδηγίας ERP 2009/125/EC 
for water pumps  n° 547/2012  (ΜΕΙ- minimum efficiency index ) με ελάχιστο δείκτη απόδοσης 
(ΜΕΙ) μεγαλύτερο από 0,7. Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι αερόψυκτος, 
βραχυκυκλωμένου δρομέα με εδράσεις  από ένσφαιρους τριβείς κυλίσεως, θα διαθέτει  
ενσωματωμένο thermistor (PTC) κατά DIN 44 082 για προστασία από υπερθέρμανση και θα 
καλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας του ERP 01/01/2015.  
 
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ & ΣΤΑΘΜΗΣ 
 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εντός του ηλεκτρικού πίνακα ενιαίας Ηλεκτρονικής 
Συσκευής όπου θα επιτρέπει την μέτρηση τουλάχιστον 2 επιπέδων στάθμης νερού για την 
προστασία του εξοπλισμού αλλά ταυτόχρονα και την ταχύτητα του ανέμου για αποφυγή 
απώλειας νερού από ανέμους αυξημένης ταχύτητας.  
Η συσκευή αυτή θα πρέπει να επιτρέπει την ρύθμιση του ορίου ταχύτητας ανέμου, άνω του 
οποίου θα διακόπτεται η λειτουργία του σιντριβανιού. Το όριο επανεκκίνησης θα πρέπει να είναι 
μεταβλητό και ρυθμιζόμενο μέσο λειτουργίας υστέρησης για αποφυγή καταστροφής εξοπλισμού 
από ριπές ανέμου. Μέσω αισθητηρίων στάθμης, η ηλεκτρονική μονάδα θα μπορεί να 
ενεργοποιεί ηλεκτροβάνα για την λειτουργία αυτόματης πλήρωσης αλλά και να αποκόπτει την 
λειτουργία αν η στάθμη πέσει αρκετά, έτσι ώστε να προστατευτούν οι αντλίες από ξηρά 
λειτουργία. Η συσκευή θα πρέπει να έχει λειτουργία monitoring όπου ο χρήστης να μπορεί να 
πάσα στιγμή να διαβάσει την τρέχουμε ταχύτητα του ανέμου όπως και τα επίπεδα στάθμης. Η 
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συσκευή θα πρέπει να έχει κατάλληλο λογισμικό, το οποίο προστατεύει το σύστημα από 
συνεχόμενες μεταβολές λόγω κυματισμού ή ριπών ανέμου.  
 
 
Τάση Λειτουργίας: 12-24V DC 
Μέγιστο Ρεύμα:  0.2A 
Αισθητήριο Ανεμομέτρησης: NPN ή PNP  
Αισθητήριο Στάθμης: Μαγνητικό ή Ηλεκτρονικό 
Ρελέ Εξόδου: Τουλάχιστον 3 
Στήριξη:  DIN RAIL  
 
 
 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση αισθητήριου ανεμομέτρησης με πτερωτή και σώμα 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς AISI 316L για αυξημένη μηχανική και 
διαβρωτική αντοχή. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο και να 
προμηθευτεί μαζί με ανοξείδωτη βάση στήριξης.  
 
Εύρος Τροφοδοσίας 4-28V DC 
Μέγιστη Κατανάλωση:  4mA 
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -40°C +80°C 
Ανάλυση: 2 pulses / rev 
Προστασία ESD: NAI 
Προστασία Αντίστροφης Πολικότητας: 
Πιστοποιητικά Κατασκευαστή:  

ΝΑΙ  
ISO9001:2015, ISO 14001:2015 

Βαθμός Προστασίας: ΙP54 
Πιστοποιήσεις:  CE 
 
 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ 
 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση αισθητήριου στάθμης κλειστού τύπου με λειτουργία 
ακίδων επαφής χωρίς κινούμενα μηχανικά μέρη. Η κατασκευή του σώματος θα είναι από 
αντιδιαβρωτικό υλικό ασετάλ  και οι μεταλλική(ές) ακίδα(ες) από ανοξείδωτο χάλυβα. Το 
καλώδιο θα πρέπει να είναι υδατοστεγώς προσαρμοσμένο στο αισθητήριο και να είναι 
κατάλληλο για χρήση στο νερό. Θα φέρει κατάλληλη βάση κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
χάλυβα για επιτυχία στήριξη όπου θα επιτρέπει μικρορύθμιση ύψους στάθμης ακόμα και μετά 
την εγκατάσταση.  
 
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 
 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση κουτιών διακλάδωσης κατάλληλα για μόνιμη υποβρύχια 
εγκατάσταση. Τα σώματα των κουτιών διακλάδωσης θα πρέπει να είναι πλαστικά, με 
πλαστικούς στυπιοθλίπτες κατάλληλου πλήθους και διατομής, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η 
διαρροή ρητίνης κατά την έκχυση. Η ρητίνη θα πρέπει να είναι δύο συστατικών, ηλεκτρολογικού 
τύπου, πολυουρεθάνης, σκληρότητας 30±5 D Shore, με εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
από -20C μέχρι τουλάχιστον +60C. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 
την στεγανοποίηση των ηλεκτρικών συνδέσεων, μονωτική ταινία, ελαστική ταινία, σιλικόνη, 
αφρός, τζέλ ή οποιοδήποτε μέσο το οποίο επιτρέπει νερό ή υγρασία να φτάσει τους αγωγούς 
των καλωδίων.    



ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ



Ημερομηνία 12/5/2021
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Πλατεία Κολοκοτρώνη Γαργαλιάνοι



Περιεχόμενο

Πλατεία Κολοκοτρώνη Γαργαλιάνοι
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Φύλλα στοιχείων προϊόντος

Disano Illuminazione - Disano 3334 12 led CLD CELL grey9007 (1x

Lux_mu_3331_12)
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Disano Illuminazione - Disano 3350 16 led CLD CELL anthracite (1x

Led_fx_3350_16)
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Τοποθεσία 1
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Κατάλογος φωτιστικών

Πλατεία Κολοκοτρώνη Γαργαλιάνοι

3

165000 lm

Φσυνολικά

1830.0 W

Pσυνολικά

90.2 lm/W

Ώφελος φωτός

Τεμάχ. Κατασκευαστής Αρ. είδους ΕυρετήριοΏφελος φωτόςΦPΌνομα στοιχείου

5 Disano 3334 Disco

5 - LED -

central

connection

92.6 lm/W12182 lm131.5 WDisano 3334 12 led CLD CELL grey9007

35 Disano 3350

Garda 1 -

rotosymm

etrical

+3088.8 lm/W2974 lm33.5 WDisano 3350 16 led CLD CELL

anthracite



Φύλλο στοιχείων προϊόντος

Disano Disano 3334 12 led CLD CELL grey9007

Πλατεία Κολοκοτρώνη Γαργαλιάνοι

4

Αρ. είδους 3334 Disco 5 - LED -

central connection

P 131.5 W

ΦΛάμπα 12181 lm

ΦΦωτιστικό 12182 lm

η 100.01 %

Ώφελος φωτός 92.6 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

HOUSING and FRAME: pressed in die-cast aluminium and designed

with a very small surface exposed to wind. Cooling fins are integrated

into the cover.

 SUSPENSION CONNECTION: version with connector for suspension

installation directly on the housing. For median lane installation, the

lamp must be equipped with the relative accessories in die-cast

aluminium. The accessory must be applied to the housing by means

of 4 steel rods with a diameter of 8mm each. The fixture applied on

suspension ropes is in AISI 304 stainless steel and can be adjusted

both along the horizontal axis and the vertical axis.

 This enables light distribution to be perfectly aligned with the road

below.

 OPTICS: highly efficient secondary PMMA lens combined with flux

recovery system in high-performance metallic polycarbonate.

 COATING: the standard liquid immersion coating consists of a first

metal surface pre-treatment stage, a successive epoxy cataphoresis

corrosion and salt resistant coating, and a final layer of bi-component

acrylic liquid UV-stabilised coating.

 WIRING: standard with 900/700mA and double-insulated driver 220-

240V 50/60Hz.

Πολικό διάγραμμα κατανομής φωτός



Φύλλο στοιχείων προϊόντος

Disano Disano 3334 12 led CLD CELL grey9007

Πλατεία Κολοκοτρώνη Γαργαλιάνοι

5

 STANDARD SUPPLY: device for automatic temperature control. In

the event of an unexpected LED temperature rise caused by

particular weather conditions or a LED failure, the system will reduce

the luminous flux to lower the working temperature and guarantee

proper operation. Safety diode to protect against voltage peaks

pursuant to EN61547. Dedicated electronic device to protect the LED

module. Standard knife switch.

 LED: Latest generation LED technology, Ta-30+40°C life 80%:

80.000h (L80B20).

 Photobiological safety class: exempt group

 At the customer’s request, the lamp can be equipped with several

light dimmers installed directly on the fixture:

 - Bi-power dimming with virtual midnight option.

 - 1-10V dimmable driver with external control.

 - Power line carrier (PLC) remote control.

 The fixture comes with a watertight IP67 connector for line

connection.

 This enables easy and quick installation.

 In case extraordinary maintenance is needed, the product is

supplied with double insulation switch that cuts off electricity when

the cover is opened.

 Class of insulation II and degree of protection IP66-IK08 pursuant to

EN 60598-1.



Φύλλο στοιχείων προϊόντος

Disano Disano 3350 16 led CLD CELL anthracite

Πλατεία Κολοκοτρώνη Γαργαλιάνοι
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Αρ. είδους 3350 Garda 1 -

rotosymmetrical

P 33.5 W

ΦΛάμπα 2974 lm

ΦΦωτιστικό 2974 lm

η 100.00 %

Ώφελος φωτός 88.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

Ευρετήριο +30

Housing and arms: pressed in die-cast aluminium and designed with

a very small surface exposed to wind.

 Optics: optics made of PMMA with high temperature resistance and

UV rays.

 Pole connection: pressed in die-cast aluminium. Suited for poles with

a diameter 60-76mm.

 Diffuser: extra-clear tempered glass, 4 mm thick, resistant to thermal

shocks and impacts (UNI-EN 12150-1: 2001).

 Coating: the standard liquid immersion coating consists of a first

metal surface pre-treatment stage, a successive epoxy cataphoresis

corrosion and salt resistant coating, and a final layer of bi-component

acrylic liquid UV-stabilised coating.

 Equipment: nylon wiring plate 30% fibre glass complete with

connector for mains connection and for LED module. Automatic

temperature control inside the device with automatic resetting. With

dedicated electronic device to protect the LED module. Equipped

with an air-circulation valve.

 Energy-saving: the possibility to choose the correct drive current for

LEDs will allow you to have the right power under specific

Πολικό διάγραμμα κατανομής φωτός



Φύλλο στοιχείων προϊόντος

Disano Disano 3350 16 led CLD CELL anthracite

Πλατεία Κολοκοτρώνη Γαργαλιάνοι
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design conditions, and also help you deal with maintenance and

retrofitting problems. Using a lower current will improve the

efficiency of fixtures and therefore increase energy savings, whilst a

higher current will result in a higher light flux so that you can reduce

the number of fixtures.

 Regulations: produced according to applicable EN60598-1 CEI 34-21

standards, degree of protection according to EN 60529 standards.

 LED: Power factor >= 0.9.

 Luminous flux maintenance 80%: 80.000h (L80B10)

 Surface exposed to wind: 769 cm2.

 Upon request:

 - Coating compliant with UNI EN ISO 9227 Corrosion tests in artificial

atmospheres for aggressive environments.

 - with power supply 1-10 V dimmable with subcode 12.

 - with virtual midnight subcode 30.

 - power line carrier remote control systems subcode 0078.

 - possibility to control each individual light point



Τοποθεσία 1

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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Κατασκευαστής Disano

Αρ. είδους 3334 Disco 5 - LED -

central connection

Όνομα στοιχείου Disano 3334 12 led

CLD CELL grey9007

Μεμονωμένα φώτα

X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

88.494 m 33.159 m 5.000 m 33

85.723 m 47.061 m 5.000 m 34

72.483 m 47.015 m 5.000 m 35

69.770 m 34.414 m 5.000 m 36

75.266 m 60.735 m 5.000 m 37
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Κατασκευαστής Disano

Αρ. είδους 3350 Garda 1 -

rotosymmetrical

Όνομα στοιχείου Disano 3350 16 led

CLD CELL anthracite

Ευρετήριο +30

Μεμονωμένα φώτα

X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

45.352 m 59.215 m 3.500 m 1

56.292 m 63.763 m 3.500 m 2

36.473 m 53.497 m 3.500 m 3

37.309 m 47.780 m 3.500 m 4

26.966 m 49.550 m 3.500 m 5

61.793 m 43.185 m 3.500 m 6

59.150 m 24.950 m 3.500 m 7

71.563 m 20.951 m 3.500 m 8

67.494 m 27.298 m 3.500 m 9

76.420 m 28.789 m 3.500 m 10

84.791 m 27.398 m 3.500 m 11

81.038 m 22.121 m 3.500 m 12

77.603 m 15.915 m 3.500 m 13
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X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

86.079 m 17.130 m 3.500 m 14

92.708 m 22.103 m 3.500 m 15

99.448 m 19.247 m 3.500 m 16

97.211 m 26.179 m 3.500 m 17

46.696 m 43.495 m 3.500 m 18

104.788 m 28.744 m 3.500 m 19

98.582 m 35.789 m 3.500 m 20

105.083 m 37.574 m 3.500 m 21

96.097 m 46.661 m 3.500 m 22

102.159 m 48.812 m 3.500 m 23

93.388 m 54.927 m 3.500 m 24

100.260 m 56.796 m 3.500 m 25

97.317 m 66.598 m 3.500 m 26

90.791 m 63.514 m 3.500 m 27

81.945 m 65.738 m 3.500 m 28

64.829 m 67.786 m 3.500 m 29

75.188 m 70.655 m 3.500 m 30

83.890 m 71.909 m 3.500 m 31

86.757 m 76.786 m 3.500 m 32

106.631 m 21.378 m 3.500 m 38

68.186 m 14.766 m 3.500 m 39

56.446 m 33.555 m 3.500 m 40



Τοποθεσία 1

Αντικείμενα υπολογισμού

Πλατεία Κολοκοτρώνη Γαργαλιάνοι
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Επιφανειακά αντικείμενα αποτελέσματος

Ιδιότητες ∅ ελάχ μέγ g1 g2 Ευρετήριο

Επιφάνειες - Αντικείμενο αποτελέσματος 1

Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικός)

Ύψος: 0.000 m

34.7 lx 3.75 lx 59.5 lx 0.11 0.063 S1

Επιφάνειες - Αντικείμενο αποτελέσματος 1

Πυκνότητα φωτεινότητας

Ύψος: 0.000 m

2.21 cd/m² 0.24 cd/m² 3.79 cd/m² 0.11 0.063 S1

Προφίλ χρήσης: Προρύθμιση DIALux, Στάνταρ (υπαίθρια περιοχή κυκλοφορίας)
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Επιφάνειες - Αντικείμενο αποτελέσματος 1

Πλατεία Κολοκοτρώνη Γαργαλιάνοι
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Ιδιότητες Ē Eελάχ Eμέγ g1 g2 Ευρετήριο

Επιφάνειες - Αντικείμενο αποτελέσματος 1

Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικός)

Ύψος: 0.000 m

34.7 lx 3.75 lx 59.5 lx 0.11 0.063 S1

Προφίλ χρήσης: Προρύθμιση DIALux, Στάνταρ (υπαίθρια περιοχή κυκλοφορίας)



ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
 
ΕΡΓΟ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 

 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

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

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

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό 
κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό 
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

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

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



 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

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

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την 
εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε 
ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

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

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

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

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

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 



σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

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



1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

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

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

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

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

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

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

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

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 



(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 
εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και 
υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω 
εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

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

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), 
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 



φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά 
αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 
γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από 
την εκτέλεση των εργασιών. 

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

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

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση 
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά 
την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων 
κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού 
γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως 
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το 
πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για 
μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, 
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις 
για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, 
κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 



(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα 
με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη 
ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανοιγμένες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 
επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. 
χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση 
προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

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

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται 
στο παρόν Τιμολόγιο. 

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



(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις 
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί 
με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται 
με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα 
στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 
 



  

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
      
            ΑΡΘΡΟ 1  
             
            (01.01.02.Η.ΠΡΣ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm, διαμέτρου Φ20mm 
             
                Σωλήνες  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDΡΕ), 
            πίεσης  λειτουργίας  6  atm  (SDR  21),  κατά  EN 12201-2, ή 
            πολυαιθυλένιο  χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
            συντελεστής  ασφαλείας  =  1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 
            mm.   Στην  τιμή  μονάδος  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των 
            σωλήνων,   των  πάσης  φύσεως  εξαρτημάτων  και  μικροϋλικών 
            (καννάβι,  τεφλόν  κλπ),  η  μεταφορά,  η  προσέγγιση, και η 
            εγκατάσταση  επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, 
            ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
            την  ΕΤΕΠ  10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής 
            και επίχωσης της τάφρου. Τιμή ανά τρέχον μέτρο 
            (1 Μ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                    (  0.35) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 2  
             
            (01.01.05.Η.ΠΡΣ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm, διαμέτρου Φ40mm 
             
                Σωλήνες  από  πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας  (HDΡΕ), 
            πίεσης  λειτουργίας  6  atm  (SDR  21),  κατά  EN 12201-2, ή 
            πολυαιθυλένιο  χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
            συντελεστής  ασφαλείας  =  1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 
            mm.   Στην  τιμή  μονάδος  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των 
            σωλήνων,   των  πάσης  φύσεως  εξαρτημάτων  και  μικροϋλικών 
            (καννάβι,  τεφλόν  κλπ),  η  μεταφορά,  η  προσέγγιση, και η 
            εγκατάσταση  επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, 
            ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
            την  ΕΤΕΠ  10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής 
            και επίχωσης της τάφρου. Τιμή ανά τρέχον μέτρο 
            (1 Μ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                    (  0.85) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 3  
             



  

            (01.03.02.Η.ΠΡΣ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Μικροσωλήνας  από  πολυαιθυλένιο ΡΕ, ονομαστικής διαμέτρου Φ 
            6mm 
             
                Μικροσωλήνας    άρδευσης   από   πολυαιθυλένιο   χαμηλής 
            πυκνότητας  (LDΡΕ),  ή  PVC, ονομαστικής πίεσης 10 atm. Στην 
            τιμή  μονάδος  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια των σωλήνων, των 
            πάσης  φύσεως  εξαρτημάτων  (λήψεις,  ταυ,  πλαστικές λόγχες 
            στήριξης  κλπ),  η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 
            επιφανειακά  ή  σε  τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις σταλακτών ή 
            μικροεκτοξευτήρων,  οι  ρυθμίσεις και οι δοκιμές, σύμφωνα με 
            την  φυτοτεχνική  μελέτη  και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τιμή ανά 
            τρέχον μέτρο 
            (1 Μ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                    (  0.15) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 4  
             
            (03.10.02.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6081.  1.ΥΔΡ    
 
            Εκσκαφή  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  σε  έδαφος  γαιώδες ή 
            ημιβραχώδες,  με  πλάτος  πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 
            των  προϊόντων  εκσκαφής  επί  αυτοκινήτου,  την  σταλία του 
            αυτοκινήτου  και  την  μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για 
            βάθος ορύγματος έως 4,00m 
             
                Εκσκαφή  ορυγμάτων  υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
            ημιβραχώδες   περιλαμβανομένων   και   των   εκσκαφών  τυχόν 
            υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο 
            εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε 
            τρόπο  (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν 
            ξηρώ  ή  με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη 
            με  άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 
            ''Εκσκαφές   ορυγμάτων   υπογείων   δικτύων''.  Η  κοπή  των 
            ασφαλτικών  στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα 
            θα  γίνεται  υποχρεωτικά  με  αρμοκόφτη. Η χρήση αντλιών δεν 
            πληρώνεται  ιδιαίτερα,  τόσο  κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
            όσο  και  κατά  τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του 
            ορύγματος   και  μέχρι  της  αποπεράτωσης  αυτών,  εκτός  αν 
            προβλέπεται  άλλως στην μελέτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
            σποραδικές  αντιστηρίξεις  των  παρειών  του  ορύγματος  (αν 
            απαιτούνται),  η  μόρφωση  των  παρειών  και του πυθμένα του 
            ορύγματος  στις  απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι 
            δυνατή  η  χρήση  τύπων  για  τη  διάστρωση  σκυροδέματος, η 
            αναπέταση,  ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς 
            και  τα  τυχόν  απαραίτητα  δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
            περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες 
            ή  κατακόρυφες).  Ως  σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις 



  

            των  παρειών  που  το  μήκος  τους  δεν  υπερβαίνει  τα 2,00 
            m συνολικά,  ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
            αντιστηρίξεις επιμετρώνται    ιδιαίτερα, σε    ολόκληρη    την 
            επιφάνεια  εφαρμογής  τους,  σύμφωνα  με τα καθοριζόμενα στη 
            μελέτη.  Oι  εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 
            m, από 4,01 έως 6,00 m κοκ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται 
            η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους 
            του   ορύγματος   και   της   διαχείρισης   των   προϊόντων. 
            Επισημαίνεται  ότι  οι  καθαιρέσεις  στοιχείων  από  άοπλο ή 
            οπλισμένο  σκυρόδεμα  στο  εύρος  του ορύγματος επιμετρώνται 
            ιδιαίτερα  με  βάση  τα οικεία άρθρα του τιμολογίου Τιμή ανά 
            κυβικό  μέτρο  (m3)  ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής 
            που  καθορίζονται  από  την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του 
            πυθμένα,  το  βάθος  του  ορύγματος  και  την διαχείριση των 
            προϊόντων εκσκαφών. 
            (1 Μ3) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                               (  7.50) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 5  
             
            (08.01.01.Η.ΠΡΣ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 
             
                Σταλάκτης         επικαθήμενος,        αυτορυθμιζόμενος, 
            αυτοκαθαριζόμενος,  επισκέψιμος,  για  πίεση λειτουργίας από 
            0,6  έως  4,00  atm.  Προμήθεια  επί  τόπου  του έργου με τα 
            εξαρτήματα  σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
            σύνδεσης,  ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
            μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τιμή ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ                                    (  0.22) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 6  
             
            (08.02.07.01.Η.ΠΡΣ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Σταλακτηφόροι  Φ16  ή  Φ17  mm  από  ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους 
            σταλάκτες  και  ριζοαπωθητικό,  για  υπόγεια  τοποθέτηση, με 
            απόσταση σταλακτών 33cm 
             
                Σταλακτηφόροι  Φ16  ή  Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με 
            ενσωματωμένους  σταλάκτες  με λαβύρινθο μακράς διαδρομής και 
            θάλαμο  αυτορρύθμισης, με ομοιομορφία στην παροχή από 0,8 έως 
            4,00   atm  ώστε  να  ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  του 
            προτύπου  ISO  9261  για σταλάκτες κατηγορίας A', κατάλληλοι 
            για  υπόγεια τοποθέτηση, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό σύστημα 



  

            αποτροπής της εισόδου των ριζών (ενσωματωμένο ριζοαπωθητικό, 
            φίλτρο  με  ριζοαπωθητικό,  εξωτερικός  εκγχυτήρας  κλπ) και 
            σύστημα  αντιστράγγισης. Προμήθεια  σωλήνων  και εξαρτημάτων, 
            μεταφορά,  προσέγγιση  και  εργασία  πλήρους εγκατάστασης σε 
            τάφρο   ή  επιφανειακά,  σύνδεσης,  ρυθμίσεων  και  δοκιμών, 
            σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
            Στην  τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη ριζοαπωθητικού συστήματος 
            για  διάστημα  5 ετών, δηλ. η εργασία και τα αναλώσιμα υλικά 
            (ανταλλακτικά  φίλτρων, φυτοφάρμακα κλπ.) Δεν περιλαμβάνεται 
            η  δαπάνη  εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Τιμή ανά τρέχον 
            μέτρο 
            (1 Μ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                                 (  1.05) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 7  
             
            (08.03.02.01.Η.ΠΡΑ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Εκτοξευτήρες  αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 
            5-9 m, με σώμα ανύψωσης 10cm, πλαστικό 
             
                Εκτοξευτήρες   αυτοανυψούμενοι   (pop-up),   γραναζωτοί, 
            υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 5-9 m, 1/2'' BSP, με βαλβίδα 
            αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και μνήμη 
            ρύθμισης  τομέα.  Σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
            ΕΤΕΠ  10-08-01-00.  Προμήθεια  εκτοξευκτήρων  επί  τόπου του 
            έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και 
            τα  μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
            δοκιμών  και  παράδοση  σε  κανονική  λειτουργία.  Τιμή  ανά 
            τεμάχιο 
            (1 Τεμ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ                                     (  30.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 8  
             
            (09.01.01.06.Η.ΠΡΣ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, 
            με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1" 
             
                Βάνες   ελέγχου   άρδευσης   (ηλεκτροβάνες),  πλαστικές, 
            ονομαστικής  πίεσης  10  atm,  περιοχής  λειτουργίας από 0,7 
            μέχρι  10  atm,  με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow 
            controller),  εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V 
            /  AC  και  δυνατότητα  χειροκίνητης  λειτουργίας. Προμήθεια 
            βανών  και  μικροϋλικών,  μεταφορά  επί  τόπου  και  εργασία 
            τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την 



  

            φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-08-01-00.  Τιμή  ανά 
            τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ                              (  95.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 9  
             
            (09.01.04.01.Η.ΠΡΣ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πηνία ηλεκτροβανών 24 VAC 
             
                Προμήθεια  πηνίου  ηλεκτροβάνας  με  τα παρελκόμενά του, 
            σύνδεσή  του  από ειδικευμένο τεχνίτη σύμφωνα με τις οδηγίες 
            του  κατασκευαστή  της  ηλεκτροβάνας  και  εκτέλεση  δοκιμών 
            λειτουργίας. Τιμή ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ                                        (  10.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 10  
             
            (09.02.06.02.Η.ΠΡΣ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Επαγγελματικός  προγραμματιστής  ρεύματος  εξωτερικού χώρου, 
            15-16 ελεγχόμενων ηλεκτροβανών 
             
                Επαγγελματικός   προγραμματιστής   άρδευσης,   ρεύματος, 
            εξωτερικού χώρου: 
             
                -   4  τουλάχιστον  ανεξάρτητων  προγραμμάτων  για  κάθε 
            ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β) 
             
                - με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση 
             
                - με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
             
                -  με  δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των 
            προγραμμάτων 
             
                -  διατήρηση  προγράμματος  χωρίς  μπαταρία (αδιάλειπτης 
            λειτουργίας) 
             
                - με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων 
             
                - με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 
             
                - με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 
             



  

                Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  προγραμματιστή και 
            πάσης   φύσεως   εξαρτημάτων   καθώς  και  εργασία  σύνδεσης 
            τοποθέτησης,  προγραμματισμού,  ελέγχου,  ρυθμίσεων, δοκιμών 
            κλπ,   σύμφωνα  με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 
            10-08-01-00. Τιμή ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ                                (  500.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 11  
             
            (09.02.13.03.Η.ΠΡΣ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικό   φρεάτιο   ηλεκτροβανών,   διαστάσεων/αριθμού  Η/Β 
            30χ40cm, 4 Η/Β 
             
                Πλαστικό   φρεάτιο  με  καπάκι  για  υπόγεια  τοποθέτηση 
            ηλεκτροβανών   (Η/Β),   με   τα   υλικά   εγκιβωτισμού   και 
            στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα 
            του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, 
            τοποθέτηση  άμμου  λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την 
            στράγγιση,  προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, 
            επίχωση  του  λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). Τιμή 
            ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ                                (  25.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 12  
             
            (11.02.04.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6752.ΥΔΡ        
 
            Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 
             
                Εσχάρες  υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος 
            σφαιροειδούς  γραφίτη,  ductileiron),  της προβλεπόμενης από 
            την  μελέτη  φέρουσας ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα 
            με  την  ΕΤΕΠ  08-07-01-04  "Εσχάρες  υδροσυλλογής από ελατό 
            χυτοσίδηρο".   Μεταλλικές   εσχάρες   υδροσυλλογής,   με  το 
            αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με 
            τα   σχέδια   λεπτομερειών  της  μελέτης.  Περιλαμβάνεται  η 
            προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  της  εσχάρας  και  του 
            πλαισίου  έδρασης  αυτής,  η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και 
            επίκλησης  της  εσχάρας  με  χρήση  στερεών υποθεμάτων και ο 
            εγκιβωτισμός  του  πλαισίου  έδρασης  με  τσιμεντοκονία,  μη 
            συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα. Το παρόν άρθρο 
            έχει  εφαρμογή,  τόσο  επί  νέων  όσο  και  επί υφισταμένων 
            κατασκευών  (αντικατάσταση  εσχαρών). Επιμέτρηση για τις μεν 
            τυποποιημένες  εσχάρες  βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους 



  

            πίνακες    βαρών    του    κατασκευαστή,    για    τις    δε 
            ηλεκτροσυγκολλητές  εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς 
            των    ράβδων    και   λοιπών   διατομών   μορφοχάλυβα   που 
            χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμία περίπτωση 
            δεν   γίνεται   αποδεκτή  επιμέτρηση  με  ζύγιση.  Τιμή  ανά 
            χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
            (1 Kg) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                (  2.90) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 13  
             
            (12.13.01.07.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6620.  3.ΥΔΡ    
 
            Αγωγοί  υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6at, 
            ονομαστικής διαμέτρου D 160mm 
             
                Αγωγοί  υπό  πίεση  με  σωλήνες  από μη πλαστικοποιημένο 
            πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ 
            ΕΝ  1452-2,  σύμφωνα  με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 
            "Δίκτυα  υπό  πίεση  από  σωλήνες  PVC-U". Στην τιμή μονάδας 
            περιλαμβάνονται: 
             
                α.  Η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί τόπου του έργου των 
            σωλήνων  και  όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC 
            της   αντίστοιχης   ονομαστικής   πίεσης,   σύμφωνα   με  τα 
            καθοριζόμενα  στην  μελέτη  του έργου (για διάβαση εμποδίων, 
            οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
             
                β.  Οι  πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η 
            εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  και ειδικών τεμαχίων 
            αυτού,  καθώς  και  η  δοκιμασία  του  σύμφωνα  με  την ΕΤΕΠ 
            08-06-02-01. 
             
                γ.  Η  τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, 
            του  χρώματος  που  θα  καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την 
            ΕΤΕΠ08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων" 
             
                Διευκρινίζεται  ότι  η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή 
            αγωγού   από   σωλήνες   PVC-U  με  υφιστάμενο  δίκτυο,  δεν 
            περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
            τα  αντίστοιχα  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου. Επίσης δεν 
            περιλαμβάνονται   οι  συσκευές  ελέγχου  και  ασφαλείας  του 
            δικτύου,  οι  αγκυρώσεις  και  ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
            άμμο  που  πληρώνονται  ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων 
            του παρόντος Τιμολογίου. 
             
                Τιμή  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού μήκους, ανά 
            διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως 
            εγκατεστημένου  σύμφωνα  με τα παραπάνω, και έτοιμου για την 



  

            πλήρη και κανονική λειτουργία 
            (1 Μ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                              (  10.80) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 14  
             
            (16.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6744.ΥΔΡ        
 
            Σύνδεση  αγωγού  εξόδου  φρεατίου  υδροσυλλογής με το δίκτυο 
            ομβρίων 
             
                Σύνδεση  του  αγωγού  εξόδου  φρεατίου  υδροσυλλογής  με 
            υφιστάμενο    ή    κατασκευαζόμενο    δίκτυο   ομβρίων   από 
            προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως 
            διατομής  αγωγού δικτύου). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται 
            τα  πάσης  φύσεως  μικροϋλικά,  ο εξοπλισμός, τα μέσα και το 
            προσωπικό  που  απαιτούνται  για  την εκτέλεση των εργασιών. 
            Τιμή ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ                               (  103.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 15  
             
            (Ν16.14.01.91.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6327.ΥΔΡ        
 
            Φρεάτιο  υδροσυλλογής εντός κατοικημένων περιοχών, τύπου Α1, 
            εσωτερικών διαστάσεων 0,80x0,60m 
             
                Φρεάτιο  υδροσυλλογής  εντός  κατοικημένης  περιοχής,  σε 
            οποιαδήποτε   θέση,   σε  οποιεσδήποτε  φύσης  έδαφος,  όπως 
            περιγράφεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή της μελέτης 
            και  δείχνεται  στα  σχέδια  της  μελέτης. Στην τιμή μονάδας 
            περιλαμβάνονται: 
             
                -   Η  χάραξη  με  ασφαλτοκόπτη  του  περιγράμματος  της 
            απαιτούμενης εκσκαφής και η διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος 
            πάσης   φύσεως  με  τις  τυχόν  απαιτούμενες  αντλήσεις  και 
            αντιστηρίξεις 
             
                -  Η  φόρτωση  και  μεταφορά  προς απόθεση των προϊόντων 
            εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση 
             
                - Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10 
             
                - Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του 
            φρεατίου  (πλάκα  στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ 
            ΕΝ 124, υλικά στεγάνωσης κλπ) και η κατασκευή του φρεατίου 



  

             
                - Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 
             
                -  Η  επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με 
            διαβαθμισμένο  θραυστό  υλικό  λατομείου  συμπυκνωμένο  κατά 
            στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ) 
             
                -  Η  αποκατάσταση  του  οδοστρώματος  στην  προτέρα  του 
            κατάσταση  (ανακατασκευή  γύρω  από  το  όρυγμα των στρώσεων 
            οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή) 
             
                και κάθε απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό και δαπάνη, καθώς 
            και  εργασία  για  την κατασκευή και ολοκλήρωσή του φρεατίου 
            και παράδοση έτοιμου προς χρήση. 
             
                Τιμή ανά φρεάτιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ                           (  260.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 16  
             
            (32.02.04.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3214.ΟΙΚ        
 
            Προμήθεια,   μεταφορά  επιτόπου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση 
            σκυροδέματος   χωρίς   χρήση  αντλίας,  για  κατασκευές  από 
            σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
             
                Παραγωγή  ή  προμήθεια  και μεταφορά επί τόπου του έργου 
            σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με 
            τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
            με  την  διάστρωση  χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την 
            συμπύκνωση  αυτού  επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 
            υποδοχής  σκυροδέματος,  χωρίς  την  δαπάνη  κατασκευής  των 
            καλουπιών,  σύμφωνα  με  την  μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ: 
            01-01-01-00    "Παραγωγή    και    μεταφορά   σκυροδέματος", 
            01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 01-01-03-00 "Συντήρηση 
            σκυροδέματος",    01-01-04-00    "Εργοταξιακά   συγκροτήματα 
            παραγωγής  σκυροδέματος",  01-01-05-00  "Δονητική συμπύκνωση 
            σκυροδέματος",     01-01-07-00     "Σκυροδετήσεις    ογκωδών 
            κατασκευών".   Επισημαίνεται   ότι  απαγορεύεται  αυστηρά  η 
            προσθήκη  νερού  στο  σκυρόδεμα  επί τόπου του έργου. Επίσης 
            απαγορεύεται  η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
            λεπτών  από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά 
            πρόσθετα   με   βάση  ειδική  μελέτη  συνθέσεως.  Στην  τιμή 
            περιλαμβάνονται: 
             
                α.  Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη 
            θέση  εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται 
            για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση 



  

            όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για 
            την   παρασκευή   του   σκυροδέματος,  εφόσον  το  σκυρόδεμα 
            παρασκευάζεται   επί   τόπου,  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων 
            μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
            μίγματος  και  οι  πλάγιες  μεταφορές  του  μέχρι  την  θέση 
            διάστρωσης,  με  χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία 
            σκυροδέματος  και  πυργογερανό,  Επισημαίνεται ότι στην τιμή 
            ανά  κατηγορία  σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
            εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη 
            των  προβλεπομένων  χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) 
            υπό  την  εφαρμοζόμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση των αδρανών 
            κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράτε ιδιαίτερα η 
            ενσωματούμενη    ποσότητα   τσιμέντου   στο   σκυρόδεμα.   Η 
            απαιτούμενη   κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  και  η 
            περιεκτικότητα  σε  τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης 
            χαρακτηριστικής   αντοχής   του   σκυροδέματος   καθορίζεται 
            εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου. 
             
                β.  Τα  πάσης  φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και 
            επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, 
            κατά   περίπτωση,   μελέτη   συνθέσεως,   επιμετρώνται   και 
            πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
             
                γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η 
            διαμόρφωση  της  άνω  στάθμης  των σκυροδοτουμένων στοιχείων 
            (τελικής  ή  προσωρινής),  σύμφωνα  με  τα καθοριζόμενα στην 
            μελέτη  του  έργου  αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές 
            του τελειώματος. 
             
                δ.  Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανοιγμένη η δαπάνη σταλίας 
            των  οχημάτων  μεταφοράς  του  σκυροδέματος  (βαρέλας) και η 
            περισυλλογή,  φόρτωση  και  απομάκρυνση  τυχόν υπερχειλίσεων 
            σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
             
                ε.   Δεν   συμπεριλαμβάνεται   η   πρόσθετη  επεξεργασία 
            διαμόρφωσης  δαπέδων  ειδικών  απαιτήσεων  (λ.χ. βιομηχανικό 
            δάπεδο). 
             
                Οι  τιμές  έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από 
            σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση 
            ανά  κυβικό  μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
            σύμφωνα  με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις Τιμή 
            ανά κυβικό μέτρο 
            (1 Μ3) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ                             (  84.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 17  
             
            (Ν60.10.01.01.ΗΛΜ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  101.ΗΛΜ         



  

 
            Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 5,00 m 
             
                Προμήθεια,    μεταφορά   επί   τόπου   και   εγκατάσταση 
            γαλβανισμένων  χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων 
            κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
            χαλύβδινους  ιστούς  φωτισμού??  και  σύμφωνα  με  τις  ΕΤΕΠ 
            05-07-01-00  "Υποδομή  Οδοφωτισμού"  και  05-07-02-00 "Ιστοί 
            οδοφωτισμού   και  φωτιστικά  σώματα".  Στην  τιμές  μονάδας 
            περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 
             
                Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση 
            τους. Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα 
            οδηγό  (HDPE  κατά  ΕΛΟΤ  EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για 
            διαχείριση  καλωδίων"  ή  γαλβανισμένους  σιδηροσωλήνες κατά 
            ΕΛΟΤ EN 10255). 
             
                Η  προστασία  των  σωλήνων  διέλευσης  καλωδίων  είτε με 
            σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή 
            της μελέτης. 
             
                Τα  ειδικά  φρεάτια  έλξης  και επίσκεψης καλωδίων με το 
            κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 
             
                Οι  χάλκινοι  αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των 
            πλακών γείωσης. 
             
                Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
             
                Όλα  τα  προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας 
            του ιστού. 
             
                H  προμήθεια  και  προσκόμιση  επί  τόπου του χαλύβδινου 
            ιστού  και  της  προκατασκευασμένης  βάσης του από οπλισμένο 
            σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες 
            εν  θερμώ  ράβδους  και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό 
            κάλυμμα  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  124,  διαμορφωμένης  σύμφωνα  με τα 
            Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ). 
             
                Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα 
            και την διάταξη μανδάλωσής της. 
             
                H   ανέγερση   και  στερέωση  του  ιστού  στους  κοχλίες 
            αγκύρωσης  με  οκτώ  περικόχλια,  επάνω  και  κάτω, με χρήση 
            καταλλήλου  ανυψωτικού  εξοπλισμού  (τα κάτω είναι περικόχλια 
            κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 
             
                H  πλήρωση  του  κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη 
            συρικνούμενη  τσιμεντοκονία,  μετά  το  αλφάδιασμα  και  την 
            σύσφιγξη των κοχλιών. 
             



  

                Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 
             
                Τιμή   ανά  εγκατεστημένο  χαλύβδινο  ιστό  οδοφωτισμού, 
            ανάλογα με το ύψος του 
            (1 Τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ                                    ( 950.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 18  
             
            (60.10.85.01.ΗΛΜ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2548.ΟΔΟ        
 
            Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
             
                Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από 
            σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  οπλισμένο  με  δομικό πλέγμα 
            Β500C,  με  τοιχώματα  ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
            έλξης  και  15cm  για  τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά 
            σύμφωνα  με  τα  σχέδια  λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή 
            μονάδας περιλαμβάνονται: 
             
                η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
             
                η  επί  τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση 
            προκατασκευασμένου φρεατίου 
             
                η  διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων 
            διέλευσης των καλωδίων 
             
                στεγανό  κάλυμμα  από  μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε 
            μεταλλικό  πλαίσιο  μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη 
            μανδάλωσης  με  χρήση  ειδικού  εργαλείου  και  αντισκωριακή 
            προστασία  (διπλή  στρώση  rustprimer  ψευδαργύρου και διπλή 
            στρώση εποξειδικής βαφής) 
             
                η  επισήμανση  του  φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
            στην  μελέτη  Τιμή  ανά  πλήρες  φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών 
            διαστάσεων (Μ)x(Π) 
            (1 Τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ                                      (  60.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 19  
             
            (60.20.40.11.ΗΛΜ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  5.ΗΛΜ           
 
            Σωλήνες  προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης 
            από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm 
             



  

                Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση 
            σωλήνων  προστασίας  υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου 
            όπως   αναφέρεται   παρακάτω,   από   πολυαιθυλένιο   υψηλής 
            πυκνότητας   (HDPE),  δομημένου  τοιχώματος,  κατά  ΕΛΟΤ  EN 
            50086-1  ,  ΕΛΟΤ  EN  50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα 
            σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% 
            >  400  Ν/m,  με  ενσωματωμένη  ατσαλίνα,  παραδιδομένων  σε 
            κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. 
             
                Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η προμήθεια και μεταφορά επί 
            τόπου  του  έργου  των σωλήνων, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση 
            δίπλα   στο   όρυγμα   τοποθέτησης,  η  κοπή  στα  μήκη  που 
            απαιτούνται,   τα   ειδικά   τεμάχια  σύνδεσης  (μούφες),  η 
            τοποθέτηση  πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, 
            η  πρόσδεση  των  σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η 
            τοποθέτηση  και  συναρμογή  του  σωλήνα στα φρεάτια έλξης και 
            σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
             
                Η   εκσκαφή   και   επανεπίχωση   του  ορύγματος  και  ο 
            εγκιβωτισμός  των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
            οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
            (1 Μ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                            (  12.50) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 20  
             
            (62.10.01.01.ΗΛΜ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  101.ΗΛΜ         
 
            Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m 
             
                Εργασία   αφαίρεσης   εγκατεστημένων   χαλύβδινων  ιστών 
            φωτισμού,  με  ή  χωρίς  βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία 
            περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
             
                - η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού 
            και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών 
             
                - η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω 
            από   τη   βάση   του   ιστού  (πλακοστρώσεις,  σκυροδέματα, 
            τσιμεντοκονιάματα κλπ.) 
             
                -  η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από 
            το ακροκιβώτιο. 
             
                -  η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του 
            και  η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, 
            των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 
             
                -  η  επανασύνδεση  των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως 



  

            στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιμελής μόνωσή τους. 
             
                -  η  φόρτωση,  μεταφορά  και απόρριψη των προϊόντων των 
            αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο. 
             
                -  η  αποκατάσταση  της επιφάνειας γύρω από την βάση του 
            ιστού στην αρχική της μορφή. 
             
                -  η  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  του  ιστού  και των 
            φωτιστικών  στην  αποθήκη  της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη 
            θέση επανατοποθέτησης. 
             
                Τιμή ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ                                   (  70.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 21  
             
            (62.10.48.02.ΗΛΜ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  45.ΗΛΜ          
 
            Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, διατομής 10 mm² 
             
                Προμήθεια,  προσκόμιση  επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού 
            πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών 
            στήριξης,   σύνδεσης   και   σήμανσης   (ειδικά  στηρίγματα, 
            ακροδέκτες,   πέδιλα,   μούφες,   κασσιτεροκόλληση,  ταινίες 
            σημάνσεως, ατσαλίνες, κλπ.)   καθώς   και   των  μετρήσεων  και 
            ελέγχων. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 
            (1 Μ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                               (  3.40) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 22  
             
            (8773.2.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ), διπολικό, κατάλληλο για 
            τοποθέτηση  στο  έδαφος,  διατομής  2χ4  ΜΜ2, δηλαδή αγωγός, 
            υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα, 
            αναλογία  οπτοπλίνθων  επισήμανσης, αναλογία άμμου κλπ.) και 
            μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και εργασία τοποθέτησης, 
            διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης   για  πλήρη  και  κανονική 
            λειτουργία. 
            (1 Μ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                               (  3.30) 
 
 



  

            ΑΡΘΡΟ 23  
             
            (8773.3.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τριπολικό, κατάλληλο για 
            τοποθέτηση  στο  έδαφος,  διατομής 3χ2,5 ΜΜ², δηλαδή αγωγός, 
            υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα, 
            αναλογία  οπτοπλίνθων  επισήμανσης, αναλογία άμμου κλπ.) και 
            μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και εργασία τοποθέτησης, 
            διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης   για  πλήρη  και  κανονική 
            λειτουργία. 
            (1 Μ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                               (  3.20) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 24  
             
            (8773.3.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τριπολικό, κατάλληλο για 
            τοποθέτηση  στο έδαφος, διατομής 3χ4 ΜΜ², κατά τα λοιπά όπως 
            το Άρθρο 8773.3.2. 
            (1 Μ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                            (  4.16) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 25  
             
            (8773.6.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), πενταπολικό, κατάλληλο για 
            τοποθέτηση  στο  έδαφος,  διατομής  5χ4  ΜΜ2, δηλαδή αγωγός, 
            υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα, 
            αναλογία  οπτοπλίνθων  επισήμανσης, αναλογία άμμου κλπ.) και 
            μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και εργασία τοποθέτησης, 
            διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης   για  πλήρη  και  κανονική 
            λειτουργία. 
            (1 Μ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ                              (  5.85) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 26  
             
            (9301.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2117.           
 
            Εκσκαφή   για   την   κατασκευή   λάκκου   βάσης  θεμελίωσης 
            τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού, σε έδαφος γαιώδες, οποιωνδήποτε 
            διαστάσεων,  που  θα  γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την 



  

            χρησιμοποίηση   εκρηκτικών   υλών,  με  την  υποστύλωση  των 
            πλευρών,  μόρφωση του πυθμένα και την μεταφορά των προϊόντων 
            εκσκαφής  και  την απόρριψη αυτών σε θέσεις που επιτρέπονται 
            από την Αστυνομία. 
            (1 Μ3) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ                      (  38.27) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 27  
             
            (Ν9350.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Κιβώτιο  ηλεκτρικής  διανομής  (πίλαρ),  εσωτερικών ωφέλιμων 
            διαστάσεων  πλάτος  1,20  Μ,  ύψος  1,20  Μ και βάθος 0,36 Μ 
            πλήρες  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλαρ 
            με   όλα   τα  υλικά  και  μικροϋλικά,  κατασκευασμένου  από 
            μεταλλικά  πλαίσια  από  προφίλ  (σιδηρογωνίες,  λάμες κλπ.) 
            συγκολλημένα   ή   συνδεδεμένα   με  κοχλίες  και  εξωτερικό 
            μεταλλικό  κιβώτιο  από  χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ, πρεσσαριστό, 
            πάχους  2  ΜΜ.  Το εσωτερικό του πίλαρ θα είναι χωρισμένο με 
            λαμαρίνα  σε  δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας 
            προς  τα  αριστερά,  πλάτους  0,60 Μ, θα προορίζεται για τον 
            μετρητή και τον δέκτη της ΔΕΗ και ο άλλος πλάτους 0,85 Μ για 
            την  ηλεκτρική  διανομή.  Οι χώροι θα κλείνουν με μονόφυλλες 
            πόρτες οι οποίες 
             
                α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος 
             
                β)  περιμετρικά  θα  είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή 
            γωνία  (στραντζαριστές)  για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή 
            στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, 
             
                γ)  θα  αναρτώνται  στο  σώμα  του  πίλαρ με την βοήθεια 
            μεντεσέδων βαρέως τύπου και 
             
                δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. 
             
                Στον  χώρο που προορίζεται για την ΔΕΗ και στην ράχη του 
            πίλαρ   θα   είναι  στερεωμένη  με  κοχλίες  και  περικόχλια 
            στραντζαριστή  γαλβανισμένη  λαμαρίνα  πάχους  1  ΜΜ  για να 
            μπορούν  να στερεωθούν επάνω σ' αυτήν τα όργανα της ΔΕΗ. Στον 
            χώρο  που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή 
            από   σιδηρογωνίες,  ελάσματα  κλπ.  για  την  στερέωση  της 
            ηλεκτρικής  διανομής. Το επάνω μέρος του πίλαρ θα έχει σχήμα 
            στέγης  ή  τόξου  και  θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής 
            κατά 6 CM. 
             
                Ολόκληρη  η  κατασκευή  θα  είναι στεγανή στην βροχή και 
            αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός, θα βαφεί με δύο στρώσεις 
            χρώματος  μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα απόχρωσης 



  

            της αρεσκείας της Υπηρεσίας. 
             
                Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  όλα τα απαιτούμενα 
            υλικά και μικροϋλικά (προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση) 
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 
            μελέτης,  και  η  εργασία  στερέωσης,  σύνδεσης, δοκιμών και 
            παράδοση  σε πλήρη λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 
            κατασκευή  της βάσης έδρασης του πίλαρ από σκυρόδεμα C12/16, 
            διαστάσεων 130x0,40x0,50m (ΜxΒxΥ) 
            (1 τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                   (  610.13) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 28  
             
            (Ν9351.2.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Ηλεκτρικός    πίνακας    τριφασικός    κατασκευασμένος   από 
            χαλυβδοέλασμα  DΚP,  προστασίας  ΙP55, ενδεικτικών διαστάσεων 
            40Χ50cm  (Π  Χ  Υ),  με  θύρα. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει έναν 
            γενικό  διακόπτη  3Χ40Α,  τρεις  ασφάλειες τήξεως 35 Α, έναν 
            ηλεκτρονόμο   διαρροής   3Χ35Α/300  mΑ,  διακόπτη  λυκόφωτος 
            (φωτοκύτταρο),    ρελέ   ισχύος   τριών   αναχωρήσεων,   έξι 
            μικροαυτόματους   1Χ16   Α,   δύο  μικροαυτόματους  1Χ10  Α, 
            ρευματοδότη  ράγας σούκο, Ενδεικτική λυχνία, κλπ, σύμφωνα με 
            τα σχέδια. 
             
                Στην    τιμή   περιλαμβάνονται   επίσης   η   προμήθεια, 
            προσκόμιση,  κατασκευή  και  εγκατάσταση των στηριγμάτων, των 
            οπών  εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραμμών, των ακροδεκτών, 
            των  καλωδιώσεων  εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικροϋλικών 
            και του χρωματισμού των μεταλλικών μερών με μεταλλικό χρώμα, 
            δηλαδή  υλικά και μικρουλικά επί τόπου του έργου και εργασία 
            εγκατάστασης  συμπεριλαμβανομένης  της  εργασίας  εσωτερικής 
            συνδεσμολογίας  των  οργάνων  του  πίνακα, της συνδέσεως των 
            ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως, των δοκιμών κλπ. 
            για παράδοση σε λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ                 (  510.13) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 29  
             
            (Ν9367.91.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103          
 
            Φωτιστικό  σώμα  εξωτερικού  χώρου,  τύπου  bollard, χαμηλού 
            ύψους, ενδεικτικού τύπου DISANO 1736 EXPO ή ισοδύναμου, μετά 
            των   λαμπτήρων   led   συνολικής   ισχύος   10W   με  πλήρη 
            ηλεκτρολογική εξάρτηση, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 



  

            Προδιαγραφές   της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και 
            μικροϋλικών,  προσκόμιση  επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, 
            σύνδεσης,   δοκιμών   και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική 
            λειτουργία.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  και η κατασκευή της 
            βάσης έδρασης του φωτιστικού 
            (1 τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ          (  393.04) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 30  
             
            (Ν9375.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103          
 
            Φωτιστικό  σώμα  τύπου  προβολέα,  εξωτερικού  χώρου, βαθμού 
            προστασίας  ΙΡ65,  ενδεικτικού  τύπου  DISANO  1538  KOALA ή 
            ισοδύναμου,  μετά  των  λαμπτήρων  LED  ισχύος 10 W με πλήρη 
            ηλεκτρολογική εξάρτηση, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
            Προδιαγραφές   της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και 
            μικροϋλικών,  προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, 
            σύνδεσης,   δοκιμών  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική 
            λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ              (  127.54) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 31  
             
            (Ν9375.41.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 103          
 
            Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
            ιστό  ύψους  6m,  ενδεικτικού  τύπου  DISANO  DISCO5  3334 ή 
            ισοδύναμου,  μετά  των  λαμπτήρων  LED  ισχύος 132W με πλήρη 
            ηλεκτρολογική εξάρτηση, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
            Προδιαγραφές   της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και 
            μικροϋλικών,  προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, 
            σύνδεσης,   δοκιμών  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική 
            λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ     ( 1,590.04) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 32  
             
            (Ν9989.102.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21           
 
            Προμήθεια,   προσκόμιση,   κατασκευή   και   εγκατάσταση  του 
            ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού συντριβανιού, τύπου dry-dect 
             



  

                περιλαμβάνει  πέντε  στρογγυλά καλύμματα με τον μηχανισμό 
            εκτόξευσης  (ακροφυσιο  16  mm),  ένα  ρυθμιστή ροής για την 
            ρύθμιση  του ύψους εκτόξευσης του νερού, το Swivel Joint για 
            την εύκολη ευθυγράμμιση των ακροφυσίων, τον φωτισμό LED. 
             
                Είναι  κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 
            ΑISI 304, βαριάς κατασκευής, με μεγάλη αντοχή στην διάβρωση. 
            Το  Dry Deck ενσωματώνει δύο (2) φωτιστικά HIGH POWER LED σε 
            RGB  ή  λευκό φωτισμό δημιουργώντας εντυπωσιακά, εκατομμύρια 
            χρώματα  με  μεγάλη  ορατότητα από μακριά, το οποίο θα είναι 
            επιλογή της υπηρεσίας Τα Dry Deck θα λειτουργήσουν με έλεγχο 
            του ύψους της εξόδου του νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB, 
            ο  έλεγχος του ύψους του νερού γίνεται με Frequency Inverter 
            καθώς και για τον φωτισμό γίνεται με RGB controller. 
             
                Tο  σιντριβάνι  περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις εκτόξευσης 
            νερού,   με   εκτοξευτήρες   εξόδου  νερού  16mm,  δυο  φώτα 
            ενσωματωμένα  σε  κάθε  εκτοξευτήρα,  αντλία  ανακυκλοφορίας 
            νερού  2  ΚW, πίνακα αυτοματισμού, ηλεκτρολογικό πίνακα, την 
            ηλεκτρολογική    εγκατάσταση,    όλους    τους   απαραίτητους 
            μηχανισμούς,  τη συσκευή με το φίλτρο καθαρισμού, τη συσκευή 
            αυτόματης   χλωρίωσης,  το  ηλεκτρικό  και  μηχανικό  φλοτέρ 
            πλήρωσης  νερού,  καθώς  και  όλα  τα απαραίτητα εξαρτήματα, 
            υλικά   και   μικροϋλικά   κατασκευής   και  σύνδεσης,  όπως 
            παρουσιάζεται στο σχετικό σχέδιο κατασκευής 
             
                Δηλαδή   προμήθεια  μεταφορά  και  τοποθέτηση  όλων  των 
            απαραίτητων  οργάνων  και  συσκευών  για  την  κατασκευή του 
            σιντριβανιού,  και κάθε απαραίτητο υλικό και μικροϋλικό, για 
            την  πλήρη  έντεχνη και ακίνδυνη λειτουργία του συντριβανιού 
            σύμφωνα  με  όλες  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές διεθνείς και 
            Ελληνικές, για την λειτουργία των φώτων και των αντλιών. 
             
                Δεν  περιλαμβάνονται  το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης έως 
            το  μηχανοστάσιο,  καθώς  και  το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού 
            ρεύματος   από  το  πιλλαρ  έως  τον  ηλεκτρικό  πίνακα  του 
            συντριβανιού. 
            (1 κ.α.) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ         ( 67,500.00) 
 
 
            ΑΡΘΡΟ 33  
             
            ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  100.ΗΛΜ         
 

Ιστός και φωτιστικό κορυφής ηλεκτροφωτισμού  led 33w ύψος ιστού πάνω από 
το έδαφος 3,50μ και φωτιστικού 0,50 μ 

             
Ιστός ηλεκτροφωτισμού  κατάλληλος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Ο ιστός 
θα είναι κατασκευασμένος από πρεσαριστό μορφοσίδηρο  



  

Το φωτιστικό που είναι πάνω στον ιστό είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο 
τεχνολογίας LED. 
Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον κανονισμό CE και ο 
βαθμός προστασίας από σκόνη και υγρασία είναι τουλάχιστον IP 65. 
Λειτουργεί στα 230V/50HZ. 
Το φωτιστικό θα έχει στοιχεία LED με ελάχιστη απόδοση 120 lm/W, κατανάλωσης 
33Watt. Η ελάχιστη φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι 2900lm στα 4000Κ και θα 
είναι τοποθετημένο σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας. 
Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου φωτιστικού έγινε γιατί δίνει τα μέγιστα 
αποτελέσματα σε δύο πολύ σημαντικά για τη συγκεκριμένη κατασκευή κριτήρια:  
α. Μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και με τις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες.  
β. Πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας, δεδομένου ότι με μικρή ισχύ δίνουν τη 
φωτεινή ροή που αποδίδουν 5πλάσιας ισχύος άλλου τύπου λαμπτήρες. Η ηλεκτρική 
σύνδεση πραγματοποιείται σε ακροκιβώτιο εντός του ιστού και γι’ αυτό θα 
υπάρχει, σε απόσταση περίπου 0,70 μ. από την βάση του ιστού, οπή για την 
τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα. Το 
ακροκιβώτιο, θα φέρει στο κάτω μέρος με δύο οπές για την είσοδο και την έξοδο 
μέσω κατάλληλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής, 
στο επάνω δε μέρος οπή για τη διέλευση επίσης μέσω κατάλληλου στυπιοθλίπτη 
του καλωδίου τροφοδοσίας του φωτιστικού σώματος. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα 
υπάρχουν διακλαδωτήρες, καθώς και κοχλίες πρόσδεσης του χαλκού γείωσης και 
του αγωγού γείωσης του φωτιστικού σώματος.  Ο ιστός είναι συνδεδεμένος με την 
μεταλλική του βάση διατάσεων 30χ30χ1, με τέσσερα τριγωνικά πτερύγια πάχους 1 
εκ , και τοποθετήται σε αγκύρια με μπουλόνια τα οποία ευρίσκονται  σε βάση από 
σκυρόδεμα διατάσεων 40χ40χ70(βάθος). Στην βάση θα υπάρχει ειδική οπή για την 
διέλευση των καλωδίων μέσα σε πλαστική σωλήνα σπιράλ.  Η όλη κατασκευή θα 
πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Ο 
ανάδοχος θα προσκομίσει σχέδια για τον ιστό και του φωτιστικού κορυφής, καθώς 
και χρωματολόγιο,  τα οποία θα εγκρίνει η τεχνική υπηρεσία.  
Στη τιμή περιλαμβάνονται  ο ιστός όπως περιγράφεται, το βάψιμο του ιστού, το 
φωτιστικό κορυφής,  το ακροκιβώτιο, το καλώδιο ΝΥΥ 3χ1,5 για σύνδεση του 
φωτιστικού από την κορυφή εώς το ακροκιβώτιο, η βάση από σκυρόδεμα, η 
μεταλλική βάση με τα αγκύρια στήριξης,  καθώς και όλα τα υλικά και μικροϋλικά 
και εργασία για πλήρη, ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία αυτού.  Το ως άνω 
φωτιστικό νοείται πλήρως τοποθετημένο και συναρμολογημένο επί τόπου του 
έργου, επάνω σε ειδική βάση, έτοιμο για λειτουργία μετά από όλες τις δέουσες 
δοκιμές.                

             
    Τιμή ανά τεμάχιο 

            (1 Τεμ) 
 
            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ                     (  675.00) 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 

4,00m.

 03.10.02.01.ΥΔΡ

 1.2 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.  11.02.04.ΥΔΡ

 1.3 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων.  16.01.ΥΔΡ

 1.4
Φρεάτιο υδροσυλλογής εντός κατοικημένων περιοχών, τύπου Α1, 

εσωτερικών διαστάσεων 0,80x0,60m.
Ν16.14.01.91.ΥΔΡ

 1.5

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20.

 32.02.04.ΟΙΚ

 1.6   Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm.  60.10.85.01.ΗΛΜ

 1.7
Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσης θεμελίωσης τσιμεντοϊστού ή 

σιδηροϊστού, σε έδαφος γαιώδες.
 9301.1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 2.1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm, διαμέτρου Φ20mm.  01.01.02.Η.ΠΡΣ

 2.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm, διαμέτρου Φ40mm.  01.01.05.Η.ΠΡΣ

 2.3 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ, ονομαστικής διαμέτρου Φ 6mm.  01.03.02.Η.ΠΡΣ

 2.4 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος.  08.01.01.Η.ΠΡΣ

 2.5

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους 

σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, με απόσταση 

σταλακτών 33cm.

 08.02.07.01.Η.ΠΡΣ

 2.6
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5-9 m, 

με σώμα ανύψωσης 10cm, πλαστικό.
 08.03.02.01.Η.ΠΡΣ

 2.7
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με 

μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1".
 09.01.01.06.Η.ΠΡΣ

 2.8   Πηνία ηλεκτροβανών 24 VAC.  09.01.04.01.Η.ΠΡΣ

 2.9
Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 15-16 

ελεγχόμενων ηλεκτροβανών.
 09.02.06.02.Η.ΠΡΣ

 2.10
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, διαστάσεων/αριθμού Η/Β 30χ40cm, 4 

Η/Β.
 09.02.13.03.Η.ΠΡΣ

 2.11
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6at, 

ονομαστικής διαμέτρου D 160mm.
 12.13.01.07.ΥΔΡ

ΕΡΓΟ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ



 2.12 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 5,00 m.  Ν60.10.01.01.ΗΛΜ

 2.13
Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από 

πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm.
 60.20.40.11.ΗΛΜ

 2.14 Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.  62.10.01.01.ΗΛΜ

 2.15 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, διατομής 10 mm².  62.10.48.02.ΗΛΜ

 2.16
  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), διπολικό, κατάλληλο για 

τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 2χ4 ΜΜ2.
 8773.2.3

 2.17
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τριπολικό, κατάλληλο για 

τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 3χ2,5 ΜΜ².
 8773.3.2

 2.18
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τριπολικό, κατάλληλο για 

τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 3χ4 ΜΜ².
 8773.3.3

 2.19
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), πενταπολικό, κατάλληλο για 

τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 5χ4 ΜΜ2.
 8773.6.3

 2.20
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), εσωτερικών ωφέλιμων 

διαστάσεων πλάτος 1,20 Μ, ύψος 1,20 Μ και βάθος 0,36 Μ.
Ν9350.1

 2.21 Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικός. Ν9351.2.1

 2.22

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, τύπου bollard, χαμηλού ύψους, 

ενδεικτικού τύπου DISANO 1736 EXPO ή ισοδύναμου, μετά των 

λαμπτήρων led συνολικής ισχύος 10W.

Ν9367.91.1

 2.23

  Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα, εξωτερικού χώρου, βαθμού 

προστασίας ΙΡ65, ενδεικτικού τύπου DISANO 1538 KOALA ή ισοδύναμου, 

μετά των λαμπτήρων LED ισχύος 10 W.

Ν9375.21.1

 2.24

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστό 

ύψους 6m, ενδεικτικού τύπου DISANO DISCO5 3334 ή ισοδύναμου, μετά 

των λαμπτήρων LED ισχύος 132W.

Ν9375.41.1

 2.25
Ιστός και φωτιστικο κορυφης ηλεκτροφωτισμού  led 33w υψος ιστου 

πανω απο το εδαφος 3,50μ και φωτιστικου 0,50 μ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ

 3.1
Προμήθεια, προσκόμιση, κατασκευή και εγκατσταση του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού συντριβανιού, τύπου dry-dect.
Ν9989.102.1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4.758,05

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 57.447,12

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 67.500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 129.705,17

ΓΕ + ΟΕ 18% 23.346,93

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 153.052,10

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15% 22.957,82

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 176.009,92

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΠΑ 24% 42.242,38

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 218.252,30



ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘ.

ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛ

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ

6081.1.ΥΔΡ 4   Μ3   200 7,50 1.500,00                 

 6752.ΥΔΡ 12   Kg   100 2,90 290,00                 

 6744.ΥΔΡ 14   Τεμ  2 103,00 206,00                 

 6327.ΥΔΡ 15  Τεμ.  2 260,00 520,00                 

 3214.ΟΙΚ 16   Μ3   2 84,00 168,00                 

 2548.ΟΔΟ 18  Τεμ.  25 60,00 1.500,00                 

  2117. 26   Μ3   15 38,27 574,05                 

4.758,05

   ΗΛΜ8 1    Μ   480 0,35 168,00                 

   ΗΛΜ8 2    Μ   150 0,85 127,50                 

   ΗΛΜ8 3    Μ   50 0,15 7,50                 

   ΗΛΜ8 5  Τεμ.  47 0,22 10,34                 

   ΗΛΜ8 6    Μ   20 1,05 21,00                 

   ΗΛΜ8 7   Τεμ  43 30,00 1.290,00                 

   ΗΛΜ8 8  Τεμ.  14 95,00 1.330,00                 

   ΗΛΜ8 9  Τεμ.  14 10,00 140,00                 

  ΗΛΜ52 10  Τεμ.  1 500,00 500,00                 

   ΗΛΜ8 11  Τεμ.  4 25,00 100,00                 

6620.3.ΥΔΡ 13    Μ   20 10,80 216,00                 



 101.ΗΛΜ 17  Τεμ.  5 950,00 4.750,00                 

  5.ΗΛΜ 19    Μ   570 12,50 7.125,00                 

 101.ΗΛΜ 20   Τεμ  19 70,00 1.330,00                 

  45.ΗΛΜ 21    Μ   600 3,40 2.040,00                 

  ΗΛΜ47 22    Μ   630 3,30 2.079,00                 

  ΗΛΜ47 23    Μ   200 3,20 640,00                 

  ΗΛΜ47 24    Μ   80 4,16 332,80                 

  ΗΛΜ47 25    Μ   40 5,85 234,00                 

  ΗΛΜ52 27  τεμ.  1 610,13 610,13                 

  ΗΛΜ52 28  τεμ.  1 510,13 510,13                 

  ΗΛΜ103 29  τεμ.  5 393,04 1.965,20                 

  ΗΛΜ103 30  τεμ.  8 127,54 1.020,32                 

  ΗΛΜ103 31  τεμ.  5 1.590,04 7.950,20                 

 100.ΗΛΜ 33   Τεμ 34 675,00 22.950,00

57.447,12

  ΗΛΜ21 32  κ.α.  1 67.500,00 67.500,00                 

67.500,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
  

ΕΡΓΟ: 
  

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 
 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕIΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕIΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΓΕΝΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
1.1 Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

διατυπώνονται οι όροι και οι απαιτήσεις σύμφωνα με τους οποίους θα 
εκτελεσθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
μελέτες και τις έγγραφες οδηγίες και διευκρινήσεις της Επίβλεψης που θα 
δοθούν στον Ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, για την πλήρη 
ολοκλήρωση (με παράδοσή τους σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία) από τον 
Ανάδοχο του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του 
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»  στους Γαργαλιάνους 
του Δήμου Τριφυλίας.  
   

1.2 Όλες οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ» έχουν πλήρη εφαρμογή στο παρόν έργο, άσχετα με το εάν γίνεται ή 
όχι αναφορά τους στα άρθρα της παρούσας. 
Σε κάθε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των όρων της παρούσης Ε.Σ.Υ. και των 
διατάξεων του Ν.4412/2016, υπερισχύουν οι διατάξεις του νόμου.  
 

1.3 Συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του Περιγραφικού 
Τιμολογίου Έργων, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την εφαρμογή των 
ποσοστών έκπτωσης ανά «ομάδα» εργασιών, που θα προσφέρει ο Ανάδοχος του 
έργου.  

 
1.4 Τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν περιέχονται 

στον Προϋπολογισμό της Μελέτης, περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, τα 
σχέδια της Μελέτης καθώς και τα υπόλοιπα συμβατικά τα τεύχη του έργου.  

 
1.5 Αρχικό συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι  το συνολικό ποσό του 

Προϋπολογισμού της Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και 
εργολαβικού οφέλους), μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας και 
αυξημένο κατά το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης, την δαπάνη 
αναθεώρησης και την δαπάνη Φ.Π.Α. όπως θα προκύψουν μετά τον 
επαναϋπολογισμό τους κατά την υπογραφή της σύμβασης   σύμφωνα με τη  παρ. 
4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016. 

 
1.6 Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο 

τεκμήριο, ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και διερευνήσει πλήρως 
όλα τα συμβατικά στοιχεία του έργου  (σχέδια, προδιαγραφές, τεύχη κ.λ.π.), όπως 
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επίσης και τα λοιπά στοιχεία της εργολαβίας, που περιλαμβάνονται στο φάκελο της 
Δημοπρασίας, έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του 
έργου και έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής 
του, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της 
προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, καθαιρέσεων, τις 
μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα 
εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού ηλεκτρικού ρεύματος, τις 
επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τις οδούς προσπέλασης, τις ενδεχόμενες 
δυσχέρειες και καθυστερήσεις λόγω της κυκλοφορίας και ότι έχει λάβει υπόψη του 
ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά 
οιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων 
που τυχόν θα απαιτηθούν ή δυσχερειών κυκλοφορίας. 
 

1.7 Επίσης εξυπακούεται, ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση της διαμόρφωσης 
και της κατάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων 
και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των μέσων 
(μηχανημάτων, υλικών και υπηρεσιών), που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη 
και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο των 
εργασιών ή το κόστος τους. 
 

1.8 Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί για κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
στο αντικείμενο της σύμβασης και τις απαιτήσεις του έργου, δεν  τον απαλλάσσει  
από τις ευθύνες του για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ούτε αιτιολογεί απαίτηση διαφοροποίησης τιμήματος. 
 

1.9 Οι παντός είδους δαπάνες, που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων της 
παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, θεωρείται ότι αφορούν τις γενικές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου, δεν θα πληρωθεί, σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερο 
τίμημα, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγμένες στις 
τιμές του Τιμολογίου της  προσφοράς  του  Αναδόχου. 

 
1.10 Η αναφορά των άρθρων που ακολουθεί είναι τυχαία και σε καμία περίπτωση δεν 

αποτελούν ένδειξη σπουδαιότητας εφαρμογής ή χρονικής αλληλουχίας εφαρμογής 
τους. Οι όροι της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  εφαρμόζονται 
κατά το μέρος που αφορούν την παρούσα εργολαβία.  
 

1.11 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωvίας μεταξύ τωv όρων της 
παρούσας ή και προς τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η οποία δεν θα αφορά σε 
προφανές σφάλμα εκ παραδρομής, θα θεωρείται πρωτίστως ότι υπερισχύουν οι 
διατάξεις του νόμου, και δευτερευόντως θα υπερισχύει τo συμβατικό εκείνο 
στoιχείο, τo οποίο - κατά τηv απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας - θα θεωρείται ότι 
εξασφαλίζει τηv καλύτερη πoιότητα και αρτιότητα της κατασκευής. 
 

1.12 Όπου στο παρόν τεύχος σημειώνεται ο όρος «Υπηρεσία», «Κύριος του Έργου», 
«Εργοδότης» ή «Επίβλεψη» εννοείται η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, αλλά 
και οποιοδήποτε άλλο σχήμα εκπροσωπεί νόμιμα τον κύριο του έργου, κατά 
περίπτωση και σε συνεννόηση πάντοτε με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως οι 
επιβλέποντες μηχανικοί που έχουν οριστεί κατά κατηγορία εργασιών ή για το 
σύνολο του έργου, οι μελετητές, ειδικοί σύμβουλοι ή οι έχοντες την υψηλή 
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επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως την τελική ευθύνη 
των εγκρίσεων έχει η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου που αποτελεί και τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του κυρίου του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΣΧΕΔΙΩΝ 
 
2.1 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η 

ανάθεση και η εκτέλεση του έργου, είναι όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 της 
διακήρυξης, όπου και καθορίζεται η σειρά ισχύος αυτών, σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ τους, σε συνδυασμό με το άρθρο 53 του Ν.4412/2016 
«Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης». 

 
2.2 Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκεκριμένες προδιαγραφές 

για το κάθε είδος εργασιών και σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης. Επιπλέον 
αυτών ισχύουν και: 
 
1. Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων σε εφαρμογή του άρθρου 53 παρ. 7.ζ του Ν. 4412/1016, όπως αυτός 
εγκρίθηκε με την Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β΄ 1746/19-05-2017) 
απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

2. To άρθρο 54 του Ν.4412/2016 «Τεχνικές Προδιαγραφές (άρθρο 42 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» 

3. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές έχουν εγκριθεί με 
την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 
2221 Β / 30-7-2012), σε συνδυασμό με την Υπουργική απόφαση 
Δ22/4193/2019 «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
και Μελέτες» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4607 Β/13.12.2019, σύμφωνα με 
την οποία εγκρίθηκαν εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Οι 
εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων 
ΕΤΕΠ που με τις ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.9.2013/ΦΕΚ2542/Β’/10.10.2013, 
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7.10.2014/ΦΕΚ828/Β’/21.10.2014, ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30.10.2014 / 
ΦΕΚ3068/Β’/14.11.2014 και ΔΚΠ/οικ.1211/01.08.2016/ 
ΦΕΚ2524/Β’/16.08.2016) υπουργικές αποφάσεις τέθηκαν σε αναστολή 
εφαρμογής λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησης / επικαιροποίησής τους. Οι 
δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ. 

4. Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο 
(διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές, δειγματοληψίες κλπ) που προβλέπονται στο 
έργο και δεν καλύπτονται από τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), 
θα εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή 
ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των 
οργανισμών αυτών. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8_4PjdVzFZDf3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVR9guxyO-0r_flcqLtcuk20TATLzSKNVpiSJDdYG-BO
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5. Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε 
συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards 
Organization), οι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN) και οι Αμερικανικές 
Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O). 

6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
2.3 Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να 

προβεί σε συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων 
και σε περίπτωση ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα και έγκαιρα από τον 
εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα 
στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με την 
σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του 
έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 
3.1  Στις τιμές μονάδας εργασιών του Τιμολογίου Μελέτης Έργων, όπως αυτές θα 

διαμορφωθούν μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης ανά «ομάδα» 
εργασιών, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, περιλαμβάνονται ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά και τα παρακάτω, πέραν αυτών που αναλυτικά περιγράφονται 
στους γενικούς όρους του περιγραφικού τιμολογίου (επισημαίνεται ότι σε 
περίπτωση αντίφασης μεταξύ τους υπερισχύουν όλα όσα αναγράφονται στο 
περιγραφικό τιμολόγιο:  
 
3.1.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 

δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
 (Φ.Π.Α.)]  
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και 
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες 
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη 
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης 
για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς 
και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν 
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

 
3.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, 

κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και 
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 
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πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε πιστοποιημένους χώρους διαχείρησης των 
παντός είδους Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ). 
 

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

3.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 
λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
 

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

3.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των 
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
 

3.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται 
προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου 
χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των 
μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις 
θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των 
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών 
τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
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υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των 
χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει 

ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-
λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

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

τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και 
τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Έργου. 
 

3.1.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και 
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
 

3.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής 
των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, 
αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.). 
 

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

3.1.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.. 
 

3.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
 
(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά 
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ευρήματα, δίκτυα κλπ.) 
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους κατά περίπτωση για αυτά φορείς,  
(γ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως 

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

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

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

 
3.1.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για 
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, κατασκευαστικών σχεδίων 
και σχεδίων λεπτομερειών. 
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (δίκτυα 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ] κλπ.), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου 
(ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
 

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

3.1.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού 
σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η 
δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως 
κατασκευάσθηκε". 
 

3.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει 
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς 
και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 
 

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

3.1.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 
 

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

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

3.1.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
 

3.1.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης 
να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες 
σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.. 
 

3.1.24 Οι δαπάνες έκδοσης ή ανανέωσης των απαιτούμενων κατά περίπτωση 
αδειών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς 
Κοινής Ωφελείας. 
 

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

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

3.1.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
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3.1.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 
3.2  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας 

εργασιών του Τιμολογίου Μελέτης Έργων και θα καταβληθεί από τον εργοδότη 
στον ανάδοχο σύμφωνα με το Νόμο.  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
4.1 Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο 

τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και 
την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και 
τοπικών συνθηκών, που πιθανόν επηρεάζουν την κατασκευή του έργου από κάθε 
άποψη, π.χ. αποκομιδή προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεων, άχρηστων 
προϊόντων κλπ., προσκόμιση πρώτων υλών, υλικών κατασκευής, έτοιμων 
κατασκευών κ.λ.π. που είναι αδύνατον να καταγραφούν σε έκταση, μέγεθος και 
ποσότητες, παρά μόνο το είδος αυτών που αναλυτικά φαίνεται στην Τεχνική 
Περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης κ.λ.π. συμβατικά στοιχεία, ή ήθελαν προκύψει 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σαν απολύτως απαραίτητες. 

 
4.2 Επίσης αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι ενήμεροι για τις 

ανάγκες τήρησης των περιβαλλοντικών όρων όπως αυτές ορίζονται και ισχύουν 
κάθε φορά από τις αρμόδιες Αρχών, καθώς και για ενδεχόμενες δυσχέρειες και 
καθυστερήσεις λόγω της κυκλοφορίας και ότι έχει λάβει υπόψη του ότι δεν θα του 
αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά οιονδήποτε τρόπο, 
λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων που τυχόν θα 
απαιτηθούν ή δυσχερειών κυκλοφορίας, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής 
απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων, τις μεταφορές, την διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού 
προσωπικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και των οδών προσπέλασης, τις 
επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες και γενικά τις φυσικές συνθήκες στην 
περιοχή του έργου.  

 
4.3  Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, 

(εκτός αυτού όπου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών με την παρούσα εργολαβία) 
ούτε για οποιαδήποτε κατασκευαστική ή προπαρασκευαστική εργασία, ούτε για 
εναπόθεση υλικών, προϊόντων, μηχανημάτων, μπάζων κ.λπ.  Η ακριβής έκταση 
του χώρου που θα καταλάβει το εργοτάξιο θα οριστεί επί τόπου από την Επίβλεψη 
του έργου, κατά την απόλυτη κρίση της, αφού συνεκτιμηθούν όλες οι παράμετροι 
και συνθήκες (διαθέσιμος χώρος, παράλληλες εργολαβίες, λειτουργία ορισμένων 
χώρων κλπ.).  

 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ  

 
5.1  Με την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, 

αρχίζει η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. 
Ο Ανάδοχος, με βάση την ολική προθεσμία συντάσσει και υποβάλλει  στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την 
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υπογραφή της Σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, έτσι ώστε : 

 να προσδιορίζονται με ακρίβεια οι κρίσιμες διαδρομές οι οποίες θα 
διασφαλίζουν την έγκαιρη  περάτωση  του έργου, 

 το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και μέσα στους οικονομικούς και ποιοτικούς 
στόχους που έχουν τεθεί από τη Σύμβαση και τα Συμβατικά Τεύχη, 

 να προκύψει η ελάχιστη δυνατή περίοδος όχλησης και ιδίως όχλησης της 
κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κατασκευαζόμενου έργου μέχρι την 
ολοκλήρωσή του συνόλου των εργασιών που προβλέπονται.  

 
5.2  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το 

χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του Αναδόχου ιδίως 
αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της 
μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης και τις 
δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει 
μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία δεν ζητήσει γραπτά η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το 
χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του 
χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή 
οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του 
αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα 
του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων 
χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια 
όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4412/2016. 

 
5.3  Το χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου, 

αναλύει δε ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες 
που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή 
τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των 
ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό 
διάγραμμα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισμού άνω του ενός 
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή 
διαγραμμάτων με την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα μικρότερου 
προϋπολογισμού μπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με 
την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα της σύμβασης.  

 
5.4 Κάθε χρονοδιάγραμμα αρχικό ή αναθεωρημένο θα συνοδεύεται από την 

προβλεπόμενη χρηματική απορρόφηση κατά μήνα (εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α) για τη συνολική διάρκεια του έργου. Η απεικόνιση της 
προβλεπόμενης απορρόφησης θα παρέχεται  και σε γραμμικό  διάγραμμα (χρόνος 
- ποσά). 

 
5.5  Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την 

εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην 
περίπτωση που κάποια ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η 
συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 
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Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο 
βασικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά 
από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο Ανάδοχος μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο 
Υπηρεσίας. Επίσης έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο Ανάδοχος αν δεν 
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για την υποβολή του 
χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
γενικότερα για την μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την μη 
συμμόρφωση του προς τις, σύμφωνα με την σύμβαση, έγγραφες εντολές της 
Υπηρεσίας. 
 

5.6 O Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από 
την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του 
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 
εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του έργου. 

 
5.7 Λόγω της ιδιομορφίας του χώρου και του έργου, είναι δυνατόν, κατά την διάρκεια  

της εκτέλεσης των εργασιών, να διακοπούν αυτές με εντολή  της Επίβλεψης ή και 
να παραστεί ανάγκη να εργασθούν συνεργεία απογευματινές ή νυκτερινές ώρες, 
οπότε πιθανόν να υπάρξουν αποκλίσεις από το πρόγραμμα που θα εγκριθεί από 
την Υπηρεσία. Τα παραπάνω έχουν ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του 
προϋπολογισμού και δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης αποζημίωσης του 
αναδόχου, πλην αυτής της αναθεώρησης σε περίπτωση  αιτιολογημένης 
παράτασης προθεσμίας. 

 
5.8 Προκειμένου επομένως να τηρηθούν οι οριζόμενες προθεσμίες ο Ανάδοχος θα 

λάβει υπόψη του και θα προβλέπει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή και τρίτη 
βάρδια αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια  με ή χωρίς υπερωρίες  καθώς και τη 
δυνατότητα εργασίας σε μέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από 
τμηματική παύση, υπερωριακή  ή νυχτερινή εργασία ή εργασία σε ημέρες αργίας 
και εορτών, θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καμιά απαίτηση οποιασδήποτε 
αποζημίωσης. Οι κάθε είδους άδειες  για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση 
ή σε μέρες αργίας και εορτών θα εκδοθούν με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
6.1 Για την προθεσμία εκτέλεσης του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 147 

του Ν.4412/2016. 
 
6.2 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα και με το άρθρο 12 της 

Διακήρυξης Δημοπρασίας, ορίζεται σε …………………………………. (…) 
ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί μέρους 
εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόμενες από τη 
σύμβαση δοκιμές. 

 
6.3 Για τυχόν χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 
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6.4 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του 
έργου με απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η 
δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, με 
ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και 
εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον 
ανάδοχο, χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εκ μέρους του 
εργοδότη. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή κ.λ.π. απασχόληση προσωπικού 
θα εκδοθούν με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου. Η Υπηρεσία, εάν χρειασθεί, θα 
συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
7.1 Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον Ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας, 

επιβάλλονται οι καθοριζόμενες με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 ποινικές ρήτρες 
και για τα καθοριζόμενα σε αυτό χρονικά διαστήματα. Τα ως άνω ποσά ποινικών 
ρητρών θα παρακρατούνται από τις πιστοποιήσεις του έργου. 

 
7.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της 

συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης 
ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις 
εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. 
Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής 
συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις 
εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 
Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της 
σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς 
την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη 
προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις 
που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας 
δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού 
ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 
7.3 Εάν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με το 
σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
8.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις σε συνδυασμό και με 

το άρθρο 20 της παρούσας, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης, όσο και για την 
ποιότητα και αντοχή των έργων, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο μόνος 
υπεύθυνος, και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν τον 
απαλλάσσει καθόλου από τις κατά Νόμον ευθύνες του για την εκτέλεση των 
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές 
προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη.  
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8.2 Ο καθορισμός από τα σχέδια των μελετών και τις οδηγίες της Τεχνικής Περιγραφής 
και των ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των 
εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν 
απαλλάσσει τον Aνάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια 
εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν κάθε 
επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του έργου, διατηρώντας ακέραια την 
ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έργων. 

 
8.3  Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται 

κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος 
από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου 
πρέπει να είναι άρτιο και αρμονικό ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα 
υπόλοιπα τμήματα του συνολικού έργου. Το αυτό ισχύει όσον αφορά και την 
αρτιότητα και τη λειτουργικότητα των διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 
8.4 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στον εύλογο χρόνο που 
θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να το εκτελέσει σε 
βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου χωρίς άλλη διατύπωση και με την τιμή 
που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.  
 

8.5 Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνηση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα, και πάντως 
πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία 
και να συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές. Δεν θα αναγνωρισθεί καμία οδηγία, 
απόφαση ή εντολή που δόθηκε μόνο προφορικά. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αίτηση 
του Αναδόχου για λήψη πληροφοριών και οδηγιών. 

 
8.6 Οποιαδήποτε ζημία, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά 

την διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος 
είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει 
 

8.7 Επίσης ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές 
που θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και αν είναι εξαιρετικά 
σπάνιας εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες-θύελλες, κ.λπ.). 
 

8.8 Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημίες στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε 
τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του 
προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 
 

8.9 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης 
εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις 
εργασίες αυτές, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας. 

 
 Επίσης ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 159 του του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ 
ΠΟΣΟΣΤΑ) – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 
9.1  Επί της αξίας των τιμών μονάδας εργασιών του Τιμολογίου Μελέτης Έργων  (παρ. 

1.3 του άρθρου 1) της παρούσας εργολαβίας προστίθεται ποσοστό δέκα οκτώ τοις 
εκατό (18%) για γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου. Το ίδιο ποσοστό 
γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. ισχύει και για τις παρακάτω περιπτώσεις:  

 
9.1.1  Επί της αξίας των εργασιών των Νέων Τιμών Μονάδας, που τυχόν θα 

συνταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας, αν αυτό επιτρέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία.  

9.1.2  Επί της πραγματικής δαπάνης για υλικά και ημερομίσθια εργατοτεχνιτών 
του εργολάβου κ.λ.π., τα οποία δαπανώνται ή καταβάλλονται για εκτέλεση 
απολογιστικών εργασιών, και τα οποία δεν υπόκεινται στην έκπτωση της 
δημοπρασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 154 του Ν.4412/2016. Στην 
έκπτωση όμως αυτή υπόκειται το παραπάνω εργολαβικό ποσοστό.  

  
Επί της αξίας των υλικών που χορηγούνται από την Υπηρεσία, δεν καταβάλλεται 
εργολαβικό ποσοστό. 
 

9.2  Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με 
βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του 
χρονοδιαγράμματος εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του 
Ν.4412/2016. 
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο 
χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή 
των επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο 
χρονοδιάγραμμα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν στη 
σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο για τη 
γρηγορότερη περάτωση του έργου.  

 
9.3  Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου Μελέτης Έργων, περιλαμβάνουν τις κάθε είδους 

επιβαρύνσεις τους, δηλαδή φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λ.π. Κάθε 
απαλλαγή από οποιαδήποτε επιβάρυνση, που τυχόν θα δοθεί κατά την εκτέλεση 
του έργου, θα εκπέσει για ωφέλεια του έργου.  
Τα παραπάνω ισχύουν και για νέες τιμές μονάδας που τυχόν θα κανονισθούν.  

 
9.4  Τμηματικές πληρωμές θα γίνονται ανά μήνα και για τα υλικά που προσκομίσθηκαν 

στο εργοτάξιο και έχουν βεβαιωθεί από την Υπηρεσία και βάσει πιστοποιήσεων, 
που θα συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.  

 
9.5  Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά όπως 
αυτά ορίζονται και ισχύουν κατά περίπτωση.  

 
 Επίσης ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
10.1  Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν 
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περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα 
σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων 
κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, ο 
φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα να συνάψει σύμβαση με τον 
ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, με 
την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή 
οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν 
μείζονα προβλήματα ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν 
από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της. 

  
10.2  Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 156 του  Ν. 4412/2016, με υποχρεωτική εφαρμογή των κατωτέρω : 
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή 
ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές, 
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές 
τιμές αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια 
(αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται, σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά και  
γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές 
καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. 

 
10.3  Οι κατά την παραπάνω παράγραφο 10.2 τιμές μονάδας νέων εργασιών, σύμφωνα 

με την περίπτωση β' της παραγρ. 5 ή το μέρος της τιμής της περίπτωσης γ', που 
κανονίζεται σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 5, ανάγεται στο 
επίπεδο των τιμών της προσφοράς πολλαπλασιαζόμενη με σταθερό συντελεστή 
που αφορά στη συμβατική ομάδα ομοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η 
υπόψη νέα εργασία.  
Ο σταθερός συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τύπο  
σ = Α:Β  όπως αυτός αναλυτικά καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 156 
του Ν. 4412/2016. 

 
10.4  Οι νέες τιμές μονάδας εργασιών που καθορίζονται όπως ορίζεται παραπάνω, 

προσαυξάνονται με ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, το οποίο 
στην προκειμένη περίπτωση είναι το αναγραφόμενο στην παρ. 9.1.1 του άρθρου 9 
της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 
11.1  Για τον υπολογισμό του ποσού της αναθεώρησης, ισχύει το άρθρο 153 του Ν. 

4412/16. Ως αφετηρία λαμβάνεται το τρίμηνο διενέργειας της δημοπρασίας 
(υποβολή προσφοράς), με δικαίωμα αναθεώρησης από το αμέσως επόμενο 
τρίμηνο.  

 
11.2  Για την αναθεώρηση θα εφαρμοσθούν οι συντελεστές των άρθρων ΟΙΚ, ΠΡΣ ή 

ΗΛΜ, που αναγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της μελέτης.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

 
12.1  Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής 

του έργου και της σχετικής εγκριτικής του απόφασης, αντίτυπα ή αντίγραφα των 
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οποίων επισυνάπτονται στον τελικό λογαριασμό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 152 του Ν.4412/2016.  

 
12.2  Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασμού (καθώς και όλων των ενδιάμεσων 

λογαριασμών) ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει όσα δικαιολογητικά 
αναγράφονται στην παράγραφο 9.5 παραπάνω και βεβαίωση του αρμόδιου 
υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές 
με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.  

 
12.3  Η εξόφληση του τελικού λογαριασμού του Αναδόχου θα γίνεται μόνον αφού 

προσκομισθεί η βεβαίωση της παρ. 22.4 του άρθρου 22 της παρούσας 
(Κατασκευαστικά σχέδια κ.λ.π.).  

 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 
 
13.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης 

του έργου, κατάλληλων σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών, 
μηχανημάτων κλπ. και να υποβάλλει έγκαιρα στην Υπηρεσία τα στοιχεία και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των υλικών και του εξοπλισμού που θα 
χρησιμοποιηθούν στο έργο προκειμένου να εγκριθούν από την Υπηρεσία πριν 
προσκομισθούν στο έργο. 

 
13.2  Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της 

αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που  μνημονεύονται στην εγκεκριμένη  μελέτη   και στα τεύχη 
Δημοπράτησης. 

 Όλα τα υλικά  που θα εγκατασταθούν στο έργο θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 
89/106/ ΕΟΚ και το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ Α. 176/25.10.94) τα οποία επιβάλλουν την 
έγκριση ποιότητας  CE σε όλα τα προϊόντα που εγκαθίστανται σε Δημόσια Έργα.  

 
13.3  Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με 

τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ),  τους ισχύοντες κανονισμούς και 
προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εμπορίου και Βιομηχανίας-Ενέργειας 
και Τεχνολογίας  (ΥΒΕΤ), του ΕΛΟΤ, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα 
της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρμοδίου 
οργάνου της Επίβλεψης  σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, 
την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κλπ. 

 
13.4  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να υποβάλλει δείγματα 

όλων των υλικών και προϊόντων προς έγκριση του Εργοδότη και καθορισμό της 
ποιότητας των προϊόντων, που θα ενσωματωθούν στο έργο. Τα δείγματα αυτά θα 
υποβάλλονται έγκαιρα, ώστε να δίδεται επαρκής χρόνος για την έγκριση του 
Εργοδότη και να μην προκαλείται καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου, λόγω 
απορρίψεως των δειγμάτων που υποβλήθηκαν. Για κάθε αντικείμενο θα 
υποβάλλονται τουλάχιστον δύο δείγματα. Τα υλικά αυτά δεν θα ενσωματωθούν 
στο έργο, εάν δεν έχουν την έγγραφη έγκριση της Επιβλέψεως, χωρίς η έγκριση 
αυτή να απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του.  
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13.5  Όπου στις Περιγραφές ή τα σχέδια αναφέρεται συγκεκριμένος τύπος υλικού, αυτό 
γίνεται κατ΄ εξαίρεση, γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και 
κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ΄ εφαρμογή της παρ. 3 
του άρθρου 54 του Ν.4412/2016. Η εν λόγω μνεία θεωρείται ότι συνοδεύεται από 
τον όρο «ή ισοδύναμο», έστω και εάν αυτό από παραδρομή δεν αναγράφεται.  

 
13.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα απαραίτητα για το έργο υλικά που 

δεν προέρχονται από το εμπόριο από τις θέσεις που ορίζονται από τη σύμβαση. 
 Εάν εκ των πραγμάτων προκύπτει αδυναμία χρησιμοποιήσεως ολικά ή μερικά των 

πηγών λήψεως υλικών που αναφέρονται στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να βρει και να προτείνει άλλες πηγές αυτών. Η χρήση των πηγών αυτών γίνεται 
μετά από έγκριση της Επίβλεψης των τιμών μονάδος των νέων εργασιών για 
τυχόν επί πλέον ή έλαττον δαπάνες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί 
πλήρως με τον τρόπο αυτό εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 
13.7  Ως προς την ακαταλληλότητα των υλικών, τους εργαστηριακούς ελέγχους κ.λ.π. 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 
1 του παρόντος άρθρου.  

 
13.8 Σε περίπτωση, που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για 

την εκτέλεση των έργων, ο  Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 
έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες 
αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμιά ευθύνη 
για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν 
από τον Εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

 
13.9 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο με 

πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια 
την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια, που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

 
13.10  Πριν από κάθε παραγγελία το υλικό, μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την 

Υπηρεσία ως εξής: 
 Αν πρόκειται για υλικό "σειράς" βιομηχανικής παραγωγής θα προσκομίζονται στην 

Υπηρεσία προσπέκτους και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής καθώς 
και δείγματα (εάν δεν πρόκειται για ογκώδες μηχάνημα). Αν πρόκειται για υλικό 
αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα 
προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. Τα παραπάνω 
δείγματα κλπ. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτήν 
μέχρι την  παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του  Αναδόχου λόγω 
εκλογής τους.  

 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό 
μηχάνημα ή συσκευή που δεν θα είναι σύμφωνη με τα δείγματα ή τις συμβατικές 
προδιαγραφές. Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα μπορεί να 
παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου.  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, 
συσκευών κλπ. να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των 
προς παραγγελία υλικών για έγκριση γνωστοποιώντας  συγχρόνως και την 
ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών.  
Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
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τις ευθύνες του και την υποχρέωσή του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει και 
που θα αποδείξει, κατά τις δοκιμές και παραλαβές των εγκαταστάσεων, σύμφωνα 
με τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 

 Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη εκλογή ειδών από 
τον Ανάδοχο, απόρριψή τους από την Υπηρεσία και επανυποβολή με νέα στοιχεία 
δεν θα αποτελεί λόγο για τον Ανάδοχο να ζητήσει παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου ή οποιαδήποτε αποζημίωση  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα 
παρακολούθησης και ελέγχου της Υπηρεσίας στα εργοστάσια ή εργοτάξια 
παραγωγής των υλικών. 
 

13.11  Η Επίβλεψη έχει δικαίωμα να διατάξει τον Ανάδοχο να απομακρύνει από το 
εργοτάξιο, το πολύ σε 5 ημέρες, κάθε υλικό ή εξάρτημα που δεν ανταποκρίνεται 
στους όρους της σύμβασης. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται, η Επίβλεψη 
μπορεί να πραγματοποιεί τις απομακρύνσεις με δικά της μέσα και να χρεώνει 
αντίστοιχα τον Ανάδοχο. 

 
13.12  Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου 

απόδοσης για κάθε υλικό ή μηχάνημα. Εάν τυχόν δεν προσκομίζονται μετά την 
αίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, θα μπορεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία  να μην 
πιστοποιεί για πληρωμή τα αντίστοιχα είδη,  μέχρι την άφιξη των σχετικών 
πιστοποιητικών. 

 
13.13  Με την προσκόμιση των υλικών - εξαρτημάτων - μηχανημάτων στο Εργοτάξιο, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει  και την έγγραφη εγγύηση του 
κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου  του στην Ελλάδα, καθώς 
και τα σχετικά  PROSPECTUS. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει καλή απόδοση και 
διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τις περιπτώσεις κακής λειτουργίας ή θέσεως 
εκτός λειτουργίας, τα οποία δεν μπορούν να αποδοθούν  σε λάθος χειρισμούς ή 
έλλειψη συντήρησης από πλευράς Εργοδότη (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης). Η 
άρση της βλάβης θα επιτυγχάνεται με αντικατάσταση υλικών, μέσα στο χρόνο 
εγγύησης του έργου,  με καινούργια του αυτού ακριβώς τύπου. 

 
13.14 Σε περίπτωση που παραδοθούν για χρήση στην Υπηρεσία  τμήματα του έργου ή 

και ολόκληρο το έργο πριν από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει, κατά την διοικητική παραλαβή για χρήση, εγχειρίδια λειτουργίας και 
συντήρησης των διαφόρων μηχανημάτων  και εγκαταστάσεων που παραδίδονται  
για χρήση, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του 
παρόντος άρθρου.  

 Ο χρόνος λειτουργίας και συντήρησης του έργου από τη  λήξη των εγγυήσεων των 
κατασκευαστών ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των διαφόρων 
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. μέχρι την οριστική  παραλαβή του έργου 
καλύπτεται  από τον Ανάδοχο για τις βλάβες, φθορές κλπ. που δεν οφείλονται σε 
λειτουργία ή κακή συντήρηση των εγκαταστάσεων. Γι’  αυτό ο Ανάδοχος πρέπει 
ιδιαίτερα  να έχει υπόψη του τα εξής : 

 Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την προσκόμιση στο εργοτάξιο και  
εγκατάσταση των διαφόρων μηχανημάτων, συσκευών κλπ. μέχρι και τη διοικητική 
παράδοση για χρήση στην Υπηρεσία, ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα 
λειτουργίας και συντήρησης των διαφόρων εγκαταστάσεων.  

 Από τη στιγμή που το έργο δοθεί για χρήση, όλα τα αναλώσιμα υλικά  λειτουργίας 
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και συντήρησης αφορούν το χρήστη.  
 Καθ’ όλο  το χρονικό διάστημα από την παράδοση του έργου σε χρήση μέχρι και 

την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με εξειδικευμένο 
προς τούτο προσωπικό, να επιθεωρεί, επιβλέπει και ελέγχει  σε  τακτά χρονικά 
διαστήματα την καλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων από πλευράς 
του χρήστη και να ενημερώνει εγγράφως αμέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν 
διαπιστώνει ολιγωρία του χρήστη επί των ανωτέρω. Είναι αυτονόητο ότι ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται της ευθύνης των εγκαταστάσεων για βλάβες ή 
φθορές που δεν οφείλονται στη χρήση  αυτών από το χρήστη.  

 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΥΧΟΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
14.1  Για τον τρόπο μέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών καθώς και τυχόν νέων 

εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται από τα σχετικά άρθρα του  Τιμολογίου Μελέτης 
Έργων, κ.λ.π. και τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/2016.  

 
14.2  Κάθε είδους εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος 

επιμέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται με τις μονάδες που εκτελέστηκαν 
πραγματικά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες έστω και 
γενικά παραδεκτά. 

 
14.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει - χωρίς έγκριση - ορισμένες εργασίες με 

διαστάσεις μεγαλύτερες των συμβατικών, τότε οι επί πλέον ποσότητες που θα 
προκύψουν δεν επιμετρούνται, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο.  Αντίθετα, 
αν ο Ανάδοχος εκτελέσει ορισμένες εργασίες με διαστάσεις μικρότερες των 
συμβατικών, τότε επιμετρούνται οι ποσότητες που πράγματι εκτελέστηκαν  χωρίς 
να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Ή ΑΛΛΟΥΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 

 
15.1  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από 

Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Ν.Π.Δ.Δ. ή από άλλους εργολήπτες, που τυχόν 
χρησιμοποιούνται από τον Εργοδότη σε εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται 
στη σύμβασή του, και να διευκολύνει, σε συνεννόηση με την Επίβλεψη, την 
εκτέλεση με τα απ’ αυτόν χρησιμοποιούμενα μέσα (ικριώματα κλπ) ρυθμίζοντας 
κατάλληλα τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε κανένα εμπόδιο να μην 
παρεμβάλλεται απ’ αυτόν στις εκτελούμενες, από τον Εργοδότη ή από άλλους 
Αναδόχους, εργασίες.  

 
15.2  Για τις διευκολύνσεις αυτές ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει 

οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών, που 
παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελεί αυτός ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

 
ΑΡΘΡΟ 16ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

 
16.1  Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το 

άρθρο 146 του Ν.4412/2016. 
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16.2  Οι προθεσμίες προσωρινής παραλαβής, ο χρόνος εγγύησης καθώς και οι 
προθεσμίες οριστικής παραλαβής του έργου καθορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 170, 171, και 172 του Ν.4412/2016.  

 
16.3  Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του 

Ν.4412/2016. 
 
16.4  Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/2016.  
 
16.5 Προσωρινή ή οριστική παραλαβή του έργου δεν θα γίνεται παρά μόνον εάν 

υφίσταται ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του άρθρου 19 της παρούσας.  
 
16.6 Προσωρινή παραλαβή δεν θα γίνεται, εάν δεν περιληφθεί στο σχετικό πρωτόκολλο 

της το πρωτόκολλο δοκιμών εγκαταστάσεων της παραγράφου 21.1 του άρθρου 21 
της παρούσας.  

 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  
 
17.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει άμεσα και με ασφάλεια το 

προσωπικό της Επίβλεψης, τους αντιπροσώπους του Κυρίου του Έργου και τους 
τυχόν Συμβούλους του, στις μετακινήσεις εντός των εργοταξιακών χώρων του 
έργου καθώς και στην πρόσβαση σε όλα τα μέτωπα εργασιών και τους χώρους 
απόθεσης, παραγωγής υλικών και αποθήκευσης υλικών που πρόκειται να 
ενσωματωθούν στο έργο μετά από σχετικό αίτημά τους.  

 
17.2 Ο Ανάδοχος, σε εφαρμογή της παραγράφου 14 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, 

υποχρεούται να εξασφαλίσει στα εντεταλμένα για την παρακολούθηση και την 
επίβλεψη των εργασιών όργανα του Κυρίου του έργου τα αναγκαία μέσα, υλικά και 
χώρους για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους.  

 
ΑΡΘΡΟ 18ο ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
18.1  Για την εξασφάλιση του απαιτουμένου ρυθμού προόδου του έργου και την τήρηση 

των συμβατικών προθεσμιών με τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη 
απρόβλεπτων δυσχερειών, ο Ανάδοχος οφείλει όταν και όπου απαιτείται να 
χρησιμοποιεί, κατά την απόλυτη κρίση του, περισσότερες της μιας βάρδιες 
εργασίας, να εφαρμόζει υπερωριακή εργασία ή νυκτερινής εργασία κατά τις Αργίες 
και Εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους, και 
να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεών 
του. 

 
18.2  Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει 

πρόσθετη αποζημίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του, προκαλούμενες από 
την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισμό, υλικά, καύσιμα, κ.λπ. 

 
18.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία εγγράφως, 

οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες εργασίας (χρησιμοποίηση νυκτερινής βάρδιας, 
εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές κ.λπ.), καθώς και αλλαγές στο κύριο 
μηχανολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις. 
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18.4  Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από την 

κείμενη Νομοθεσία διατάξεις ως προς νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. 
αποζημιώσεις προσωπικού, μέτρα ασφαλείας κ.λπ.) και να εξασφαλίζει έγκαιρα με 
φροντίδα και δαπάνες του τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες 
αρχές, και να τηρεί όλους τους Νόμους και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια 
εργασία. 

 
18.5 Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφ' όσον 

κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση 
περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της 
σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να 
εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει 
δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 19° ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 
19.1  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 
7-9),  Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42). 

 
19.2.  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 
(αρθ. 138 παρ.7). 

β.  Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις 
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και 
ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των 
μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : 
Ν.4412/2016  (αρ. 138 παρ.8 και αρ.378). 

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

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

 
19.3.  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 12.2, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
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τηρεί τα ακόλουθα : 
 
19.3.1   Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) -  Φάκελος 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 
 

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

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

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

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

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

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

 
 Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους 

εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο 
εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  

 
 Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων 

για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 

1.  Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) 
και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016  (αρ. 138 και 378). 

 
2.   Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
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β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 
Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

γ Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση 
εργασίας. 

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

 
3.  Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 

παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η 
οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016  αρ. (170  και 172). 

 
4.  Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου 

του Έργου και  το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
5.  Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του 
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
19.3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας. 
 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

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

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

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

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

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

 
1.  Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 

εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
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2.  Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων 
αυτών. 

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

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

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

 
3.  Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2β). 

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

 Ο Ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 

 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 
4.   Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 

ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ). 

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

19.3.3  Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια 
επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με 
το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. 

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

Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες μηχ/κούς του Αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους 
υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ότι αφορά τα 
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 
19.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων 
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Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 
 Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται με το Η Μ Α. 
 Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 

και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή 
των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

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

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

στο εργοτάξιο 
 
19.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α.  Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

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

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

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

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

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

στ.   Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
στους εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, 
φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους 
ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους 
τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη 
χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 
19.4.2 Εργοταξιακή σήμανση–σηματοδότηση,  
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συστήματα ασφαλείας, φόρτωση- εκφόρτωση–εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, 
χημικοί παράγοντες κλπ 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
α.  Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την 

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

-     Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

-   Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις 
και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους   χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών » 

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

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

γ.  Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας 
και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των 
φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων 
τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 
(αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), 
Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

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

ε.   Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : 
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05,  
β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06,  
γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94,  
δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 

(άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 
 
19.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί  εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών 

 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων 
ΠΔ 304/00 (αρ.2). 
α.  Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των 

μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών 
μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του 
λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και 
καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 
και οι τροπ. αυτού: ΠΔ  

 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 
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αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
 
β.  Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, 

τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται 
από τα εξής στοιχεία : 

1.   Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2.   Άδεια κυκλοφορίας 
3.   Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4.   Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5.  Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. 

IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. 
II,παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος  συνοδεύει τον 
χειριστή. 

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

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

 
19.5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και 

υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος 
των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, 
πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με 
το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

 
19.5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), 
ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- 
γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η 
τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

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

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17,  40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- 
ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : 
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

 
19.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 

Εργασίες σε στέγες. 
 ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10),ΚΥΑ 

16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
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19.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99. 

 
19.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

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

 
19.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί 
παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα 
τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 
6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

 
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00,  Ν.  2168/93,  ΠΔ  396/94  (αρ.9  παρ.4  παραρτ.  ΙΙΙ),  ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,  ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

 
19.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 
 (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή 

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

 
19.6.   Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
Α. ΝΟΜΟΙ 
Ν.  495/76 
 
Ν.  1396/83 
 
Ν.  1430/84 
 
Ν.  2168/ 93 
 
Ν.  2696/99 
 
Ν.  3542/07 
 
Ν.  4412/16 
 

ΦΕΚ 337/Α/76 
 
ΦΕΚ 126/Α/83 
 
ΦΕΚ 49/Α/84 
 
ΦΕΚ 147/Α/93 
 
ΦΕΚ 57/Α/99 
 
ΦΕΚ 50/Α/07 
 
ΦΕΚ 147/Α/16 
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Ν.  3850/10 
 
Ν.  4030/12 

 

ΦΕΚ 84/Α/10 
 
ΦΕΚ     249/Α/12 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 

Π. Δ. 413/77 
 
Π. Δ. 95/78 
 
Π. Δ. 216/78 
 
Π. Δ. 778/80 
 
Π. Δ. 1073/81 
 
Π. Δ. 225/89 
 
Π. Δ. 31/90 
 
Π. Δ. 70/90 
 
Π. Δ. 85/91 
 
Π. Δ. 499/91 
 
Π. Δ. 395/94 
 
Π. Δ. 396/94 
 
Π. Δ. 397/94 
 
Π. Δ. 105/95 
 
Π. Δ. 455/95 
 
Π. Δ. 305/96 
 
Π. Δ. 89/99 
 
Π. Δ. 304/00 
 
Π. Δ. 155/04 
 
Π. Δ. 176/05 
 
Π. Δ.   149/06 

 
Π. Δ. 2/06 

 

ΦΕΚ 128/Α/77 
 
ΦΕΚ 20/Α/78 
 
ΦΕΚ 47/Α/78 
 
ΦΕΚ 193/Α/80 
 
ΦΕΚ 260/A/81 
 
ΦΕΚ 106/Α/89 
 
ΦΕΚ 31/Α/90 
 
ΦΕΚ 31/Α/90 
 
ΦΕΚ 38/Α/91 
 
ΦΕΚ 180/Α/91 
 
ΦΕΚ 220/Α/94 
 
ΦΕΚ 220/Α/94 
 
ΦΕΚ 221/Α/94 
 
ΦΕΚ 67/Α/95 
 
ΦΕΚ 268/Α/95 
 
ΦΕΚ 212/Α/96 
 
ΦΕΚ 94/Α/99 
 
ΦΕΚ 241/Α/00 
 
ΦΕΚ 121/Α/04 
 
ΦΕΚ 227/Α/05 
 
ΦΕΚ 159/Α/06 
 
ΦΕΚ 268/Α/06 
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Π. Δ. 212/06 
 

Π. Δ. 82/10 
 

Π. Δ. 57/10 
 

ΦΕΚ 212/Α/06 
 
ΦΕΚ 145/Α/10 
 
ΦΕΚ 97/Α/10 

 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

ΥΑ 130646/84 
 
ΚΥΑ 3329/89 

 
ΚΥΑ 8243/1113/91 

 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

 
ΚΥΑ  16440/Φ.10.4/445/93 

 
ΚΥΑ ΦΕΚ αρ. 8881/94 
 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
 

ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94 
 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 
 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
 

ΚΥΑ  αρ. Δ13ε/4800/03 
 

ΚΥΑ αρ.6952/11 
 

ΥΑ 3046/304/89 
 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
 

ΥΑ  αρ. οικ. 433/2000 
 

ΥΑ  ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 
 

ΦΕΚ 154/Β/84 
 
ΦΕΚ 132/Β/89 

 
ΦΕΚ 138/Β/91 

 
ΦΕΚ 187/Β/93 

 
ΦΕΚ 765/Β/93 

 
ΦΕΚ 450/Β/94 

 
ΦΕΚ 451/Β/93 

 
ΦΕΚ 301/Β/94 

 
ΦΕΚ 73/Β/94 

 
ΦΕΚ 978/Β/95 

 
ΦΕΚ 677/Β/95 

 
ΦΕΚ 1035/Β/96 

 
ΦΕΚ 113/Β/97 

 
ΦΕΚ 987/Β/99 

 
ΦΕΚ 1186/Β/03 

 
ΦΕΚ 708/Β/03 

 
ΦΕΚ 420/Β/11 

 
ΦΕΚ 59/Δ/89 

 
ΦΕΚ 1035/Β/00 

 
ΦΕΚ 1176/Β/00 

 
ΦΕΚ 686/Β/01 
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ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 
 

ΥΑ  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 
 

ΥΑ  ΔMEO/Ο/613/11 
 

ΥΑ 21017/84/09 
 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 266/Β/01 
 

ΦΕΚ 16/Β/03 
 

ΦΕΚ 905/Β/11 
 

ΦΕΚ 1287/Β/09 
 
 

ΦΕΚ 155/Β/96 
 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215/31-3-08 
 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 
19.7  Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν την οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.  

 
ΑΡΘΡΟ 20ο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

20.1  Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, προκύψει ανάγκη 
εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό 
ανατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων κατά την κατασκευή του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική 
σύμβαση, τότε - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 Ν.4412/2016 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 144 του ν.4412/2016- επιτρέπεται ο 
κύριος του έργου να αναθέσει απ' ευθείας στον ανάδοχο την εκπόνηση των 
μελετών  που χρειάζεται να γίνουν για τον παραπάνω σκοπό και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αναλάβει την εκπόνηση των μελετών αυτών με μελετητές που 
έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Η εκπόνηση αυτή θα γίνει με βάση ειδική σύμβαση 
που θα καταρτισθεί για το σκοπό αυτό, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους όρους 
εκπόνησης, έγκρισης και αμοιβής των σχετικών μελετών και θα διέπεται από όλες 
τις ισχύουσες για μελέτες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
21.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά από την τμηματική ή την ολική περάτωση 

των εγκαταστάσεων και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, να κάνει με δικά του 
μέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαμβάνεται η δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων, λιπαντικών κ.λπ.), τις απαιτούμενες δοκιμές, 
ρυθμίσεις και βελτιστοποιήσεις που χρειάζονται για την επίτευξη πλήρους 
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ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων, να θέσει σε λειτουργία και να 
ρυθμίσει όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις. Μόνον τότε θα συντάσσεται πρωτόκολλο 
δοκιμών, που θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο που θα 
περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.  

 
21.2 Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια μειονέκτημα, 

ελάττωμα, κακή ποιότητα υλικών κλπ. των εγκαταστάσεων ολόκληρων ή τμημάτων 
τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται σε άμεση επισκευή, συμπλήρωση, 
αποκατάσταση, αναπλήρωση ή και πλήρη αντικατάσταση  και στη συνέχεια  
επανάληψη των δοκιμών, μέχρις ότου τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά 
από την Επίβλεψη. 

 
21.3  Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά περίπτωση 

κανονισμούς, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες της Επίβλεψης.  
 
21.4  Κατά το χρόνο της εγγύησης και μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, ο 

Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα, τις 
εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ 
αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/2016.  

 
21.5  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία 

ευθύνεται ο ίδιος (κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας), μέσα στην προθεσμία 
που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει δικαίωμα να 
εκτελέσει την επανόρθωση αυτή (οποιουδήποτε οικονομικού ύψους) απευθείας σε 
βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.  

 
ΑΡΘΡΟ 22ο ΣΧΕΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ)  

 
22.1  Τα σχέδια υλοποίησης του έργου θα βρίσκονται επί τόπου στο εργοτάξιο σε 

ηλεκτρονική μορφή και θα ενημερώνονται συνεχώς ως προς τις υλοποιούμενες 
εργασίες, και ιδίως τις παρεκκλίσεις από τα προς υλοποίηση σχέδια. Ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών και πριν γίνει η 
προσωρινή παραλαβή του έργου, να παραδώσει σε έντυπη μορφή (δύο 
αντίγραφα) και σε ψηφιακή μορφή, σε οπτικούς δίσκους CD-ROM, αναγνώσιμους 
και επεξεργάσιμους σε υπολογιστικά συστήματα με λειτουργικό σύστημα 
WINDOWS, πλήρη σειρά σχεδίων (κατασκευαστικά us build) (σε αρχεία τύπου 
DWG) όλων των επί μέρους κτιρίων και παντός είδους κατασκευών, στην τελική 
τους μορφή, όπως αυτά κατασκευάσθηκαν. Επίσης, υποχρεούται να υποβάλει 
πλήρη αναλυτικό κατάλογο όλων των σχεδίων, με το αντίστοιχο αρχείο, από το 
οποίο έχει εκτυπωθεί το καθένα. Ο κατάλογος αυτός, σε ψηφιακή μορφή, θα 
περιλαμβάνεται στο CD-ROM, σε αρχείο με το όνομα: Κατάλογος Αρχείων 
Μελέτης DOC.  
 
Τα σχέδια κατ΄ ελάχιστον θα είναι τα κάτωθι :  
 
1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του χώρου με 

υψομετρικές και οριζοντικογραφικές ενδείξεις, με σύστημα αναφοράς για όλες 
τις τοπογραφικές εργασίες θα είναι το Ε.Γ.Σ.Α. 87. 

2. Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμακα 1:50, 1:20 κλπ..  
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3. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς αυτές 
εκτελέσθηκαν που να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και 
υλοποίησης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης σε κλίμακα 1:50, 1:20 
κλπ, όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και η συνδεσμολογία των 
συσκευών, των μηχανημάτων, των δικτύων, και του λοιπού εξοπλισμού.  

 
22.2 Ο Ανάδοχος επίσης, είναι υποχρεωμένος καθ΄ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του 

έργου, να λαμβάνει φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης, και να 
βιντεοσκοπεί τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις υλοποίησης του αντικειμένου της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Τα ψηφιακά αυτά αρχεία 
αφού ομαδοποιηθούν ανά φάση, είδος και χρόνο κατασκευής εγκατάστασης – 
παράδοσης, θα παραδοθούν στην Επίβλεψη. 

 
22.3  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή 

δεν υποβάλει μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής της τελικής 
επιμέτρησης, τα κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων και τα σχέδια σε 
ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, η Υπηρεσία συντάσσει 
τα παραπάνω κατασκευαστικά σχέδια καθ' οιονδήποτε τρόπο κρίνει αυτή 
προσφορότερο (η ίδια ή με ανάθεση σε αρμόδια πρόσωπα) και παρακρατεί τη 
δαπάνη για τη σύνταξη τους από το λαβείν του Αναδόχου ή με κατάπτωση του 
σχετικού ποσού από τις εγγυητικές επιστολές. Εξυπακούεται ότι η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα για εφαρμογή και όποιας άλλης ποινής προβλέπεται από την 
ισχύουσα για το έργο νομοθεσία.  

 
22.4  Η εξόφληση του τελικού λογαριασμού του Αναδόχου θα γίνεται μόνον αφού 

προσκομισθεί βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο.  

 
ΑΡΘΡΟ 23ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
23.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει εξασφαλίσει από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, Επαγγελματικής Αποζημίωσης για 
διεκδικήσεις αναγόμενες στην επαγγελματική του ευθύνη, Γενικής Αστικής 
Ευθύνης έναντι Τρίτων κλπ. σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω : 

 
23.2 Ασφαλίσεις 
 
23.2.1 Ασφάλιση Μεταφοράς 

Ο Ανάδοχος πρέπει να συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεταφοράς με Ρήτρα Α 
συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης στάσεων και απεργιών. 

 
23.2.2  Ασφάλιση Εργατοτεχνικού Προσωπικού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 
ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμούς κύριας ασφάλισης, το σύνολο του 
προσωπικού που θα απασχολείται από αυτόν ή τους Υπεργολάβους του στις 
εργασίες, ανάλογα με την ειδικότητά τους και σύμφωνα με τους όρους του ΙΚΑ ή 
άλλου ασφαλιστικού ταμείου ή οργανισμού και θα φέρει το βάρος του κόστους 
ασφάλισης (εισφορές κλπ.). 

 
Ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τα παραπάνω και θα 
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αποζημιώσει και θα προστατεύσει τον Εργοδότη έναντι όλων των απαιτήσεων, 
αιτημάτων, δικαστικών ενεργειών, δαπανών, επιβαρύνσεων και οποιωνδήποτε 
εξόδων σχετικών και αναφορικά με τα παραπάνω, καθ’ όλη τη διάρκεια που τα 
πρόσωπα απασχολούνται απ’ ευθείας από τον Ανάδοχο ή τους Υπεργολάβους για 
την εκτέλεση των εργασιών. 
Εάν το προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες 
αναγνωρισμένες από το Κράτος. 

 
23.2.3  Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου του έργου  με τα κάτωθι παραρτήματα  

O Ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του 
δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου μέχρι την οριστική 
παραλαβή του, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
Συνασφαλιζόμενοι για όλα τα παραρτήματα θα είναι η Υπηρεσία. 

 
23.2.4  Ασφάλιση Υλικών Ζημιών του ίδιου του έργου.  

Οι κίνδυνοι που θα καλύπτονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι : 
Πυρκαγιά, Κεραυνός, Σεισμός, Φυσικά Φαινόμενα, Καπνός, Κλοπή, Στάσεις, 
Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, Τρομοκρατικές Ενέργειας, Κακόβουλη 
Βλάβη, κλπ. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο θα ισούται με την τελική αξία των 
συμβατικών εργασιών. 

 
Στην εν λόγω κάλυψη θα περιλαμβάνονται επίσης : 
(ι) ζημιές στην υφιστάμενη/παρακείμενη περιουσία όλων των ανωτέρω 

δηλωθησόμενων ως συνασφαλιζόμενων προσώπων συνεπεία των εργασιών 
με ελάχιστο όριο αποζημίωσης το ποσό των 1.000.000€. 

 
(ii) δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την αποκομιδή ερειπίων με ελάχιστο 

όριο αποζημίωσης το ποσό των 500.000€. 
 

23.2.5  Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των εργασιών 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει οποιαδήποτε Αστική Ευθύνη προς 
οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ανακύπτει από ή είναι αποτέλεσμα ή οφείλεται σε ή 
προκύπτει κατά την κατασκευή, παράδοση και παραλαβή του έργου και για 
σωματικές βλάβες / υλικές ζημιές / ψυχική οδύνη / ηθική βλάβη. 
Στην έννοια των τρίτων συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό όλων των ανωτέρω 
δηλωθησόμενων ως συνασφαλιζόμενων εκτός αυτών που απασχολούνται στο εν 
λόγω έργο. 
 
Ελάχιστα όρια αποζημίωσης 

 Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημίες κατά γεγονός: 1.000.000€  

 Ανώτατο όριο ευθύνης καθ’όλη τη διάρκεια της ασφάλισης: 2.000.000€  
 
23.2.6 Ασφάλιση Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης 

Ο Aνάδοχος υποχρεούται να καλύψει υπό την ιδιότητά του ως εργοδότης την 
ευθύνη του έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού του, που απασχολείται στο εν 
λόγω έργο για σωματικές βλάβες / θάνατο / ηθική βλάβη / ψυχική οδύνη σύμφωνα 
με τα άρθρα του ισχύοντος Αστικού Κώδικα.  
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Ελάχιστα όρια αποζημίωσης 

 Σωματικές βλάβες κατ'άτομο: 500.000€  

 Σωματικές βλάβες ομαδικό ατύχημα: 1.000.000€  

 Ανώτατο όριο ευθύνης καθ'όλη τη διάρκεια της ασφάλισης: 2.000.000€  
 
23.2.7 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Μηχανημάτων / Οχημάτων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλα τα οχήματα / μηχανήματα  που 
χρησιμοποιούνται  στο έργο για την αστική τους ευθύνη σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία πλέον της αστικής τους ευθύνης και σαν εργαλεία έργου. Στην έννοια 
των τρίτων συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ανωτέρω δηλωθησόμενοι ως 
συνασφαλιζόμενοι καθώς και το προσωπικό αυτών. 
 

23.2.8 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από τη Λειτουργία του κτιορίου έως την οριστική 
παραλαβή 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει οποιαδήποτε Αστική Ευθύνη προς 
οποιονδήποτε τρίτο, η οποία ανακύπτει από ή είναι αποτέλεσμα ή οφείλεται σε ή 
προκύπτει από τη λειτουργία (δοκιμαστική ή μη) των εγκαταστάσεων του κτιρίου. 
Συνασφαλιζόμενοι για την παρούσα ασφάλιση θα είναι η ΕΤΑ, το Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού και η εταιρεία που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση και / ή 
εποπτεία των εν λόγω εγκαταστάσεων. 
 
Ελάχιστα όρια αποζημίωσης 

 Κατά απαίτηση: 1.000.000€  

 Ανώτατο όριο ευθύνης καθ'όλη τη διάρκεια της ασφάλισης: 2.000.000€  
 

23.3  ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
 
23.3.1 Οι ασφαλίσεις που θα συναφθούν από τον Ανάδοχο δεν απαλλάσσουν ούτε 

περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
που απορρέουν από την παρούσα Προκήρυξη (Σύμβαση). Σε κάθε περίπτωση, ο 
Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους και παραμένει 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη 
αποκατάσταση ζημιών στο αντικείμενο της παρούσας Συμβάσεως καθώς και σε 
πρόσωπα ή/και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από 
Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή αποζημιώνονται από τους Ασφαλιστές, ακόμη και 
πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω ασφαλιστηρίων. Ο Ανάδοχος πρέπει να 
συμμορφώνεται με τους όρους των «Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων» και με τους 
εκάστοτε ισχύοντες Κοινοτικούς και Ελληνικούς νόμους, διατάγματα και 
κανονισμούς. 

23.3.2 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται, λόγω της ασφάλισης, κατά κανένα τρόπο από τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Προκήρυξη (Σύμβαση). 
Παραμένει ως κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών 
σε πρόσωπα και πράγματα ανεξάρτητα από τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές των 
«Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων» . 

23.3.3 Εξαιρέσεις και απαλλαγές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υπόκεινται σε έγκριση 
του κυρίου του έργου . 

23.3.4 Ζημιές ή και αξιώσεις που πιθανόν να μην καλυφθούν από την Ασφαλιστική 
Εταιρεία θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

23.3.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στον κύριο του έργου , εκτός από το 
οριστικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο , και τις αποδείξεις πληρωμής των 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 38 
 

ασφαλίστρων. 
23.3.6 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα όρια αποζημίωσης της Γενικής και Εργοδοτικής 

Αστικής Ευθύνης να καλύπτουν τις ανάγκες του κυρίου του έργου. 
23.3.7 Η έννοια της λέξης Ανάδοχος / Λήπτης Ασφάλισης / Ασφαλισμένος περιλαμβάνει 

και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας - συνεργασίας για το υπόψη Έργο, όπως συμβούλους, υπεργολάβους, 
προμηθευτές, υπο-προμηθευτές αυτού και λοιπούς συνεργαζόμενους / 
συναλλασσόμενους. 

23.3.8 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να προσκομισθούν 10 ημέρες πριν την 
έναρξη των εργασιών προκειμένου να ελεγχθούν από τον κύριο του έργου και να 
ακολουθήσει σχετική αποδοχή τους ή όχι.  

 
23.4  Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά 

συμφωνητικά καταστεί μη ικανοποιητικό για τον Εργοδότη, είτε στον τύπο είτε στην 
ουσία, ή εάν η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συμφωνητικό 
κριθεί μη αρεστή στον Εργοδότη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει έγκαιρα 
νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο και να το υποβάλλει έγκαιρα στον Εργοδότη για 
έγκριση πριν από τη λήξη ή διακοπή της προηγούμενης ασφάλισης.  

 
ΑΡΘΡΟ 24ο ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 
24.1  Ο Ανάδοχος σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι υπεύθυνος για την 

τήρηση των Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονισμών, Αστυνομικών Διατάξεων, 
Νόμιμων απαιτήσεων οποιασδήποτε Δημοτικής ή Δημόσιας Αρχής που θα 
αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο 
και για τo έργο, κ.λ.π., και οφείλει να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, που του 
απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και 
ασφαλείας κ.λ.π.. 

 
24.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε 

άδειας που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κλπ και που 
απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. Πριν από κάθε αίτημα του 
Αναδόχου για την παραπάνω άδεια θα ενημερώνεται η Υπηρεσία Επίβλεψης για 
συγκατάθεση.   

 
24.3  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως τις εγκεκριμένες διατάξεις των 

Κανονισμών που αναφέρονται σε κατασκευές ικριωμάτων, υδραυλικές και 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π., να οργανώσει τα συνεργεία του σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε με τους εργατικούς νόμους και ιδίως σχετικά με 
τις ημέρες και ώρες εργασίας, και να τηρεί τις σχετικές αστυνομικές διατάξεις όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά.  

 
24.5  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση των σχετικών νόμων και 

υποχρεούται να ελέγχει όλα τα παραπάνω με τα υπεύθυνα όργανά του και κυρίως 
με τους διπλωματούχους μηχανικούς που χρησιμοποιεί και οι οποίοι φέρουν κάθε 
σχετική ευθύνη.  

 
24.6  Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση αλλοδαπών, εφόσον δεν έχουν 

άδεια παραμονής. Οι υποχρεώσεις εργοδοτών αλλοδαπών εργαζομένων και οι 
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σχετικές κυρώσεις αναφέρονται στο άρθρο 53 του Ν.2910/2001 "Είσοδος και 
παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 
91/Α/2.5.2001) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη 
διάταξη βρίσκεται εν ισχύ. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ευθύνη του Αναδόχου, σε 
περίπτωση που, παρά την ισχύουσα νομοθεσία, χρησιμοποιηθεί προσωπικό που 
δεν έχει νόμιμη άδεια εργασίας.  

 
24.7 Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο για την τήρηση των 

όρων της σύμβασης, όσο και για την πιστή εφαρμογή των υποχρεώσεων του 
έναντι του Εργοδότη και το έργου, όπως αυτές αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 138 
του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 25ο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΕΡΓΟΥ -  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
25.1  Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση στο εργοτάξιο ή όπου αλλού 

του υποδείξει η Επίβλεψη και φύλαξη όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν 
στο έργο, κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η κλοπή, η θραύση, η ζημιά, η 
καταστροφή του υλικού ή η διείσδυση σε αυτό ακαθαρσίας ή ξένων υλών. Αυτήν 
την ευθύνη την έχει τόσον κατά τις ώρες της εργασίας, όσον και κατά τις λοιπές 
ώρες, μηδέ των αργιών εξαιρουμένων. Την ίδια ακριβώς ευθύνη έχει και για τις 
ολοκληρωμένες εργασίες, μέχρι αυτές να παραδοθούν προς χρήση. Κανένα υλικό 
που έχει υποστεί ζημιά, θραύση ή καταστροφή δεν θα ενσωματώνεται στο Έργο, 
ενώ ΟΙ ακαθαρσίες και οι ξένες ύλες θα αφαιρούνται από όλα τα υλικά προτού 
αυτά ενσωματωθούν στο έργο.  

 
25.2  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προστατεύει με δικά του έξοδα από φθορά ή 

κλοπή τα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κ.λ.π. του έργου που προορίζονται για 
χρήση ή ενσωμάτωση.  

 
25.3  Επίσης, θα επιτρέπει στον Εργοδότη να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει 

οποιοδήποτε εξοπλισμό σύμφωνα με ένα αμοιβαία συμφωνούμενο 
χρονοδιάγραμμα, πριν από την αποπεράτωση του έργου. Η τοποθέτηση και η 
εγκατάσταση του εξοπλισμού τούτου δεν θα θεωρείται κατά οποιοδήποτε τρόπο 
ως απόδειξη συμπλήρωσης ή αποδοχής του έργου ή οποιουδήποτε μέρους του.  

 
25.4  Ο Ανάδοχος θα ασφαλίσει με έξοδά του το έργο, τα υλικά, τα μηχανήματα και 

λοιπό εξοπλισμό έναντι κλοπής και πυρκαγιάς, όπως και έναντι βίαιων ή 
τρομοκρατικών ενεργειών.  

 
25.5  Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης να 

κατασκευάσει εργοταξιακή περίφραξη ασφαλείας, ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων, 
ή ό,τι απαιτείται για την ασφάλεια των εργαζομένων και του έργου σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Eπίβλεψης, είναι δε υπεύθυνος για την φύλαξη του εργοταξίου και 
πρέπει να μεριμνά για την απαγόρευση εισόδου σε αυτό μη εξουσιοδοτημένων 
προσώπων μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, χωρίς καμία πρόσθετη 
επιβάρυνση για τον Εργοδότη. 

 
25.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών να 

προβαίνει στην τοποθέτηση όπου απαιτείται, και να φροντίζει την συντήρηση και 
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αντικατάσταση, όλων των απαιτουμένων προσωρινών σημάτων, φανών, 
αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, καθώς και για τη διάθεση τροχονόμων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα 
τα εργοτάξια του έργου, κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την 
ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη, 
ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυτών 
που εκτελούνται απολογιστικά. 

 
25.7 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σήμανσης 

που αναφέρθηκε παραπάνω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των 
κυρώσεων των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" 
στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί 
να εκτελέσει σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, ο οποίος δεν 
παύει και στην περίπτωση αυτή, να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που 
θα συμβεί από την αμέλεια αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του 
Αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον λογαριασμό του.  

 
ΑΡΘΡΟ 26ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
26.1  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και πριν την παράδοση του 

έργου, καθώς και μετά την αποπεράτωση του έργου, να αφαιρέσει και να 
απομακρύνει από τον χώρο του έργου και των εργοταξίων γενικά, κάθε 
προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, 
πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, 
να καταστρέψει κάθε βοηθητική εγκατάσταση άχρηστη ή επιζήμια για τη λειτουργία 
του έργου, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του 
εργοταξίου και να παραδώσει τελείως καθαρές τις κατασκευές και τους χώρους και 
γενικά να μεριμνήσει για την παράδοση και την εύρυθμη λειτουργία του έργου 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  

 
26.2  Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και αποκομίσει κάθε 

προστατευτική κατασκευή που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών 
και παραγωγής υλικών) ή για αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών, ατυχημάτων 
κ.λ.π. έχει δε εκλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος κατασκευής της.  

 
26.3 Αν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο 

Ανάδοχος δεν αρχίσει και μέσα σε εύλογη προθεσμία δεν περατώσει όλες τις 
παραπάνω εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασμό του 
και η σχετική δαπάνη θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωμή του και, εκτός αυτού, 
δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος που 
αφορούν.  

 
ΑΡΘΡΟ 27ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Κ.Λ.Π. 
 
27.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από 

ειδικευμένο προσωπικό.  
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27.2  Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, ορίζεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
143 του Ν.4412/2016.  

 
27.3  Η διεύθυνση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου στους τόπους κατασκευής 

τους θα γίνει από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί 
από την Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016.  

 
27.4 Ο Ανάδοχος πέραν των υποχρεώσεων του όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 139 

του Ν.4412/2016 κατ΄ελάχιστον υποχρεώνεται να διαθέσει επί τόπου για τη 
διεύθυνση της κατασκευής του έργου διπλωματούχο Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό 
Μηχανικό (για τις Οικοδομικές εργασίες) και διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο-
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό (για τις 
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες). Οι παραπάνω μηχανικοί θα πρέπει να έχουν 
εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην κατασκευή παρόμοιων με το εκτελούμενο 
έργων, θα εγκριθούν δε από την Υπηρεσία μετά την υποβολή από τον Ανάδοχο 
όλων των πληροφοριών, πιστοποιητικών και λοιπών λεπτομερών στοιχείων, που 
θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Σε περίπτωση που ο μηχανικός που 
έχει ορίσει ο Ανάδοχος για την επίβλεψη της κατασκευής του έργου από μέρους 
του, απουσιάζει από το εργοτάξιο πέραν των τριών (3) ημερών χωρίς να 
αντικατασταθεί (με εγγραφή στο ημερολόγιο) από άλλον, πλήρως ενημερωμένο 
μηχανικό όμοιας ειδικότητας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 150 Ευρώ για κάθε ημέρα 
απουσίας του και για κάθε μηχανικό.  
Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 139 του Ν.4412/2016. 

 
27.5  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο 

εργοτάξιο όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.  
Πιο αναλυτικά:  
 
27.5.1  Προσωρινή ηλεκτρική παροχή από τον Ανάδοχο  

Κάθε απαιτούμενη εγκατάσταση για την εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας 
φωτισμού και κίνησης, που είναι απαραίτητη για κατασκευαστικούς 
σκοπούς, θα αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετο κόστος 
για τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για όλο τον προσωρινό 
φωτισμό, τον φωτισμό ασφαλείας και την ισχύ που χρειάζεται για 
κατασκευαστικούς λόγους και θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης σε πλήρη ικανοποίηση του Εργοδότη.  
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε δαπάνη ηλεκτροδότησης των χώρων της 
εργολαβίας του με τις σχετικές προσαυξήσεις για όσο διάστημα ισχύει η 
παρούσα Σύμβαση. Μετά την αποπεράτωση του έργου θα αποξηλώσει με 
δικά του έξοδα τα δίκτυα και θα εξοφλήσει τους λογαριασμούς που τον 
βαρύνουν.  

 
27.5.2  Διατήρηση σχεδίων  

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την διατήρηση μιας σειράς σχεδίων 
σε έντυπη μορφή στο εργοτάξιο, στην οποία θα σημειώνει κάθε 
τροποποιητική εντολή. Ο Εργοδότης θα παράσχει μια σειρά εγκεκριμένων 
σχεδίων που θα είναι χαρακτηρισμένα ως "Σχέδια εργοταξίου".  

 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 42 
 

27.5.3  Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των 
στοιχείων που απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των μέτρων 
ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, τα Π. Δ/τα και τις 
Αποφάσεις όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 19 της παρούσης, και με κάθε 
άλλη διάταξη που ισχύει, καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.  

 
27.5.4  Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε κατασκευή αναγκαία για την προστασία, τόσο 

των εργαζομένων στο εργοτάξιο, όσο και των εκτός αυτού διερχομένων, 
και για οτιδήποτε απαιτείται να κατασκευασθεί με σκοπό την ασφάλεια 
των έργων και των προσώπων και που είναι συμβατική υποχρέωσή του.  

 
27.5.5  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας που χρειάζεται από το νόμο (όχι 
αυτής που απαιτείται για την ανέγερση της οικοδομής) και είναι ουσιαστικά 
και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που 
ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.   

 
ΑΡΘΡΟ 28ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
28.1 Ανεξάρτητα από εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό της 

Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει εφ' όσον του ζητηθεί από 
την Υπηρεσία, να διαθέσει με μέριμνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, 
συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου. 

 
28.2 Τα αποτελέσματα των υπ' όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός 

δύο ημερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται 
χρονικό διάστημα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ' όψη. Οι πάσης 
φύσεως δοκιμές, με ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των δοκιμών, 
καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις 
τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. 

 
28.3 Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον 

ανάδοχο, η Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε 
εργαστηριακή εξέταση τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων 
εργασιών. 

 
28.4 Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά υλικό ή εργασία, δεν παρέχει 

στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη 
παράταση προθεσμίας, για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί 
για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιμα ή όχι. 

 
ΑΡΘΡΟ 29ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
29.1. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμων απαιτούμενης  αδείας, καθιστάμενος 
αποκλειστικά και ουσιαστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που 
ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

 Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά 
για παροχές και συνδέσεις με ΔΕΗ κλπ. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα 
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για την πραγματοποίηση τους. 
 
29.2 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη να μεριμνήσει 

για την κατασκευή όλων των  αναγκαίων κλειστών εγκαταστάσεων (γραφεία, 
εργαστήρια, χώροι αποθήκευσης, εγκαταστάσεις υγιεινής, κλπ.), που χρειάζονται 
για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σε θέσεις αποδεκτές από 
την Υπηρεσία και επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες κατά περίπτωση  Αρχές.  Οι 
χώροι αυτοί θα είναι κατάλληλου εμβαδού, πλήρως εξοπλισμένοι με όλο τον 
αναγκαίο κατά περίπτωση εξοπλισμό, έτοιμοι για  πλήρη και ασφαλή λειτουργία. 

 
29.3 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη να διαθέσει 

γραφείο αποκλειστικής χρήσης αποδεκτό από την Υπηρεσία, για το προσωπικό 
της Επίβλεψης και τους εκπροσώπους της. Το γραφείο θα πρέπει να βρίσκεται 
εντός του εργοταξίου παραπλεύρως προς το γραφείο του Αναδόχου, θα έχει 
κατάλληλο εμβαδό για εργασία τουλάχιστον 2 ατόμων και θα είναι πλήρως 
εξοπλισμένο με αναγκαία έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σχεδιαστήρια, 
εκτυπωτές, αριθμομηχανές κλπ, τηλέφωνα, ηλεκτρικό ρεύμα, σύστημα κλιματισμού 
ψύξης - θέρμανσης και εγκαταστάσεις υγιεινής. 

 
29.4  Η Επίβλεψη στα πλαίσια της εκτέλεσης των κατά την σύμβαση καθηκόντων της θα 

έχει απρόσκοπτη πρόσβαση και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί, αδαπάνως γι’ 
αυτήν, τον εξοπλισμό γραφείου των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 
(ηλεκτρ. υπολογιστές, προγράμματα Η/Υ, φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές, Fax, 
τηλεφωνικές συνδέσεις, Internet κλπ), τον εργοταξιακό εξοπλισμό (όργανα 
μετρήσεων και ελέγχων, τοπογραφικά όργανα κλπ), τους χώρους γραφείων 
(αίθουσα συσκέψεων, αρχείο μελετών και σχεδίων του έργου, αρχείο εγγράφων, 
λογαριασμών, ημερολογίου, αποτελεσμάτων ελέγχων δοκιμών κλπ), τους χώρους 
υγιεινής, και καθαριότητας, πρώτων βοηθειών, κοινόχρηστους (αποδυτήρια, wc, 
κλπ) καθώς και εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού, τηλεφώνων, πόσιμου νερού 
κλπ. 

 
29.5 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη και σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να μεριμνήσει για την: 
α)  κατασκευή, γραφή και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του εκτελούμενου 

έργου, και να φροντίζει για την συντήρηση τους. 
β)  προσωρινή  κατασκευή δρόμων προσπέλασης  μέσα στο χώρο του έργου  για 

την διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών. 
 
29.6  Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και ευθύνη, να 

προσκομίσει έγκαιρα στην Διευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα στοιχεία που χρειάζονται 
(έντυπα, σχέδια κλπ) για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης, έκδοσης και τυχόν 
ανανέωσης oποιωνδήποτε εγκρίσεων που τυχόν απαιτηθούν από οιωνδήποτε 
Δημόσιο Φορέα. Τα έξοδα για τέλη, εισφορές, παράβολα, τέλη χαρτοσήμου, 
προκαταβολές, εγγυήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που χρειάζονται για τις 
παροχές, συνδέσεις, εγκρίσεις και άδειες της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον 
κύριο του έργου. 

 
29.7 Στην περίπτωση κατά την οποία τα δίκτυα των παραπάνω φορέων κοινής 

ωφέλειας δεν φθάνουν μέχρι των ορίων του χώρου του έργου, τότε ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες επέκτασης των 
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δικτύων αυτών. Για τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με βάση τις 
συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών ή - αν χρειαστεί - με τιμές μονάδας νέων 
εργασιών. 

 
29.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αναθεώρηση της Έγκρισης και Άδειας 

Δόμησης ως προς όλους τους Επιβλέποντες Μηχανικούς του έργου, ορίζοντας με 
δική του ευθύνη τους Επιβλέποντες των αντιστοίχων ειδικοτήτων καθώς και τον 
Υπεύθυνο συντονιστή επίβλεψης μέτρων ασφαλείας, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 
305/1996 (Α’ 212). Προς απόδειξη διεκπεραίωσης της παραπάνω υποχρέωσης, ο 
Ανάδοχος θα καταθέτει με την υπογραφή της σύμβασης, το αναθεωρημένο έντυπο  
Έγκρισης και Άδειας Δόμησης. 

 Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες και ευθύνη, να 
μεριμνήσει - αν χρειαστεί - για την έκδοση και τυχόν ανανέωση της άδειας 
κατάληψης πεζοδρομίου. 

 
 Επίσης ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 30ο ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

 
30.1 Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα 

απαιτούμενα για το έργο καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα 
απόκτησης του δικαιώματος για την χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας 
βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 
30.2 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή 

παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων κλπ. 
που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

 
30.3 Αν ο Ανάδοχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και 

νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται 
αντισυμβατική συμπεριφορά και ο Εργοδότης δικαιούται : 

 

 με μονομερή  ενέργεια  του,  να του  παρακρατήσει από τον πρώτο επόμενο 
λογαριασμό, ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που 
αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα 
καταδικαστεί, ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. 

 να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 
 
O όρος (α) έχει ισχύ, αν η προβλεπόμενη στο άρθρο 23 της παρούσας Ε.Σ.Υ 
ασφάλιση δεν καλύπτει και την περίπτωση αυτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 31ο ΒΛΑΒΕΣ –  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

 
31.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης από την Υπηρεσία για 

οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 
και την οριστική παραλαβή της, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και 
γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή 
ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων 
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μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας της 
Υπηρεσίας ή ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει 
τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 

 
Επίσης ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 157 του 139 του 
Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 32ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
32.1 Χωρίς να μειώνεται στο παραμικρό η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση 

των όρων του άρθρου αυτού, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει 
ενέργειες του Αναδόχου, αν αυτό κατά την απόλυτη κρίση της απαιτείται, σε βάρος 
και για λογαριασμό του. 

 Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή 
αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. 

 
32.2 Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης 

εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του 
παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και 
επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η 
επιβολή προστίμου(ων).  

 
ΑΡΘΡΟ 33ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 
33.1 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε 

φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, ή σε τρίτους, ή σε 
περιουσίες τρίτων που οφείλονται :  

 σε αμέλεια  

 στην μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας  

 υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου 

 στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου 

 στην ύπαρξη του έργου καθ' εαυτού 
 
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 

 
.33.2 Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης 

μέχρι και την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης.  
 
ΑΡΘΡΟ 34ο ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΑ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 
34.1 Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει 

εγγράφως την Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύμφωνα  και με τους σχετικούς 
περιβαλλοντικούς όρους. Επειδή υπάρχει πιθανότητα συνάντησης 
αρχαιολογικών ευρημάτων και ανάλογα με το είδος των εργασιών που 
πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να 
υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές  ή και άλλου είδους ερευνητικές  
εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας.  

 Σε περίπτωση αρχαιολογικών τομών εδάφους αυτές θα πρέπει να 
διενεργηθούν με προειδοποίηση προς την επίβλεψη τουλάχιστον 4  εργασίμων 
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ημερών. 
 
34.2 Αν κατά τις ερευνητικές τομές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η 

ύπαρξη αρχαίων - οποιασδήποτε ηλικίας - τότε, πέραν της ειδοποιήσεως της 
Επιβλέψεως και της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, επισημαίνεται ότι οι 
σχετικές εργασίες θα γίνουν υπό την παρακολούθηση και με τη συμμετοχή της 
αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με αποζημίωση να 
παρέχει συνεργεία και μέσα και να διευκολύνει το έργο της ανασκαφής. Ο 
Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετης αποζημίωσης για σταλίες 
μηχανημάτων και συνεργείων και άλλες συνέπειες από την καθυστέρηση του 
έργου λόγω της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών εκτός μόνο 
από εύλογη παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 

 
34.3 Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία των ευρημάτων ανεξάρτητα είδους των ανήκει 

στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η σχετική Ελληνική 
Νομοθεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 35ο ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΚΩ ΚΛΠ. 

 
Εργασίες εκσκαφών κλπ. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ γενικά πρέπει να 
εκτελούνται με μέγιστη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων για τα οποία ο 
Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.  Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί με 
δικές του δαπάνες και  φροντίδες με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των 
θέσεων των αγωγών Κοινής Ωφέλειας, αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των 
ΟΚΩ να  μεριμνήσει δε για την έγκαιρη ειδοποίηση αυτών, προκειμένου να ενεργήσει 
παρουσία εκπροσώπων των, δοκιμαστικές τομές για την επισήμανση των αγωγών ΟΚΩ 
και την εν συνεχεία  αποκάλυψη αυτών εφ’ όσον απαιτηθεί διευθέτησή τους, παρουσία 
επιβλέποντα μηχανικού που θα έχει οριστεί από τους ΟΚΩ.  
 
Γενικά κατά την εκτέλεση των έργων πρέπει να ληφθούν από τον Ανάδοχο όλα τα  
αναγκαία μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης στις εγκαταστάσεις ΟΚΩ και στις 
παρακείμενες  ιδιωτικές κατασκευές κλπ.  
 
Σε περίπτωση που υπάρχουν κατοικίες κοντά στα έργα, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει 
μέριμνα για την εξασφάλιση των κατοικιών από οποιαδήποτε ζημιά (αντιστηρίξεις, 
υποθεμελίωση κλπ.).  
Επίσης καλό είναι να γίνεται αποτύπωση τυχόν υπαρχουσών ρωγμών ή κακοτεχνιών, 
ώστε να μην καταβάλλεται αποζημίωση για τυχόν προϋπάρχουσες ρωγμές. Για τη 
δημιουργία νέων, η δαπάνη αποκατάστασή τους βαρύνει τον Ανάδοχο.  
Γενικά για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζημίωσης, θα ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 157 του Ν. 4412/1016.  
 
Οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε  αμέλεια του  αναδόχου ή στον τρόπο με τον 
οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων 
βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη 
την δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κρουστικά ή 
άλλα μέσα εκσκαφής (εκρηκτικά ή εμπήξεως πασσάλων κλπ.) κάθε ζημιά που τυχόν 
προκύψει των γύρω κατασκευών, των οικιών κλπ. θα βαρύνει ως αποκλειστικά υπεύθυνο 
τον Ανάδοχο του έργου. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις αιτίες αυτές θα γίνει 
αποδεκτή και οι τιμές του Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες ανεξάρτητα από τις 
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δυσκολίες από την κυκλοφορία ή άλλων αιτιών. 
 
ΑΡΘΡΟ 36ο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

 
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 
όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά: 
 
1. Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ», όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

2. Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων σε εφαρμογή του άρθρου 53 παρ. 7.ζ του Ν. 4412/1016, όπως αυτός 
εγκρίθηκε με την Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β΄ 1746/19-05-2017) 
απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

3. To άρθρο 54 του Ν.4412/2016 «Τεχνικές Προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ)» 

4. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές έχουν εγκριθεί με την 
υπ΄αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β 
/ 30-7-2012). 

 
5. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς 

και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 
Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
  

ΕΡΓΟ: 
  

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 
 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

 

ΤΜΗΜΑ  Α : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας συντάχθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 και την 

απόφαση ΔΕΕΠΠ/οικ./85/14.05.2001/ΦΕΚ 686 Β΄/01.06.2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου 

Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 

απαραιτήτων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή / και 

της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο». Το αρχικό αυτό Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον 

Ανάδοχο κατασκευής του έργου στα πλαίσια της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας 

κατά τη φάση κατασκευής.  

Ο Ανάδοχος επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις γενικές αρχές πρόληψης του 

εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες για 

τα τεχνικά έργα και συγκεκριμένα: 

 Την εξάλειψη των κινδύνων στην πηγή τους 

 Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 

 Την εκτίμηση των κινδύνων που θα μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα 

μέτρα πρόληψης τους. 

 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν, απαιτούμενου εξοπλισμού, 

όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, 

συντήρηση ή επισκευή του έργου. 

 Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα. 

 Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα 

ατομικής προστασίας. 

 Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 

 Τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/ και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να 

προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται 

ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

 Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων 

εργασίας. 

 Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόβλεψης του εργασιακού 

κινδύνου, στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των 

στελεχών διοίκησης του έργου, καθώς και των ειδικών θεσμών για την πρόληψη του 

επαγγελματικού κινδύνου (Τεχνικός Ασφαλείας, Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας 

των Εργαζομένων) που προβλέπονται από την νομοθεσία.  

 

Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας 

(π.χ. αναφορά εργατικών ατυχημάτων, έκτακτης ανάγκης, χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης 

προσωπικού, ιατρικών εξετάσεων) καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό 

απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων ατομικής προστασίας, εργασία σε ύψος). 
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Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει την βάση για τον σχεδιασμό ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας από τον ανάδοχο 

κατασκευής. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και με βάση τα προβλεπόμενα στην 

Αποφ.ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-03-01(ΦΕΚ 266/Β/14-03-01) και τα υποδείγματα που εκπόνησε το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καταρτίστηκε το παρόν Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφαλείας 

και Υγείας του έργου, πληρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να 

αποφευχθούν. 

 Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα 

μέτρα για την πρόληψη του. 

 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την 

υγεία των εργαζομένων. 

 Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες 

υψηλού κινδύνου και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, 

διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα 

κ.τ.λ.) 

 Διαδικασίες για τον χειρισμό θεμάτων ασφαλείας και υγείας για μελέτες που γίνονται 

αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση 

του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις 

εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

 

Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 

εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του 

Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι 

όπως κατασκευάστηκε. 

 

ΤΜΗΜΑ Β : ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Τίτλος του Έργου : 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ» 

 

1.2 Ακριβής διεύθυνση του Έργου : 

Το έργο θα εκτελεστεί στην κεντρική πλατεία των Γαργαλιάνων. 
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1.3 Στοιχεία Κυρίου του Έργου : 

  Δήμος Τριφυλίας 

 

Οδός  : ……. 

Ταχ.Κωδ. : ……. 

Τηλ. : ……. 

Telefax : ……. 

E-mail : ……. 

 

 

1.4 Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οδός και αριθμός έδρας: ............................................................. 

Τ.Κ.: ................... 

Πόλη: .................................. 

Τηλ. ..................................... 

Fax: ..................................... 

 

1.5 Σύντομη Περιγραφή του Έργου : 

 
Αντικείμενο του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ» αποτελεί η  
ανάπλαση της κεντρικής πλατείας των Γαργαλιάνων που βρίσκεται στο κέντρο της 
Κωμόπολης, με βασικό στόχο την :  
 

• αναβάθμιση  και εκσυγχρονισμό της πλατείας  

• ανάδειξη της σε πόλο έλξης των κατοίκων  της περιοχής  

• επίτευξη μέγιστης βιωσιμότητας  

• διατήρηση μικροκλίματος στα επιθυμειτά επίπεδα  

• αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού  
 

1.6 Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου 

Οι κύριες φάσεις υλοποίησης του έργου είναι οι εξής: 

 

1. Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις παντός είδους κατασκευών, με τις αποκομιδές των 

προϊόντων καθαίρεσης – αποξήλωσης. 

2. Εκσκαφές παντός είδους (ειδικές - γενικές) και επιχώσεις, με τις αποκομιδές των 

προϊόντων εκσκαφών 

3. Δαπεδοστρώσεις παντός τύπου 

4. Αστικός εξοπλισμός 

5. Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

6. Φυτοτεχνικά έργα 

 

Για την κατασκευή του έργου θα χρησιμοποιηθούν επί τόπου: 
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- Κατάλληλα κάθε φορά, σε μέγεθος και είδος εκσκαπτικά μηχανήματα για τις 

αποξηλώσεις των υφιστάμενων δαπεδοστρώσεων καθώς και για την διενέργεια των 

απαιτούμενων εκσκαφών. 

- Κατάλληλα μηχανήματα, μικρά ηλεκτρικά κομπρεσσέρ χειρός, ηλεκτρικός κόφτης 

μετάλλων, εργαλεία χειρός (σκεπάρνια, μεταλλικοί μοχλοί, φτυάρια, καρότσια, 

ζεμπίλια). 

- Εργαλεία εδάφους ηλεκτρικά (μηχανές παρασκευής κονιαμάτων, κλπ)κλπ 

- Βοηθητικά μέσα: Τυποποιημένες πτυσσόμενες μεταλλικές κλίμακες, μεταλλικά 

ικριώματα 

- Διακίνηση: Τα προϊόντα καθαιρέσεων και εκσκαφών μεταφέρονται με αυτοκίνητα και 

απορρίπτονται σε πιστοποιουμένους ανακύκλωσης υλικών.  

 

Γενικά πάντως στην κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο όποιο μέσο 

θεωρηθεί αυτός προσφορότερο και εναρμονιζόμενο στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση 

με έγκριση της Επίβλεψης. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ : ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Λαμβάνονται  υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται 

στο άρθρο 7 του Π.Δ 17/96 προσαρμοσμένες στα τεχνικά έργα και ειδικότερα: 

 

 Εξάλειψη κινδύνων. 

 Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους. 

 Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που προτείνονται 

για την πρόληψή τους. 

 Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου 

αυτός θεωρείται απαραίτητος λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την διάρκεια 

κατασκευής, συντήρησης και επισκευής του έργου. 

 Αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα. 

 Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 

προστασίας. 

 Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο. 

 Αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές εναλλακτικές για την επίτευξη 

προγραμματισμού των διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται 

ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

 

Οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες 

«πηγές κινδύνων», κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις εργασίας», 

συμπληρώνονται με αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου 

αντίστοιχα εντοπίζεται η πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, 

αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων 

   Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
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είτε (i) : η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση εργασίας και 

είναι πολύ πιθανό να συμβεί ατύχημα (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή 

θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 

είτε (ii) : οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων 

καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής 

συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.) , 

είτε (iii) : ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι 

περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή 

γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

 

   Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 

είτε (i) : η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 

κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 

είτε (ii) : δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την 

κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 

είτε (iii): ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός , έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι 

μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

 

   Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις. 

 

Ο Ανάδοχος κατασκευής του Έργου πρέπει να λάβει τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για την 

πρόληψη και έλεγχο των κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν στη φάση κατασκευής 

και που επισημαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν και όσων άλλων αυτός κρίνει ότι 

απαιτείται. Επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις ή και 

παρατηρήσεις που τίθενται στο τμήμα Γ καθώς και τις σχετικές με την Ασφάλεια και Υγεία 

προβλέψεις στην ΕΣΥ και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φάσεις εργασίας : 

 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 

Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις παντός είδους 

κατασκευών, με τις αποκομιδές των προϊόντων 

καθαίρεσης - αποξήλωσης 

Φ1 

Εκσκαφές παντός είδους (ειδικές - γενικές) και 

επιχώσεις, με τις αποκομιδές των προϊόντων 

εκσκαφών 

Φ2 

Δαπεδοστρώσεις παντός τύπου Φ3 

Αστικός εξοπλισμός Φ4 

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

τοίχων και οροφών (επιχρίσματα – επενδύσεις) 

Φ5 

Φυτοτεχνικά έργα Φ6 
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Φ. 

χ 

χ 

 

Φάση 2η 

Φ 2.1 

Φάση 3η 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01000. Αστοχίες εδάφους 

01100.   

Φυσικά πρανή 

01101 
Κατολίσθηση - Απουσία / 

ανεπάρκεια υποστήριξης 
1 1        

01102 
Αποκολλήσεις - Απουσία / 

ανεπάρκεια προστασίας 
         

01103 
Στατική επιφόρτιση - Εγκαταστάσεις  

/ εξοπλισμός 
         

01104 Δυναμική επιφόρτιση - Φυσική αιτία          

01105 Δυναμική επιφόρτιση - Ανατινάξεις          

01106 
Δυναμική επιφόρτιση - Κινητός 

εξοπλισμός 
1 1        

01200.  

Τεχνητά 

πρανή & 

Εκσκαφές 

01201 
Κατάρρευση - Απουσία / ανεπάρκεια 

υποστήριξης 
1 1        

01202 
Αποκολλήσεις - Απουσία / 

ανεπάρκεια προστασίας 
1 1        

01203 Στατική επιφόρτιση - Υπερύψωση          

01204 
Στατική επιφόρτιση - Εγκαταστάσεις  

/ εξοπλισμός 
         

01205 Δυναμική επιφόρτιση - Φυσική αιτία          

01206 Δυναμική επιφόρτιση - Ανατινάξεις          

01207 
Δυναμική επιφόρτιση - Κινητός 

εξοπλισμός 
         

01300.  

Υπόγειες 

εκσκαφές 

01301 
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. 

Ανυποστήλωτα τμήματα 
         

01302 
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. 

Ανεπαρκής υποστύλωση 
         

01303 
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. 

Καθυστερημένη υποστύλωση 
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01304 Κατάρρευση μετώπου προαβολής          

01400.  

Καθιζήσεις 

01401 
Ανυποστήρικτες παρακείμενες 

εκσκαφές 
         

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή          

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου          

01404 Ερπυσμός          

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές          

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα          

01407 Υποσκαφή / απόπλυση          

01408 Στατική επιφόρτιση          

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία          

01410 
Δυναμική καταπόνηση - 

ανθρωπογενής αιτία 
         

01411 Δράση κυμάτων          

01412 Δράση ρευμάτων          

01500. 

Άλλη πηγή 

01501           

01502           

01503           

02000. Κίνδυνοι  από εργοταξιακό εξοπλισμό 

02100.  

Κίνηση 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1 1 1       

02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1 1       

02103 
Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού 

εμποδίου 
1 1 1       

02104 
Συθλίψεις μεταξύ οχήματος - 

οχήματος 
         

02105 
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - 

σταθερού εμποδίου 
         

02106 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 

συστημάτων 
         

02107 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 

ακινητοποίηση 
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02108 
Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής 

προστασία 
         

02109 
Μέσα σταθερής τροχιάς. 

Εκτροχιασμός 
         

02200.  

Ανατροπή 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση          

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου          

02203 Έκκεντρη φόρτωση          

02204 Εργασία σε πρανές          

02205 Υπερφόρτωση          

02206 Μεγάλες ταχύτητες          

02300.  

Μηχανήματα 

με κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου 1 1 1 1      

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης          

02303 
Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων 

τμημάτων - πτώσεις 
         

02304 
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. Τμημάτων - 

παγιδεύσεις μελών 
         

02305 
Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & 

τμήματά τους  
         

02306 Θραύση συρματόσχοινου γερανών          

02400.  

Εργαλεία 

χειρός 

02401 Αεροσυμπιεστής. 1 1        

02402 Ηλεκτροσυγκόλληση     1     

02403           

02500.  

Πλωτά 

ναυπηγήματα 

02501 Συγκρούσεις πλωτού          

02502 
Συγκρούσεις πλωτού - σταθερού 

εμποδίου 
         

02503 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 

συστημάτων 
         

02504 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 

ακινητοποίηση 
         

02505 Βύθιση          

02600. 

 Καταδυτικό 

συνεργείο 

02601 
Βλάβες συσκευών παροχής 

οξυγόνου 
         

02602 
Συγκρούσεις πλωτού συνοδείας 

δύτη - πλωτού 
         

02603 Βύθιση πλωτού συνοδείας          
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02604 
Τραυματισμός δύτη από διαπλέον 

σκάφος 
         

02700. Άλλη 

πηγή 

02701           

02702           

02703           

03000. Πτώσεις από ύψος 

03100.  

Οικοδομές - 

κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις          

03102 Κενά τοίχων          

03103 Κλίμακα          

03104 Εργασία σε στέγες          

03200.  

Δάπεδα 

εργασίας - 

προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων          

03202 Πέρατα δαπέδων προς θάλασσα          

03203 Επικλινή δάπεδα           

03204 Ολισθηρά δάπεδα          

03205 Ανώμαλα δάπεδα          

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου   1       

03207 
Υπερυψωμένες δίοδοι και 

πεζογέφυρες 
         

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες    1 1     

03209 
Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία 

ανάρτησης 
         

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού          

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση          

03300.  

Ικριώματα 

03301 Κενά ικριωμάτων          

03302 
Ανατροπή. Αστοχία 

συναρμολόγησης 
   1      

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης          

03304 
Κατάρρευση. Αστοχία υλικού 

ικριώματος 
         

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση          

03400. 

Τάφροι/φρέατα 

03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή          

03402 Φρέαρ          
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03500.  

Άλλη πηγή 

03501           

03502           

03503           

04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά θραύσματα 

04100.  

Εκρηκτικά - 

Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων          

04102 Ανατινάξεις κατασκευών          

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων          

04104 Αποθήκες εκρηκτικών          

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών          

04106 
Διαφυγή - έκλυση εκρητικών αερίων 

και μιγμάτων 
         

04200.  

Δοχεία και 

δίκτυα υπό 

πίεση 

04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου          

04202 Υγραέριο          

04203 Υγρό άζωτο          

04204 Αέριο πόλης          

04205 Πεπιεσμένος αέρας          

04206 
Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης 

λυμάτων 
         

04207 Δίκτυα ύδρευσης          

04208 Ελαιοδοχεία /υδραυλικά συστήματα          

04300.  

Αστοχία 

υλικών υπό 

πίεση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη          

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων          

04303 
Κατεδάφιση προεντεταμένων 

στοιχείων 
         

04304 Συρματόσχοινα          

04305 Εξολκεύσεις          

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων          

04400. 

Εκτοξευόμενα 

υλικά 

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα          

04402 Αμμοβολές          

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις          
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04500.  

Άλλη πηγή 

04501           

04502           

04503           

05000. Εκρήξεις – Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων 

05100. 

 Κτίσματα - 

φέρων 

οργανισμός 

05101 Αστοχία. Γήρανση          

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση          

05103 
Αστοχία. Φυσική δυναμική 

καταπόνηση 
         

05104 
Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική 

καταπόνηση 
         

05105 Κατεδάφιση          

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων          

05200.  

Οικοδομικά 

στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων          

05202 Διαστολή - συστολή υλικών          

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων          

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα          

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση          

05206 
Ανθρωπογενής δυναμική 

καταπόνηση 
         

05207 Κατεδάφιση          

05208 
Αρμολόγηση / απαρμολόγηση 

προκατασκευασμένων στοιχείων 
         

05300. 

Μεταφερόμενα 

υλικά - 

Εκφορτώσεις 

05301 
Μεταφορικό μηχάνημα. 

Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 
         

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη   1       

05303 
Μεταφορικό μηχάνημα 

υππερφόρτωση 
         

05304 
Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής 

έδραση 
         

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση          
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05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου          

05307 Πρόσκρουση φορτίου          

05308 
Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου 

μήκους 
         

05309 
Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων 

φορτίων 
         

05310 
Απόλυση χύδην υλικών. 

Υπερφόρτωση 
         

05311 Εργασία κάτω από σιλό          

05400.  

Στοιβασμένα 

υλικά 

05401 Υπερστοίβαση          

05402 
Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού 

σωρού 
         

05403 Ανορθολογική απόληψη          

05500. 

 Άλλη πηγή 

05501           

05502           

05503           

06000. Πυρκαϊές 

06100.  

Εύφλεκτα 

υλικά 

06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων          

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων          

05103 Μονωτικά, διαλύτες. PVC κλπ 

εύφλεκτα 
         

05104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας          

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά          

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα          

06107 
Επέκταση εξωγενούς εστίας. 

Ανεπαρκής προστασία 
         

06200. 

Σπινθήρες & 

βραχυκυκλώμ

ατα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση          

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση          

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση          

06204 
Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό 

σπινθήρα 
         

06300.   

Υψηλές 

θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις          

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις          

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις          
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06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις          

06305 Πυρακτώσεις υλικών          

06400.  

Άλλη πηγή 

06401           

06402           

06403           

07000. Ηλεκτροπληξία 

07100.  

Δίκτυα - 

εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα          

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα          

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα          

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα          

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου     1     

07106 
Ανεπαρκής αντικεραυνική 

προστασία 
         

07200. 

 Εργαλεία - 

μηχανήματα 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα          

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία     1     

07300. 

Άλλη πηγή 

07301           

07302           

07303           

08000. Πνιγμός / Ασφυξία 

08100.  

Νερό 

08101 Υποβρύχιες εργασίες          

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση          

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου          

08104 
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. 

Πτώση 
         

08105 
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. 

Ανατροπή μηχανήματος 
         

08106 
Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. 

Πτώση 
         

08107 
Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. 

Ανατροπή μηχανήματος 
         

08108 Πλημμύρα / Κατάκλιση έργου          
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08109 Ισχυροί κυματισμοί          

08200.  

Ασφυκτικό 

περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλύς, κινούμενες άμμοι          

08202 
Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί 

καθαρισμοί 
         

08203 
Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, 

κλπ. 
         

08204 
Εργασία σε κλειστό χώρο - 

ανεπάρκεια οξυγόνου 
         

08300.  

Άλλη πηγή 

08301           

08302           

08303           

09000. Εγκαύματα 

09100.  

Υψηλές 

θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις          

09102 Υπέρθερμα ρευστά          

09103 Πυρακτωμένα στερεά          

09104 Τήγματα μετάλλων          

09105 Άσφαλτος / πίσσα          

09106 Καυστήρες          

09107 
Υπερθερμαινόμενα τμήματα 

μηχανών 
         

09200. 

 Καυστικά 

υλικά 

09201 Ασβέστης          

09202 Οξέα          

09203           

09300.  

Άλλη πηγή 

09301           

09302           

09303           

1000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 

10100.  

Φυσικοί 

παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες          

10102 Θόρυβος / δονήσεις          

10103 Σκόνη 1 1 1       

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός          

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας   1   1    

10106 
Χαμηλή θερμοκρασία χώρου 

εργασίας 
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10107 
Υψηλή θερμοκρασία χώρου 

εργασίας 
         

10108 Υγρασία χώρου εργασίας          

10109 Υπερπίεση / υποπίεση          

10110           

10111           

10200.  

Χημικοί 

παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια          

10202 Χρήση τοξικών υλικών          

10203 Αμίαντος          

10204 Ατμοί τηγμάτων          

10205 
Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, 

κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 
         

10206 Καπναέρια ανατινάξεων          

10207 
Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής 

καύσης 
         

10208 Συγκολλήσεις          

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες          

10210           

10211           

10212           

10300.  

Βιολογικοί 

παράγοντες 

10301 Μολυσμένα εδάφη          

10302 Μολυσμένα κτίρια          

10303 
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, 

βιολογικούς καθαρισμούς 
         

10304 Χώροι υγιεινής          

10305           

10306           

10307           



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ    18 

 

ΤΜΗΜΑ Δ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

1.7 Οδηγίες σύνταξης 

Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), 

καταγράφονται οι φάσεις  όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται 

οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων 

προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία 

πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή 

απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

 

(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

01101 Φ2, Φ3, Φ4 

Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 

176/'88, Ν. 168/'87, Ν. 

2224/94, Π∆ 17/'96 

 

01102 Φ2, Φ3, Φ4 

Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 

176/'88, Ν. 168/'87, Ν. 

2224/94, Π∆ 17/'96 

 

01103 Φ2, Φ3, Φ4 

Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 

176/'88, Ν. 168/'87, Ν. 

2224/94, Π∆ 17/'96 

 

01201 Φ2, Φ3, Φ4 Π∆ 1073/81: Τµήµα Ι  

01202 Φ2, Φ3, Φ4 ΠΔ 1073/81 άρθρα 2,9,13  

01204 Φ2, Φ3, Φ4 

Π∆ 1073/81: άρθρα 7, 10 

και Π.∆. 305/96, 

Παράρτηµα IV, Β II, 

παρ.10 

Ν' απαγορευθεί η χωρίς λόγο 

παραµονή προσωπικού κοντά 

στα πρανή των εκσκαφών 

02100(01-03) Φ2, Φ3, Φ4 

Π∆ 1073/81: άρθρο 8, 

Π.∆. 305/96, Τµήµα ΙΙ, 

Π.∆. 778/80: άρθρα 12, 

14, 15, Π.∆. 89/99, Π.∆. 

395/94 

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα 

κυκλοφοριακού ελέγχου 

02301 Φ2, Φ3, Φ4, Φ5 

Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, 

Π.∆.  1073/81: άρθρα 

67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται 

και να ελέγχονται όλα τα 

µηχανήµατα και να 

λαµβάνονται µέτρα για την 

αποφυγή της έκθεσης των 

εργαζοµένων σε κινδύνους 

από βλάβες µηχανηµάτων. 

02401 Φ2, Φ4 Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99  

02404 Φ3, Φ4 

Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, 

Π.∆.  1073/81: άρθρα 

67,76 

 

03401 Φ2, Φ3, Φ4 
Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 

12, 40 ,Π.∆. 778/80: αρθ. 

Όλες οι τάφροι και τα 

επικίνδυνα χάσµατα πρέπει 
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(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

20 να εξασφαλίζονται από 

πτώσεις περιµετρικά. 

03402 Φ2, Φ3, Φ4 

Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 

12, 40 ,Π.∆. 778/80: αρθ. 

20 

Όλες οι τάφροι και τα 

επικίνδυνα χάσµατα πρέπει 

να εξασφαλίζονται από 

πτώσεις περιµετρικά. 

04207 Φ2, Φ3, Φ4 
ΠΔ 85/91, ΠΔ42/03 & 

Α.Π. 7755/160/΄88 
 

05105  
ΠΔ 1073/81: 

άρθρα18,27,28,33 

Η κατεδάφιση των 

υψηλότερων τμημάτων της 

λιθοδομής θα γίνει με χρήση 

περονοφόρου οχήματος με 

κλωβό για τον εργαζόμενο, 

και ελαφρά εργαλεία χειρός. 

Στα χαμηλότερα θα γίνει με 

ελαφρά εργαλεία χειρός, αφού 

προηγηθούν η κατασκευή 

ικριωμάτων εργασίας και οι 

αντιστηρίξεις των τοίχων. 

Στην περιοχή των εργασιών  

και σε απόσταση τουλάχιστον 

6 m δεν θα υπάρχουν άλλα 

άτομα πέραν των 

εργαζομένων. Ο χώρος θα 

είναι πάντοτε περιφραγμένος 

και τα ακατεδάφιστα τμήματα 

θα αντιστηρίζονται με κάθε 

πρόσφορο μέσο, μέχρι την 

ολοκλήρωση των εργασιών 

05302 Φ2, Φ3, Φ4 
Π.Δ. 305/96 και ΠΔ 

1073/81 
 

05304 Φ3 

ΠΔ 395/94, Π.Δ. 89/99, 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 

67,76 

 

07102 Φ2, Φ3, Φ4 
Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 και 

ΠΔ 1073/81: άρθρο 78 

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 

ασφαλείας όπως: καταβίβαση 

ιστού, κατασκευή ειδικών 

ξύλινων πλαισίων – 

περιθωρίων ασφαλείας σε 

σημεία συνήθων διελεύσεων. 

07202 Φ2, Φ3, Φ4 Π.Δ. 305/96  

09101 Φ3 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 

104 

Πρέπει να διατίθενται 

κατάλληλα μέτρα ατομικής 

προστασίας. 

09105 Φ4, Φ5 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 

104 

Για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου επαφής με καυτή 

άσφαλτο, πρέπει να 
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(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

χρησιμοποιείται η άσφαλτος 

που προδιαγράφεται στις 

ΟΣΜΕΟ και ο Ανάδοχος να 

παράσχει την κατάλληλη 

εκπαίδευση για την 

προστασία των εργαζομένων. 

 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά 

μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του Π.Δ. 1073/81) 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την 

προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη 

δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν 

και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς 

κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96). 

 

ΤΜΗΜΑ Ε: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Λόγω της φύσης των προβλεπόμενων εργασιών, και της έκτασης επέμβασης, το εργοτάξιο 

δεν νοείται κατ΄ανάγκη ενιαίο σε όλο το μήκος του. Η αναφορά παρακάτω σε «εργοτάξιο» 

ισχύει όπως αυτό θα οριοθετείται κάθε φορά με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό 

τρόπο, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου. 

 

1.8 Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 

Οι χώροι και τα δάπεδα εργασίας, οι οδοί κυκλοφορίας και οι προσβάσεις στο εργοτάξιο 

πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 60 cm. Οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας, 

χώρους διαμονής και χώρους εργαλείων πρέπει να διατάσσονται και συντηρούνται κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε οι απασχολούμενοι να μπορούν να μεταβαίνουν και να αποχωρούν 

ασφαλώς. 

 

1.9 Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Εντός του εργοταξίου πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλούς 

κυκλοφορίας, τόσο για την κίνηση των πεζών όσο και για την κίνηση μεταφορικών μέσων 

και οχημάτων. Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, 

εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή του έργου προσωπικό. 

Για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και μηχανημάτων εντός του χώρου του 

εργοταξίου ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ). 

 

1.10 Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

Τα βαριά εργαλεία θα ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, 

μικροσυσκευές κλπ.) θα αποθηκεύονται σε διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με 

ευθύνη των εργατών που τα χρησιμοποιούν. 
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1.11 Χώροι αποθήκευσης 

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κ.α. Οι μικρές ποσότητες 

που απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τοπικά πρατήρια καυσίμων. 

 

1.12 Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών 

Τα υλικά αυτά θα οδηγούνται άμεσα προς τον πλησιέστερο πιστοποιημένο χώρο 

ανακύκλωσης μέσω φορτηγών. 

 

1.13 Χώροι υγιεινής, εστίασης, πρώτων βοηθειών 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή των πρώτων 

βοηθειών τοποθετημένο σε θέση εύκολα προσιτή και υπό την επίβλεψη εντεταλμένου 

προσωπικού. Το φαρμακείο θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ελάχιστο τα ακόλουθα είδη: 

 Σκεύασμα για το κάψιμο 

 Εισπνεύσιμη αμμωνία 

 Αποστειρωμένες γάζες κυτία των 5 εκ., 10 εκ. και 15 εκ. 

 Επίδεσμοι γάζας των 0,10*2,50 

 Τριγωνικοί επίδεσμοι 

 Λευκοπλάστ ρολό 

 Τσιμπίδα 

 Ύφασμα λεπτό για καθαρισμό (cleaning tissue) 

 Αντισηπτικό διάλυμα (κατά προτίμηση μερκουροχρωμ) 

 Υγρό σαπούνι εντός πλαστικής συμπιεσμένης φιάλης 

 Ελαστικός επίδεσμος 

 Αντιισταμινική αλοιφή 

 Σπασμολυτικό 

 Αντιοφικός ορός 

 Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100mg (αντισόκ) 

 Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των 5 cc – τεμ.3 

 Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των 10 cc – τεμ.3 

 Δισκία αντιδιαρροϊκά 

 Δισκία αντιόξινα 

Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται σε πρώτη φάση στο κοντινότερο 

Κέντρο Υγείας. 

Το έργο, σε ορισμένα σημεία απαιτεί ικριώματα για την κατασκευή του, συνεπώς θα γίνει  

με ευθύνη και δαπάναις του Αναδόχου, πρόσθετη μελέτη για αυτά. 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

1.14 Σκυροδετήσεις 

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης. Οι εργασίες αυτές, 

είναι εκείνες που από την φύση τους οργανώνουν την μορφή του εργοταξίου. Πρόκειται 
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δηλαδή για εκείνες τις κτιριακές κατασκευές, όπως για παράδειγμα, μία κλίμακα, που 

δημιουργούν προσβάσεις στα διάφορα επίπεδα εργασιών. 

Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων 

εργατών, οι οποίοι εργάζονται υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων τεχνητών, γεγονός το 

οποίο καθιστά κρισιμότερη την ασφάλεια στις εργασίες αυτές. 

Σημεία προσοχής 

 Ο ξυλότυπος είναι μια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του τοπικά 

εγκυμονεί κινδύνους κατάρρευσης. 

 Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τις εργασίες 

καλουπώματος οι εργαζόμενοι, εκτός του κράνους, πρέπει να είναι κατάλληλα 

επιλεγμένα για να προστατεύουν τα άνω και κάτω άκρα. 

 Κατά την φορτοεκφόρτωση του οπλισμού για το σιδέρωμα, πρέπει να απαγορεύεται 

η διέλευση οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωμένα φορτία. 

 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών που χρησιμοποιούνται για την κοπή ή κάμψη του 

οπλισμού, πρέπει να φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την αποφυγή 

ατυχημάτων. 

 Κατά τις εργασίες σκυρόδεσης δεν πρέπει να μετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον 

ξυλότυπο.  

 Τα πιτσιλίσματα από νωπό σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τα 

σημεία διέλευσης των πεζών, για να μην προκληθούν ατυχήματα. 

 

1.15 Μηχανικός Εξοπλισμός 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η 

εκμηχάνιση των έργων προχωρεί με γοργά βήματα, έχοντας ήδη προσεγγίσει έναν 

ικανοποιητικό βαθμό στα μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια έργα. 

 

Οι Συμβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του Δημόσιου τομέα αναφέρουν ως απαραίτητη 

προϋπόθεση τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμύ εκ μέρους του Αναδόχου του έργου. 

Ο εξοπλισμός ποικίλει ανάλογα με το είδος των εργασιών, το μέγεθός τους και την 

ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), με εξαίρεση των τυπικό εξοπλισμό ο οποίος 

απαιτείται για τη μεταφορά υλικών και προσωπικού – ο οποίος επίσης ποικίλει. 

 

Οι μηχανές εφευρέθηκαν και χρησιμοποιούνται για να λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς, η 

κακή χρήση, ο ακατάλληλος χειρισμός και η πλημμελής συντήρηση σε συνδυασμό με 

εξωγενείς παράγονες ως προς το μηχάνημα και τον χειριστή, γίνονται αιτία ατυχημάτων. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για την εργασία(-ες) που έχει 

κατασκευασθεί. 

 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος. 

 Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα. 

 Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 

 Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο. 
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 Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε μηχάνημα είναι 

υποχρεωτική. 

 Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος. 

 Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο. 

 Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς. 

 Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο 

ανύψωσης. 

 Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς. 

 Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για τρίτους. 

 Όλα τα Μ.Ε. πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα «ΜΕ». 

 Η καρότσα των αυτοκινήτων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν 

μεταφέρεται άμμος ή 3Α. 

 Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να 

καταγράφεται. 

 Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών. 

 Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων. 

 Ο εξοπλισμός ανύψωσης (σαμπάνια, ιμάντες, συρματόσχοινα) πρέπει να είναι σε 

καλή κατάσταση. Η επιθεώρησή του είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του. 

 

1.16 Διακίνηση Φορτίων 

Η ανύψωση και η μεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται με χρήση 

μηχανικών μέσων (γερανοί, παλάγκα, βαρούλκα κλ.π.) εν τούτοις εξακολοθούν να 

υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται χειρωνακτικά. 

Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), 

έχουν ως συνήθεις συνέπειες: 

 Κόπωση των εργαζομένων 

 Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης 

 Ατυχήματα 

 Καθυστέρηση της παραγωγής 

 

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος κατά την χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων, αρκεί να αναφερθεί ότι στη Μ. Βρετανία το 12,5% των εργατικών τραυματισμών 

οφείλεται στην υπερπροσπάθεια των εργαζομένων. Από αυτούς τους τραυματισμούς, το 

74% προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση φορτίων, ενώ ως συνέπεια αυτών το 61% των 

εργαζομένων παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στη μέση. 

 

Η χρήση μηχανικών μέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που 

σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προκληθούν ατυχήματα όπως όταν η λειτουργία 

του μηχανήματος δεν είναι καλή ή όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη 

χρήση του. 
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Σημεία προσοχής: 

 Η διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, όπου είναι εφικτή. 

 Απαραίτητη είναι η εκ του νόμου πρόληψη των πιθανών ατυχημάτων που μπορούν 

να προκληθούν κατά την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όμως και προληπτικός 

σχεδιασμός κανόνων από τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συμβάντων, 

όπως και η κατάλληλη οργάνωση των θέσεων εργασίας. 

 Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και 

χρήση των μηχανικών μέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήματα, χωματουργικά 

μηχανήματα κ.τ.λ.). 

 Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν μελλοντικά 

ατυχήματα. 

 

1.17 Εκσκαφές 

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι 

με τις εργασίες εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ενός 

μόνον κυβικού μέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 – 1,5 τόνους βάρος. 

 

Σημεία προσοχής: 

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους 

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων 

 Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα 

 Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως 

 Έξοδοι από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις 

μικρότερες των 24μ μεταξύ τους 

 Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται 

 Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση 

 Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60cm 

από το χείλος του πρανούς 

 Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής 

 Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει 

 Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων 

 Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους, όπου 

κινδυνεύουν από την εκσκαφή 

 Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχημάτων και πεζών 

 Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων 

 Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφώ, αν δεν ληφθούν 

ειδικά μέτρα 

 Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το 

χείλος του πρανούς. 
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1.18 Υπαίθριες εργασίες σε συνθήκες καύσωνα 

Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόμενους που ασχολούνται σε υπαίθριες 

εργασίες. 

Θερμική καταπόνηση εργαζομένου εμφανίζεται όταν το άμεσο περιβάλλον εργασίας του 

είναι πολύ θερμό και σε συνδυασμό με κοπιαστική ή μη εργασία μπορεί να επιφέρει 

σημαντική μείωση παραγωγικότητας ή μείωση της προσοχής που απαιτείται για την 

αποφυγή ατυχήματος ή αίσθηση δυσανεξίας ή ακόμη και βλάβη στην υγεία του 

εργαζομένου. Τέτοια κατάσταση μπορεί να υπάρξει σαν συνέπεια καύσωνος της 

καλοκαιρινής περιόδου. 

Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που 

περιβάλλει τον χώρο εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερμικής 

καταπόνησης και αναγγέλεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την θερμική καταπόνηση είναι: 

 Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 

 Σχετική υγρασία 

 Ταχύτητα αέρα 

 Ακτινοβολία 

 Βαρύτητα εργασίας 

 Ενδυμασία 

 Εγκλιματισμός εργαζομένου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την 

προσαρμογή στο θερμό περιβάλλον μέσω της μείωσης του βασιμού μεταβολισμού, 

της αύξησης της εφίδρωσης και της μείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον 

ιδρώτα. Ο εγκλιματισμός επιτυγχάνεται εντός 7-10 ημερών. 

 Κατάσταση της υγείας του. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Μυϊκές συσπάσεις (κράμπες των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται 

σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων και 

υγρών λόγω εφίδρωσης. Εμφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόμενος έχει πιει πολύ νερό 

χωρίς όμως να αναπληρώνει και τα άλατα. Η πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. 

Εμφανίζεται απότομα και έχει τα ακόλουθα συμπτώματα: 

 Έντονοι πόνοι και σπασμοί των κοιλιακών και σκελετικών μυών 

 Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό 

 

Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που 

δεν είναι συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερμό και υγρό. 

Προκαλείται από την υπερβολή απώλεια νερού και άλατος από το σώμα. Συμπτώματα: 

 Εξάντληση, ατονία, αδυναμία και ανησυχία του πάσχοντος 

 Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία 

 Όραση θολή 

 Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση 

 Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ    26 

 

 Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος 

 Θερμοκρασία φυσιολογική ή πέφτει 

 Επώδυνοι μυϊκοί σφυγμοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς 

 Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και λιποθυμία 

 Η κατάσταση χειροτερεύει αν εμφανισθούν διάρροια και εμετοί 

 

Θερμοπληξία: Παρατηρείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερμό και 

υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προκαλείται από άνοδο της θερμοκρασίας του 

σώματος λόγω αδυναμίας αποβολής θερμότητας όταν η εφίδρωση εμποδίζεται. 

Εμφανίζεται αιφνίδια με τα εξής συμπτώματα: 

 Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος 

 Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης 

 Έντονη δίψα και ξηροστομία 

 Δέρμα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό 

 Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά αιμορραγούντα στίγματα 

 Σφυγμός ταχύς και έντονος 

 Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη 

 Αναπνοή γρήγορη, βαθιά και θορυβώδης 

 Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες, παροξυσμοί και εμετός 

 Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά 

 Κώμα, θάνατος 

 

1.19 Ομάδες εργαζόμενων υψηλού κινδύνου 

Η αντοχή στο θερμικό στρες είναι μειωμένη στους εργαζόμενους που παρουσιάζουν 

κάποιο από τα κατωτέρω προβλήματα υγείας: 

 Καρδιοπάθειες 

 Πνευμονοπάθειες (ορισμένες) 

 Γενικά νοσήματα 

 Σακχαρώδης διαβήτης 

 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

 Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας 

 Δυσλειτουργία του θυροειδούς 

 Μη ελεγχόμενη υπέρταση 

 Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες) 

 Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία 

 Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος 

 Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης 

 Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος) 

 Λήψη ορισμένων φαρμάκων 

 Γενικές καταστάσεις 

 Γυναίκες σε περίοδο κύησης 
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 Εργαζόμενοι που δεν έχουν εγκλιματισθεί  (π.χ. νέοι εργαζόμενοι, άτομα που 

επιστρέφουν από ασθένεια ή διακοπές) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ισορροποία υγρών και αλάτων 

 Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς 

 Αν δεν έχεις εγκλιματισθεί και ιδρώνεις πολύ, ρίχνε αλάτι στο νερό σου (με τη μύτη 

ενός κουταλιού σε ένα μπουκάλι του λίτρου) 

 Μην τρως λιπαρά και βαριά γεύματα και μην καταναλώνεις οινοπνευματώδη  

 Τρώγε φρούτα και λαχανικά 

 

Ενδυμασία 

 Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισμό του σώματός σου, να επιτρέπουν την 

εξάτμιση του ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαμβακερά) 

 Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να μην 

αφήνεις ακάλυπτο το σώμα σου 

 Κάνε χρήση του συστήματος ψύξης αν αυτό διατίθεται 

  

Υπαίθριες εργασίες 

 Μην εργάζεσαι μισόγυμνος στον ήλιο 

 Να προσπαθείς να εργάζεται περισσότερο στη σκιά 

 Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει από την ηλίαση 

 Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες 

 

Εγκλιματισμός 

 Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρμοσθεί στη ζέστη. Σε λίγες μέρες θα 

νοιώθεις καλύτερα 

 Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόμη και από 

σαββατοκύριακο. Γι΄αυτό πρόσεχε περισσότερο. 

 

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Αν δεις κάποιον με συμπτώματα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράμπες κλπ, 

κάλεσε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έρθει κάνε τα ακόλουθα: 

 Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά ή σε δροσερό μέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα 

 Ψύξε το σώμα του με δροσερό νερό ή βρεγμένα ρούχα 

 Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε 

στον άρρωστο μισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί μία ώρα ή μέχρι να 

εξαφαλισθούν τα συμπτώματα. Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό γουλιά 

γουλιά 

 Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς 

την πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωμένα) 

 

Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 
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«Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος» 

 

Σημείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επί πλέον των οργανωτικών μέτρων (διαλείματα 

ή/και παύση εργασίας) που ενδεχόμενα να πρέπει να ληφθούν από την Διεύθυνση του 

Εργοταξίου, ύστερα από σχετική υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας. 

 

1.20  Ασφαλής εργασία κατά την διακίνηση φορτίων 

Α. Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων 

Η ανύψωση φορτίων είναι μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότες αιτίες 

πρόκλησης ατυχημάτων. Γι΄αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

 

1. Έλεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιμοποιείς (συρματόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή 

σκοινιά) είναι σε καλή κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν 

διαπιστώσεις φθορές ή κάποιο ελάττωμα ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενό 

σου ώστε να αντικατασταθεί. 

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή 

του ποικίλει σημαντικά, ανάλογα με το υλικό που είναι κατασκευασμένο. 

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι κάτοχος 

άδειας ή αντιληφθείς ότι ο χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση λόγω 

κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών, χρήσης φαρμάκων ή κάποιου εμφανούς 

προβλήματος υγείας ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενό σου 

4. Μην χρησιμοποιείς αυτοσχεδιασμούς κατά την πρόσδεση του φορτίου όπως 

συρματόσχοινα, σχοινιά ή αλυσίδες που έχουν δεθεί κόμβο για να κοντύνουν, αλλά 

κατάλληλα ναυτικά κλειδιά 

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί μέρους τμήματα φρόντισε να 

είναι δεμένα σωστά και ασφαλισμένα για να αποφύγεις την πτώση τους από τυχαία 

κίνηση. Να ζητάς πάντα από τον προϊστάμενό σου να ελέγχει την ανάρτηση 

6. Να χρησιμοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχμηρές γωνίες 

του φορτίου ή από θραυσμένα σύρματα του συρματόσχοινου 

7. Κατά την ανάρτηση φορτίου με σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους 

να μην είναι στριμμένα 

8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρμόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στην μύτη του, 

ώστε να αποφεύγεται η ακούσια μετατόπιση του φορτίου κατά την ανύψωση 

9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα 

10. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή με διακινούμενο φορτίο πριν αυτό εδρασθεί και 

ακινητοποιηθεί με ασφάλεια στον χώρο μεταφοράς του. Να χρησιμοποιείς 

«αέρηδες» (2 σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την 

μετακίνησή του 

11. Μην στέκεσαι κάτω από ανυψωμένο φορτίο και φρόντισε πάντα να σε βλέπει ο 

χειριστής 

12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο σημείο της διαδρομής του 

φορτίου ή προσωπικού εργασίας, πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος για 

να τον καθοδηγήσει. Κανένας, εκτός από τα πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη 
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εμπειρία και εκπαίδευση, δεν πρέπει να κάνει σήματα καθοδήγησης στους χειριστές 

ανυψωτικών μηχανημάτων 

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι μέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού 

14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως 

δυνατός άνεμος, κακή ορατότητα, βροχή κλπ. 

15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να μετακινείται αναρτημένο σε 

συρματόσχοια, άγκιστρα, κάδους, περόνες, μπούμες, ή πάνω σε φορτία 

 

Β. Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 

Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης 

ατυχημάτων και βλάβης της υγείας. Γι΄αυτό εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

 

1. Να χρησιμοποιείς φόρμα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν 

κάπου την ώρα της μεταφοράς 

2. Να χρησιμοποιείς γάντια εργασίας και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική 

προστασία δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 

3. Όταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρωνακτική 

μεταφορά φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους 

4. Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρμόζεις τις ακόλουθες αρχές: 

 η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια στάση 

 τα πόδια να είναι λυγισμένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάμεσά τους και 

το ένα πέλμα να εφάπτεται στο έδαφος 

 να τοποθετείς το σώμα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος 

 το σημείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια 

 πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος 

 

Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. 

Συγκεκριμένα: 

 μεταφορά από το δάπεδο μέχρι το ύψος των γονάτων 

 μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των αγκώνων 

 μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων. 

 

Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερη επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο 

επικίνδυνη. 

Κατά την μεταφορά φορτίων πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

 Οι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν την μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη 

μικροπαγίδων και ο φωτισμός να είναι επαρκής 

 Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να 

συντονίζονται οι κινήσεις τους. Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να 

διατάσσονται καθ΄ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη 

μέση 

 Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία. 
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Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να 

αποκλεισθεί ο επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει 

πότε θα αρχίζει η ρίψη. 

 

1.21  Ασφάλεια εργασίας σε βροχερό καιρό στην κατασκευαστική βιομηχανία 

Παρέχονται πληροφορίες στους εργοδότες και τους εργαζόμενους της βιομηχανίας 

κατασκευών σχετικά με την αναγνώριση, τον προσδιορισμό και τον έλεγχο των κινδύνων 

που συνδέονται με την εργασία σε βροχερό καιρό. 

 

Δεδομένου ότι η εργασία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους 

που σχετίζονται με τον βροχερό καιρό και τα εργασιακά συστήματα τηρούνται, η εργασία 

στους χώρους των κατασκευών μπορεί να συνεχισθεί με ασφάλεια. 

 

Η λήψη μέτρων για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων θα προστατέψει την ασφάλεια και την 

υγεία των εργαζομένων, θα ωφελήσει τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις μέσω: 

 της μείωσης των τραυματισμών και των ασθενειών 

 των υψηλότερων επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και μείωσης του 

απουσιασμού 

 της αυξημένης αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας 

 

Παράγοντες κινδύνων 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή κατασκευή σε βροχερό καιρό 

είναι οι εξής: 

1. Ολισθηρότητα σε εργασία στα ύψη 

2. Ολισθηρότητα, υγρασί στις επιφάνειες πατωμάτων, τα σκαλοπάτια και τα σημεία 

στήριξης των ποδιών 

3. Κατάρρευση σε εκσκαφές  

4. Κίνδυνοι ηλεκτρισμού – βρεγμένα ηλεκτρικά καλώδια, καλώδια, πρίζες, σημεία 

ισχύος και εξοπλισμός ισχύος 

5. Κίνδυνοι συγκόλλησης – π.χ. υγρασία στο χαλυβουργείο 

6. Ολισθηρά εργαλεία, λαβές και άλλες επιφάνειες χειρισμού 

7. Μειωμένη χειρωνακτική επιδεξιότητα σε μερικές εργασίες 

8. Αστραπές κατά τη διάρκεια καταιγίδων 

9. Μόλυνση από υπερχείλιση του αποχετευτικού δικτύου 

 

Σε συνθήκες ανέμου, υγρού ή ξηρού, υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου στις 

εργασίες κατασκευής: 

1. Χαλαρά υλικά στέγης, σανίδες σκαλωσιάς και άλλα μη ασφαλή υλικά που 

βρίσκονται σε ύψος 

2. Ημιτελείς κατασκευές, π.χ. στέγες ή υπόστεγα 

3. Σκαλωσιές ανεπαρκώς ασφαλισμένες 

4. Μη ασφαλισμένοι τοίχοι ή σκελετοί 

5. Ξένη ουσία στα μάτια 
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6. Οι γερανοί γίνονται ασταθείς όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τις συστάσεις των 

κατασκευαστών για ασφαλή λειτουργία. 

 

Αν ο αέρας είναι υπερβολικά κρύος, η ασφαλής εργασία μπορεί να επηρεατεί από την 

μειωμένη δυνατότητα αίσθησης και λειτουργία των χεριών και των ποδιών. Η ταλαιπωρία 

που προκαλείται από το υπερβολικό κρύο μπορεί να οδηγήσει σε απροσεξία και 

αφηρημάδα. 

 

Ασφαλή Συστήματα Εργασίας 

Ο βροχερός, με ανέμους ή κρύος καιρός, δεν καθιστά απαραίτητα την εργασία 

κατασκευών μη ασφαλή, υπό την προϋπόθεση τα ασφαλή συστήματα εργασίας να 

μπορούν να εφαρμοσθούν. Αυτά περιλαμβάνουν: 

 

Οργάνωση εργασίας 

Αναδιοργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών σε βροχερό καιρό, έτσι ώστε οι 

εργαζόμενοι να κάνουν περισσότερες εργασίες: 

 Κάτω από τμήματα όπου υπάρχουν καλύματα οροφής ή σκέπασμα 

 Κάτω από προστατευμένες κατασκευές, π.χ. σκαλωσιές 

 Κάτω από προσωρινά προστατευτικά, π.χ. μουσαμάδες 

 Αφού τα βρεγμένα συστατικά στεγνώσουν 

 Σε δουλειές που ο βροχερός καιρός δεν τις καθιστά επικίνδυνες 

Παρακολουθήστε την πρόβλεψη του καιρού, έτσι ώστε να κανονίζετε εναλλακτικές 

εργασίες μία ή περισσότερες μέρες πριν. 

 

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές εφαρμογές είναι ασφαλείς. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα 

ηλεκτρικά καλώδια βρίσκονται σε αρκετή απόσταση πάνω από το έδαφος. 

 

Ελαχιστοποιείστε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ψηλά σημεία. Βεβαιωθείτε ότι 

παρέχονται και χρησιμοποιούνται τα μέτρα και ο εξοπλισμός πρόληψης έναντι των 

πτώσεων – ειδικά στον βροχερό ή με αέρα καιρό. Όπου είναι δυνατόν, προ-συνδέστε 

δομικά στοιχεία στο έδαφος αντί σε κάποιο ύψος. 

 

Όταν σχεδιάζετε μακροπρόθεσμες εργασίες, αναβάλλετε την προγραμματισμένη εργασία 

που μπορεί να επηρεαστεί από τη βροχή για πιο στεγνούς μήνες. 

 

Στις προκατασκευασμένες δομήσεις, μελετείστε προκαταρκτικό σχεδιασμό των 

σκεπασμένων οροφών, για να εξασφαλίσετε προστασία κατά την διάρκεια άλλων 

κατασκευαστικών εργασιών. 

 

Περιβάλλον εργασίας 

 Περιορίστε τις εργασίες σε στεγνές προστατευμένες περιοχές όταν η βροχή καθιστά 

τις εκτεθειμένες περιοχές επικίνδυνες. Βεβαιωθείτε για καλή αποχέτευση, έτσι ώστε 

το εργοτάξιο να στεγνώνει γρήγορα 

 Φροντίστε για αντλίες απορρόφησης των πλημμυρών 
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 Ανεγείρετε προσωρινά σκέπαστρα, π.χ. τέντες και μουσαμάδες 

 Σε περίπτωση ανέμων, βεβαιωθείτε ότι τα λυμένα αντικείμενα και οι ημιτελείς 

κατασκευές είναι δεμένες και στερεωμένες ενάντια στις πιέσεις του ανέμου 

 

Ανέσεις 

 Εξασφαλίστε καταφύγια όπου θα υπάρχουν στεγνά ρούχα για να αλλαχθούν τα 

βρεγμένα. 

 Για τον κρύο καιρό, εξασφαλίστε ένα ζεστό καταφύγιο. 

 

Ενδυμασία για βροχερό καιρό 

 Τα ρούχα που προτιμούνται σε αυτές τις καιρικές συνθήκες για τις κατασκευαστικές 

εργασίες είναι αδιάβροχα παντελόνια και μπουφάν με κουκούλα (για να φοριέται με 

το κράνος ασφαλείας) 

 Οι μπότες και τα παπούτσια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν σόλες που δεν 

γλιστράνε 

 Για εργασίες σε βρεγμένες περιοχές θα πρέπει να απαιτούνται ψηλές γαλότσες 

ασφαλείας. 

 

Κατάσταση Υγείας των Εργαζομένων 

 Η κατάσταση υγείας μερικών εργαζομένων μπορεί να μειώνει την αντοχή τους στον 

κρύο ή βροχερό καιρό. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εργοδότες θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπ΄όψη τις συμβουλές των γιατρών. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για 

την παροχή και την συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας των εργασιών σε 

βροχερό καιρό. Οι εργαζόμενοι καλούνται να συνεργασθούν στην εφαρμογή αυτών 

των συστημάτων. 

 

1.22 Θόρυβος 

Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη ενάντια σε χημικούς 

κινδύνους από τον θόρυβο. Και όμως ο υπέρμετρος θόρυβος μπορεί να καταστρέψει τα 

ευαίσθητα κύτταρα του εσωτερικού του αυτιού σε τέτοιο βαθμό που η ακουστική ικανότητα 

του εργαζομένου να εξομοιωθεί με αυτήν ενός υπερήλικα πολύ πριν ο πρώτος αγγίξει τη 

σύνταξη. 

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε υπέρμετρη έκθεση σε θόρυβο έχει 

καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η μείωση της ακοής 

πέραν ενός ορίου, θεωρείται και νομικά, επαγγελματική ασθένεια. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ο θόρυβος πάνω από 85 Db(A) είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μείωση 

της ακοής. 

 Ο θόρυβος μέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για 

την ακοή 

 Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (με έμφαση στον μη 

αναμενόμενο) 
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 Αύξηση του θορύβου κατά 3 db(A) συνεπάγεται διπλασιασμό της ηχητικής πίεσης, 

άρα και της βλαπτικότητάς του 

 Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσματος 

 Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σημαντικού αριθμού ατυχημάτων 

 Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις 

φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού 

 Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων στον 

θόρυβο περισσότερο, από τον θόρυβο αυτόν καθ΄εαυτόν 

 Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυμητή 

λύση και δεν πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση σε οκτάωρη 

βάση) 

 

1.23   Ηλεκτρικό ρεύμα 

Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών 

έργων, όπου οι εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά κανόνα στην ύπαιθρο 

και το προσωπικό δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. 

 

Σημεία προσοχής 

 Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήματα. Μπορεί να 

προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόμη και θάνατο 

 Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαμηλής τάσης (42V), η μονωτική θέση, η γείωση 

και ο διακόπτης διαφυγής 

 Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την 

σωστή θέση στο εργοτάξιο και τα στοιχεία τους να τηρούν τις απαραίτητες 

αποστάσεις ασφαλείας από το έδαφος 

 Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα με το είδος του δικτύου 

(εναέριο, υπόγειο ή βοηθητικό) 

 Οι πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου με 

δυνατότητα ασφάλισης, να είναι γειωμένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να 

συντηρούνται τακτικά 

 Οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο 

πιθανός κίνδυνος από τα δίκτυα της ΔΕΗ που βρίσκονται στη θέση του έργου 

 Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ πρέπει να γίνονται με 

ιδιαίτερη προσοχή, αφού ο κίνδυνος για πιθανό ατύχημα λόγω επαφής ή 

προσέγγισης με το δίκτυο είναι μεγάλος 

 Τα φωτιστικά σημεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και τα μηχανήματα πρέπει 

να παρέχουν προστασία από πιθανή ηλεκτροπληξία. 

 

1.24   Εργασίες με ικριώματα 

Τα ικριώματα χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος στα τεχνικά έργα. 

Οι σοβαροί κίνδυνοι που ενέχουν οι εργασίες αυτές απαιτούν την τήρηση αυστηρών 

κανόνων ασφαλείας. 
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Το είδος του ικριώματος που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται κύρια από το 

ύψος εκτέλεσης των εργασιών. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ανάλογα με το ύψος εκτέλεσης της εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται το 

κατάλληλο ικρίωμα 

 Για τα σταθερά ικριώματα συντάσσεται υπεύθυνη δήλωση, μετά από έλεγχο και πριν 

την έναρξη των εργασιών, από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον κατασκευαστή, η 

οποία κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας 

 Τα μεταλλικά ικριώματα πρέπει να φέρουν τα πιστοποιητικά ελέγχου και να 

συναρμολογούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

 Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται από 

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 

 Τα ικριώματα δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται εν μέρει  κατά την πρόοδο των 

εργασιών 

 Τα υλικά κατασκευής των ικριωμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά και καλά 

συντηρημένα 

 Τα ικριώματα πρέπει να στηρίζονται με ασφαλή τρόπο στο έδαφος 

 Τα σταθερά ικριώματα πρέπει να δένονται με ασφαλή τρόπο στο έδαφος 

 Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να έχουν πλάτος το ελάχιστον 60cm και να 

αποτελούνται από τρία μαδέρια 

 Τα δάπεδα των ικριωμάτων δεν πρέπει να υπερφορτώνονται 

 Η σύνδεση των στοιχείων των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που 

περιγράφει η νομοθεσία 

 Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε χιαστί αντηρίδες 

 Πρέπει να υπάρχει σε κάθε δάπεδο εργασίας κουπαστή (σε ύψος 1m), παράλληλη 

σανίδα στο μεσοδιάστημα και θωράκιο (σοβατεπί) 

 

1.25   Επαγγελματικές ασθένειες σχετικές με την εργασία στα τεχνικά έργα 

Οι συχνότερες επαγγελματικές ασθένειες (άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθενείας του ΙΚΑ) 

που συνδέονται με τις εργασίες στα Τεχνικά Έργα, είναι οι εξής: 

 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Απώλεια αισθήσεων, δύσπνοια, 

σπασμοί 

 Μέθη από μονοξείδιο του 

άνθρακα, κεφαλαλγία, ναυτία, 

ίλιγγοι, βούισμα αυτιών, μείωση 

μυϊκής ισχύος 

 Υπολειμματικές νευρικές, ψυικές 

και καρδιαγγειακές διαταραχές 

 Διαταραχές όρασης, μνήμης 

 Διαταραχές ύπνου και 

 Χρήση μηχανών 

εσωτερικής καύσης εντός 

κλειστών χώρων 

 Οδήγηση οχημάτων τα 

οποία διαθέτουν κλειστό 

θάλαμο ή κακώς 

προστατευμένο 

 Πυρκαγιές και εκρήξεις 

εντός κλειστών χώρων 

 Λήψη άμεσων μέτρων 

για εξάλειψη ή μείωση 

εκπομπής μονοξειδίου 

του άνθρακα με τεχνικά 

μέσα 
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ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

συμπεριφοράς 

 

ΤΕΤΑΝΟΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Τέτανος συνήθους 

συμπτωματολογίας 

 Οικοδομικές και υπόγειες 

εργασίες 

 Αντιτετανικό εμβόλιο 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Υπεροστικές αρθροπάθειες 

στην άρθρωση του αγκώνα 

 Άσηπτος νέκρωση του 

μηνοειδούς 

 Αγγειοκινητικές διαταραχές 

 Εργασίες κατά τη διάρκεια 

των οποίων 

χρησιμοποιούνται 

αερόσφυρες (κομπρεσέρ) 

 Κραδάζοντα εργαλεία 

χειρός 

 Λήψη τενχικών μέσων 

για την αποφυγή 

μετάδοσης των 

δονήσεων στον 

εργαζόμενο 

 Συχνά διαλείμματα 

 Συχνή εναλλαγή 

καθηκόντων 

 Κατάλληλα γάντια 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΗΧΟ / ΘΟΡΥΒΟ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Μείωση της ακουστικής 

οξύτητας κοχλιακής 

προέλευσης, μη ανατάξιμος 

και μη επιδεινούμενη μετά 

τη διακοπή της έκθεσης στο 

θορυβογόνο περιβάλλον 

 Χειρισμός θορυβογόνων 

μηχανών και εργαλείων 

 Παραμονή σε περιβάλλον 

με υψηλό θόρυβο 

 Λήψη άμεσων μέτρων για 

μείωση ηχοέκθεσης με 

τεχνικά ή οργανωτικά μέσα 

 Χρήση των μέσων 

προστασίας της ακοής μόνο 

ως πρόσθετη προστασία ή 

ως έσχατη λύση 

 Διεξαγωγή τακτικών 

ακουομετρικών ελέγχων 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Δερματίτιδες πρωτοπαθείς 

και πυοδερματίτιδες 

 Δερματίτιδες δευτεροπαθείς 

εκζεματοειδείς 

 Παρασκευή ή/και χρήση 

τσιμέντου 

 Εργασίες που φέρουν σε 

επαφή τον εργαζόμενο με 

πίσσα και ορυκτέλαια 

 Προστασία του δέρματος με 

χρήση ολόσωμης 

προστατευτικής ενδυμασίας 

και γαντιών 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Πρωτοπαθή επιθηλιώματα 

δέρματος συνήθους 

συμπτωματολογίας 

 Εργασίες που φέρουν σε 

επαφή τον εργαζόμενο με 

πίσσα, άσφαλτο, τσιμέντο, 

 Προστασία του δέρματος 

με χρήση μάσκας ανάλογης 

του βαθμού συγκέντρωσης 
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ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

ορυκτέλαια, παραφίνη, 

καθώς και σύνθετα 

προϊόντα ή υπολείμματα 

των παραπάνω ουσιών 

των ινών αμιάντου 

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Αμιάντωση 

 Καρδιακές επιπλοκές 

 Μεσοθηλίωμα περιτοναίου 

 Εργασίες που εκθέτουν τον 

εργαζόμενο σε εισπνοή 

σκόνης αμιάντου 

 Παραγωγή και χρήση 

αμιαντοτσιμένου 

 Προστασία της αναπνοής 

με χρήση μάσκας ανάλογης 

του βαθμού συγκέντρωσης 

των ινών αμιάντου 

 Απαγόρευση του 

καπνίσματος, του φαγητού 

και της πόσης κατά την 

εργασία 

 Απαραίτητη η χρήση 

ειδικής φόρμας, για να μην 

μεταφέρεται η μόλυνση 

από τον χώρο εργασίας 

στο σπίτι 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
(Όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, με τις προσθήκες, τροποποιήσεις τους κλπ. καθώς και κάθε άλλο 

νομοθετικό κείμενο ισχύει και έχει υποχρεωτική εφαρμογή κατά την κατασκευή των έργων) 

 

1.  Π.Δ. 95 - ΦΕΚ Α.20/17-02-1978 

 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων». 

2. Π.Δ. 778 - ΦΕΚ Α.193/26-08-1980 

 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών».  

3. Π.Δ. 1073 - ΦΕΚ Α.260/16-09-1981 

 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και 

πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού». 

4. Υ.Α. (ΕΡΓ) 130646 - ΦΕΚ Β.154/19-03-1984 «Περί ημερολογίου μέτρων 

ασφαλείας». 

5. Ν. 1430 - 12.04.1984 

 «Κύρωση της 62 διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά στις διατάξεις ασφάλειας 

στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση Θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ' 

αυτή». 

6. Π.Δ. 85 - ΦΕΚ Α.38Ι18-03-1991 
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 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 

έκθεσής τους στο Θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

86/188/Ε.Ο.Κ». 

7. Υ.Α. (ΕΡΓ- BET) 16440 - ΦΕΚ Β. 756/28-09-1993 

 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμένων 

μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών 

σκαλωσιών». 

8. Π.Δ. 395 - ΦΕΚ Α.220Ι19-12-1994 

 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 

εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 89/655/Ε.Ο.Κ.». 

9. Π.Δ. 396 - ΦΕΚ Α.220/19-12-1994 

 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/Ε.Ο.Κ. 

10.  Π.Δ. 397 - ΦΕΚ Α. 221/19-12-1994 

 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή 

 χώρα των εργαζομένων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 

90/269ΙΕ.Ο.Κ.». 

1 1.  Π.Δ. 305 - ΦΕΚ Α. 212/29-08-1996 

 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/E.O. K.». 

12.  Υ.Α. (ΠΕΧΩΔΕ) 433 - ΦΕΚ Β. 1176/22-09-2000 

 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου 

για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 'Εργου».  

13.  Υ.Α. (ΠΕΧΩΔΕ) 177 - ΦΕΚ Β. 263/13-03-2001 

 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου». 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

 

ΤΜΗΜΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο παρών αρχικός Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) συντάχθηκε σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του Π.Δ.305/96 και της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 με Αρ.Φυλ. 266/01, 

αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις μεταγενέστερες εργασίες και όλη τη 

διάρκεια ζωής του έργου, όπως συντήρηση, επισκευές, μετατροπές, καθαρισμό κλπ. και 

εκπονήθηκε αποκλειστικά για το συγκεκριμένο έργο που αναφέρεται η μελέτη. Ο αρχικός 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου στα πλαίσια της διαχείρισης της 

Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη φάση κατασκευής, ώστε με την παράδοση του έργου να 

περιέχει όλα τα χρήσιμα στοιχεία για τον κύριο του έργου (τελικός χρήστης). 

 

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος Κατασκευαστής του έργου οφείλει να λάβει υπόψη του τις 

προβλέψεις του ΦΑΥ  και να το τροποποιήσει, προσαρμόσει και αναθεωρήσει σύμφωνα 

με τη μεθοδολογία (πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, υλικά, κλπ.) που θα 

εφαρμόσει στο έργο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με έργα 

στην περιοχή του υπό του παρόντος ΦΑΥ αναφερομένου έργου και της διαμορφωθείσης 

κατάστασης στην περιοχή του έργου στο χρόνο εκκίνησης και πέρατος των εργασιών. 

Επίσης θα το αναπτύξει προσθέτοντας και βελτιώνοντας πληροφορίες όπου υπάρχει 

δυνατότητα. Αρμόδιος για την επικαιροποίηση του παρόντος ΦΑΥ θα είναι ο συντονιστής 

ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου. 

 

Σημειώνεται ότι ο ΦΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο και ζωντανό στοιχείο τόσο της κατασκευής 

όσο και της λειτουργίας του έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε φορά που κρίνεται 

απαραίτητο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις λειτουργικές και κατασκευαστικές 

απαιτήσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου, με ευθύνη 

του Κυρίου του Έργου. 

 

Ο ΦΑΥ αποτελεί αρχείο του τι έχει κατασκευαστεί για το συγκεκριμένο έργο και θα πρέπει 

να περιέχει στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε χρειαστεί να καθαρίσει, 

συντηρήσει, καθαιρέσει ή επεκτείνει μέρος των εργασιών, για ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 

των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα 

(ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κ.λ.π.), στην πυρασφάλεια κ.τ.λ..  

 

Τα στοιχεία του ΦΑΥ θα περιορίζονται στα τελικά κατασκευαστικά αρχεία του έργου 

(σχέδια, τεύχη κλπ. στοιχεία) με την ένδειξη «Ως Κατασκευάσθηκε», θα περιλαμβάνουν δε 

επίσης και  όλα τα επιμέρους Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου με 

προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παραληφθούν όλα τα σχετικά στοιχεία. 
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Η σύνταξη του ΦΑΥ αποτελεί ευθύνη του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας που θα 

καθορίσει, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του κυρίου του Έργου που θα 

προσδιοριστούν από την αρχή, με ακρίβεια τις διαδικασίες κατά τα στάδια κατασκευής του 

έργου με στόχο την ανάκτηση και σύγκριση στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ. 

Οι διαδικασίες θα παραθέτουν λεπτομερώς ποια στοιχεία πρέπει να συγκριθούν, 

συμπεριληφθούν και αποθηκευτούν. Τα σχετικά στοιχεία που δύναται να συμπεριληφθούν 

στο ΦΑΥ είναι μεταξύ άλλων κατ΄ ελάχιστον τα εξής:  

 «Ως κατασκευάσθηκε» σχέδια, προδιαγραφές, που παρήχθησαν κατά τη φάση 

κατασκευής  

 Γενικά κριτήρια μελέτης  

 Λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων εξοπλισμού και συντήρησης  

 Διαδικασίες συντήρησης  

 Εγχειρίδια, και όπου απαιτούνται πιστοποιητικά, που συντάσσονται από ειδικούς 

αναδόχους και προμηθευτές, τα οποία περιγράφουν διαδικασίες λειτουργίας και 

συντήρησης και σχέδια για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που εγκαθίστανται ως 

μέρος του τεχνικού και συγκεκριμένα για εξαερισμό, ηλεκτρολογικές πλατφόρμες, 

αγωγούς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  

 Λεπτομέρειες της θέσης και φύσης των δικτύων και υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εκτάκτου ανάγκης και πυρόσβεσης.  

 

1.1 Τίτλος του Έργου : 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ» 

 

1.2 Ακριβής διεύθυνση του Έργου : 

Το έργο θα εκτελεστεί στην κεντρική πλατεία των Γαργαλιάνων. 

 

1.3 Στοιχεία Κυρίου του Έργου : 

  Δήμος Τριφυλίας 

Οδός  :  

Ταχ.Κωδ. :  

Τηλ. :  

Telefax :  

E-mail :  

 

1.4 Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του ΦΑΥ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οδός και αριθμός έδρας: ............................................................. 

Τ.Κ.: ................... 

Πόλη: .................................. 

Τηλ. ..................................... 

Fax: ..................................... 
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1.5 Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

 
Αντικείμενο του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ» αποτελεί η  
ανάπλαση της κεντρικής πλατείας των Γαργαλιάνων που βρίσκεται στο κέντρο της 
Κωμόπολης, με βασικό στόχο την :  
 

• αναβάθμιση  και εκσυγχρονισμό της πλατείας  

• ανάδειξη της σε πόλο έλξης των κατοίκων  της περιοχής  

• επίτευξη μέγιστης βιωσιμότητας  

• διατήρηση μικροκλίματος στα επιθυμειτά επίπεδα  

• αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού  
 
 

1.6 Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου 

Οι κύριες φάσεις του εν λόγω έργου συνοψίζονται στις εξής: 

 

1. Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις παντός είδους κατασκευών, με τις αποκομιδές των 

προϊόντων καθαίρεσης – αποξήλωσης. 

2. Εκσκαφές παντός είδους (ειδικές - γενικές) και επιχώσεις, με τις αποκομιδές των 

προϊόντων εκσκαφών 

3. Δαπεδοστρώσεις παντός τύπου 

4. Αστικός εξοπλισμός 

5. Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

6. Φυτοτεχνικά έργα 

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.7 Επεξήγηση συστήματος αρίθμησης και θέσης των εγγράφων  

Γίνεται επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ταξινομούνται τα διάφορα έγγραφα που 

περιλαμβάνονται στο ΦΑΥ. Οι επεξηγήσεις βοηθούν στην ευκολότερη αναζήτηση των 

σχετικών οδηγιών.  

 

1.8 Στοιχεία προ της κατασκευής  

 Προϋπάρχων Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας  

 Στοιχεία επιτόπου ερευνών  

 Συμβατικά τεύχη  

 

1.9 Γενικές πληροφορίες του μητρώου του έργου  

 Τεχνική Περιγραφή έργου  

 Πίνακας απογραφής που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, 

εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κ.λπ. που συγκροτούν το όλο Έργο.  

 Διαγράμματα Απαλλοτριώσεων, ενημερωμένα με όλες τις τυχόν 

συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις.  

 Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης 

τους.  
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 Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 

(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες).  

 Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου  

 Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ.  

 Το Μητρώο Έργου μπορεί επίσης να περιλαμβάνει: Σειρά φωτογραφιών που 

λήφθηκαν και έγχρωμων κινηματογραφικών ταινιών που γυρίστηκαν σε 

διάφορες φάσεις των εργασιών.  

 

Τα στοιχεία του μητρώου του έργου θα είναι αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους 

και τα κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη. 

 

1.10 Ειδικές πληροφορίες του μητρώου του έργου 

 Α.  Παραδοχές Μελετών ( Όπως αναφέρεται στο υπόδειγμα του ΤΕΕ)  

Α1.  Υλικά  

 

α/α Υλικό Θέσεις χρήσης του 

υλικού 

Προδιαγραφές 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Α2.  Στοιχεία Εδάφους 

 

α/α Παράγοντας Τιμή 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Α3.  Σεισμολογικά στοιχεία 

Α4.  Φορτία 

Α5.  Λοιπές Παραδοχές  
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Β.  Πλήρης σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά 

κατασκευάσθηκαν  

 

Α/Α Τίτλος 

Σχεδίου 

Κατηγορία Κωδ. Σχεδίου Αρ. Κουτιού 

Υποβολής 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Τα σχέδια θα δοθούν για τα κάθε είδους έργα που περιλαμβάνονται στο όλο έργο. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη, αποφυγή κίνδυνων κατά τις 

μεταγενέστερες εργασίες (λειτουργίας, συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ' 

όλη την διάρκεια ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης 

των εργασιών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : 

 

1. Εργασίες σε ύψος  

2. Εργασίες με Γερανούς και Ανυψωτικά Μηχανήματα (Βαριά Ανυψωτικά Μηχανήματα)  

3. Προστασία από Σκόνη/θόρυβο  

4. Ηλεκτρολογικές εργασίες (Χαμηλής / Μέσης / Υψηλής Τάσης)  

5. Εργασίες σε Κλειστούς Χώρους και Ειδικές Περιοχές  

6. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου  

7. Πρόληψη από Πτώση, Ικριώματα, Σκάλες και Εξέδρες  

8. Πρόληψη / Προστασία από Πυρκαγιά  

9. Εκτόξευση Νερού Υψηλής Πίεσης  

10. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος 

ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς παράγοντες.  

11. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς  

12. Οχήματα και Κινητός Εξοπλισμός  

 

Επιπλέον θα προετοιμάζονται Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης για ορισμένες κρίσιμες 

καταστάσεις που αφορούν το έργο. Παραδείγματα δράσεων που πρέπει να ληφθούν για 

την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων 

και κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας παρατίθενται στο ΣΑΥ που συνοδεύει τον παρόντα 

ΦΑΥ.  
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ΤΜΗΜΑ Δ : ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

1. Θα παραδωθεί ένα λεπτομερές και πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του Έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαμβανομένων του 

εξοπλισμού κινητού και μη κλπ.).  

 

2. Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μιας 

πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου, ήτοι ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά τα παρακάτω: 

I. Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, 

κλπ. για κάθε στοιχείο της κατασκευής.  

II. Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 

περιοδικά στο μέλλον.  

III. Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων κύριων έργων και 

του εξοπλισμού  

IV. Τεύχος οδηγιών για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζημιών, που τυχόν θα 

παρουσιασθούν μελλοντικά.  

V. Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 

τονίζεται ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των 

περιλαμβανομένων σε αυτά μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα 

στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής-προμηθευτής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, 

αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόμενα ανταλλακτικά κλπ.), και θα 

επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των 

κατασκευαστών.  

 

3. Επιπλέον, κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου θα παραδοθεί στον Κύριο του 

Έργου τα ακόλουθα, σχετικά με τη Συντήρησης του Έργου, στοιχεία :  

I.  Τεύχος στατιστικών στοιχείων εργασιών συντήρησης (ποσότητες υλικών κατά 

κατηγορίες, προσωπικό κατά κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης, μηχανήματα κατά 

κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης κλπ.) με μηνιαία ανάλυση (ανά ημερολογιακό 

μήνα) καθόλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης των Έργων.  

II.  Στο τεύχος στατιστικών στοιχείων θα περιλαμβάνονται και οικονομικά στοιχεία των 

εργασιών συντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού 

μηχανημάτων, ανταλλακτικών - αναλωσίμων κλπ.) με χρονική ανάλυση κατά την 

περίοδο που χορηγούνται τα στατιστικά στοιχεία.  

III.  Πρόταση οργάνωσης της συντήρησης κατά την περίοδο που θα αναλάβει ο Κύριο 

του Έργου τη λειτουργία - συντήρηση των έργων.  

IV.  Πρόταση άμεσων ενεργειών της συντήρησης και πρόταση των αναγκαίων 

προμηθειών υλικών - μηχανημάτων για τη συντήρηση που να καλύπτουν τις 

ανάγκες του πρώτου χρόνου ανάληψης της λειτουργίας - συντήρησης του Έργου 

από τον Κύριο του Έργου.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι συντεταγμένα κατά τρόπον ώστε να επιβοηθηθεί ο Κύριος 

του Έργου στην περαιτέρω οργάνωση της συντήρησης του Έργου.  
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ΤΜΗΜΑ Ε : ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

 

Αναφέρονται τυχόν ειδικότερα στοιχεία και επισημάνσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά τις εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, και απευθύνονται στους 

μεταγενέστερους χρήστες και συντηρητές / επισκευαστές του. Ο παρακάτω κατάλογος θα 

πρέπει να συμπληρωθεί με ευθύνη του Αναδόχου του Έργου και του Κυρίου του Έργου.  

 

Οι επισημάνσεις αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα ακόλουθα στοιχεία:  

 

1.11 Γενικά 

1. Θέσεις Δικτύων Κωδικός 

Σχεδίου 

Τμήμα του 

Έργου 

Παρατηρήσεις 

1.1 Ύδρευσης    

1.2 Αποχέτευσης    

1.3 Ηλεκτροδότησης (Χ/Μ/Υ 

τάσης) 

   

1.4 Παροχής διαφόρων αερίων    

1.5 Παροχής Ατµού    

1.6 Αγωγών καυσίμου    

1.7 Ανίχνευσης πυρκαγιάς    

1.8 Πυρόσβεσης    

1.9 Λοιπών δικτύων στον 

περιβάλλοντα χώρο του 

έργου που έχουν εντοπιστεί 

και θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά ενδεχόμενες 

μεταγενέστερες εργασίες 

   

2. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες 

συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 

κίνδυνο 

Υλικό Τμήμα του 

Έργου 

Παρατηρήσεις 

2.1    Αναφορά 

∆ελτίου 

Αναφοράς 

Προδιαγραφών 

Υλικού 

2.2     

2.3     

3. Ιδιαιτερότητες στη Στατική Δομή - 

Ευστάθεια - Αντοχή: 

Τμήμα του 

Έργου : 

Αναφορά 

μελέτης 

Παρατηρήσεις 

3.1    (κατασκευές µε 

προκατασκευή, 

φορτία, κλπ) 

3.2     

3.3     

4. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει Τμήμα του Περιοχή Παρατηρήσεις 
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1.12 Καθαιρέσεις  

 Επισημαίνονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή και λόγω της 

επικινδυνότητας τους χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την καθαίρεση του 

έργου. Προσδιορίζεται ο τρόπος απομάκρυνσης, συλλογής των υλικών, ο χώρος 

που τελικά θα αποτεθούν καθώς και τα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία.  

 Είναι χρήσιμο επίσης να σημειώνονται εκείνες οι κατασκευές που βρίσκονται 

γειτονικά του έργου και μπορούν να κινδυνέψουν κατά την καθαίρεση του. 

Αναφέρονται επίσης οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε να 

εξαλειφθεί ο κίνδυνος από την καθαίρεση του έργου και να προστατευθούν τα 

γειτονικά έργα 

.  

1.13 Μητρώο επεμβάσεων 

Κατωτέρω δίνεται το μητρώο επεμβάσεων στο Έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο πρέπει 

να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση στο Έργο, με τα στοιχεία που θα προκύπτουν 

κάθε φορά. Ο παρακάτω πίνακας θα πρέπει να συμπληρώνεται με ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου. 

 

Επέμβαση (είδος 

έργου) 
Ημερομηνία Διάρκεια 

Στοιχεία που 

προέκυψαν 
Παραπομπές 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία Έργου : 

4.1 Φωτισμός    

4.2 Δίκτυο ύδρευσης    

4.3 Δίκτυο απορροής ομβρίων    

4.4     

5.  Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου Τμήμα του 

Έργου : 

Περιοχή Παρατηρήσεις 

5.1     

5.2     

5.3     
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1.14 Γενικά 

Κάθε εργασία συντήρησης πρέπει να γίνεται κάτω από την εποπτεία του Τεχνικού 

Ασφαλείας του φορέα συντήρησης και τις οδηγίες του Υπεύθυνου Συντήρησης και 

οπωσδήποτε σε συνεννόηση με τον Κύριο του Έργου. Υπεύθυνος για τα συγκεκριμένα 

μέτρα είναι ο Ανάδοχος και ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση των 

Έργων.  

Για κάθε επιμέρους εργασία πρέπει να τηρούνται: 

 Η ελληνική νομοθεσία για την ασφάλεια, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.  

 Οι επί πλέον της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας απαιτήσεις για την 

ασφάλεια που θα οριστούν από τον Κύριο του Έργου. 

 Οι οδηγίες των προμηθευτών του κάθε είδους επί μέρους εξοπλισμού. 

 Οι οδηγίες των προμηθευτών των υλικών 

Σημειώνεται ότι σε κάθε δραστηριότητα κάθε φορά μπορεί να έχουν εφαρμογή 

περισσότερες από μια οδηγίες ασφαλείας. Πρέπει κάθε φορά να λαμβάνονται υπόψη όλες 

οι οδηγίες ασφαλείας που έχουν εφαρμογή. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι οδηγίες θα πρέπει να προκύψουν από την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας της κάθε εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα 

υλοποιείται κάθε φορά. Η εκτίμηση επικινδυνότητας είναι πάντοτε σύμφωνη με τις 

απαιτήσεις του ΠΔ 305/96 Αρθ. 4,5 και της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ177 με Αρ. Φ266/01. 

 

1.15 Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στον εντοπισμό, στην πρόληψη και αποφυγή 

κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες / δραστηριότητες που αφορούν 

στην κανονική λειτουργία και προγραμματισμένη συντήρηση του έργου και δίνονται 

οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εργασιών.  

Οι εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κτλ.), που ενδεχομένως να 

εμπεριέχουν κινδύνους, περιλαμβάνουν : 

 Εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών 

 Εργασίες επιθεώρησης και καθαρισμού δικτύου απορροής ομβρίων σε φρεάτια και 

οχετούς 

 Εργασίες επιθεώρησης και επισκευής τεχνικών έργων. 

 Εργασίες επιθεώρησης - συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων (πίνακες, φωτιστικά 

σώματα κτλ.) 

 Ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευών, αντικατάστασης κτλ. 

 Αποξηλώσεις φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση νέων 

 Εργασίες διαδικασίας δοκιμαστικές λειτουργίας και ελέγχου λειτουργίας Η/Μ 

εγκαταστάσεων 

Οι κίνδυνοι που επισημαίνονται στην επόμενη παράγραφο καθώς και η αποτίμησή τους 

υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: 
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 περιορίζονται στις εργασίες / αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την 

εκπονηθείσα μελέτη  

 καλύπτουν τους κινδύνους που είναι προβλέψιμοι από το στάδιο εκπόνησης της 

μελέτης 

 προϋποθέτουν επιμελημένη και προσεκτική εφαρμογή των διατάξεων και οδηγιών 

που περιλαμβάνονται στα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή των Εργασιών, ή που 

δίνουν οι κατασκευαστές - προμηθευτές εξοπλισμού, υλικών κτλ. και ότι οι σχετικές 

εργασίες κατασκευής εκτελούνται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές 

 προϋποθέτουν την προσαρμογή των εφαρμοζόμενων δραστηριοτήτων πρόληψης 

κινδύνων και των μεθόδων συντήρησης που θα εφαρμοστούν καθώς και την 

αναγκαία συμπλήρωση και οριστικοποίησή τους από τον Τεχνικό ή τον Συντονιστή 

Ασφαλείας του Έργου. 

 

1.16 Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν  

Οι κίνδυνοι και η εκτίμηση επικινδυνότητας για εργασίες μετά το πέρας κατασκευής του 

Έργου γίνεται αρχικά από τους Μελετητές και συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο 

κατασκευής έργου. 

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : 

 

Κίνδυνος 
Εκτίμηση 

επικινδυνότητας 

Κίνδυνος από εργασίες σε ύψος (επιθεώρηση τοίχων, καλαθοφόρο 

όχημα κτλ) και πτώση από ύψος 
- 

Κίνδυνος από σύγκρουση με μηχάνημα / όχημα του ιδίου συνεργείου Χαμηλός 

Κίνδυνος από εργασίες που γίνονται σε περιορισμένους χώρους 

(φρεάτια, οχετοί) και γενικά εργασίες σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 

ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς 

παράγοντες 

- 

Κίνδυνος από εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς - 

Κίνδυνος από πτώση ή μεταφορά βαρέων αντικειμένων Χαμηλός 

Κίνδυνος από εργασίες σε περιβάλλον με εκπομπές καυσαερίων και 

θορύβου (αεροσκάφη κτλ.) 
- 

Κίνδυνος από εργασίες με μηχανικό εξοπλισμό (γερανούς, ανυψωτικά 

μηχανήματα κτλ.) 
Χαμηλός 

Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία σε εργασίες συντήρησης, επισκευών, 

αντικατάστασης, δοκιμαστικής λειτουργίας και ελέγχου λειτουργίας Η/Μ 

εγκαταστάσεων 

Χαμηλός 

 

1.17 Αντιμετώπιση - Πρόληψη κινδύνων  

Πέρα από την τήρηση γενικά των προβλέψεων της προηγούμενης παραγράφου δίνονται 

και περαιτέρω οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων απαιτούνται: 

 Κατάλληλος χρονικός προγραμματισμός των εργασιών. 

 Ο Ανάδοχος να εφαρμόζει σωστή αλληλουχία εργασιών στην κατασκευή. 
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 Ενημέρωση των αρμοδίων αρχών πριν την έναρξη των εργασιών και έγκριση από 

τον Κύριο του Έργου (για το χρόνο παρουσίας και τρόπου εκτέλεσης των 

εργασιών). 

 Ενημέρωση των διερχόμενων πριν την έναρξη των εργασιών. 

 Τοποθέτηση των κατάλληλων προειδοποιητικών σημάτων και ρύθμιση της 

κυκλοφορίας σε συνεννόηση με τον Κύριο του Έργου. 

 Σημειώνεται ότι οι πινακίδες σήμανσης πρέπει να συνοδεύονται από αναλάμποντες 

φανούς σε συνεννόηση με τον Κύριο του Έργου 

 Περίφραξη των έργων που γίνονται εργασίες επισκευών κτλ.. 

 Εξασφάλιση ασφαλούς διάβασης πεζών και οχημάτων. 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα και τα κατάλληλα μέσα 

ατομικής προστασίας. 

 Μέτρα προστασίας για τον παραγόμενο θόρυβο και τα καυσαέρια σε συνεννόηση με 

τον Κύριο του Έργου. 

 Προσοχή σε υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα μη ορατά αλλά γνωστά, αλλά και προσοχή 

για δίκτυα που η ακριβής θέση τους δεν είναι γνωστή – ορατή. 

 Εξασφάλιση καθαριότητας στον ευρύτερο χώρο εργασίας. 

 Εξασφάλιση μη πρόσβασης τρίτων στο χώρο των έργων. 

 Ο Ανάδοχος να καθορίζει πρακτικές εργασίας ασφαλείς για εργασίες σε 

ρευματοφόρους αγωγούς υπό τάση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δοκιμαστικής 

λειτουργίας και ελέγχου λειτουργίας  

 Για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, ο Υπεύθυνος Συντήρησης να καταρτίσει 

οδηγίες εργασίες με βάση τις σημειώσεις των κατασκευαστών. 

 Ο Υπεύθυνος συντήρησης να επιβεβαιώνει τον τύπο του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί. 
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