
















































1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 39.556,52 €
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    

2.01
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

ΥΔΡ 6071 1 m3 0,36 2.500,00 900,00 €

2.02
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 
άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

ΥΔΡ 6072 2 m3 0,41 802,00 328,82 €

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Ε-16 Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ-108 3 τεμ. 43,80 30,00 1.314,00 €

Ε-9.6 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ-6541 4 τεμ. 8,80 40,00 352,00 €

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1,02
Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, 
από σκληρό πλαστικό.

ΗΛΜ 108 5 μήνας 5,20 12,00 62,40 €

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α2
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  
(ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -2, μικρή κατηγορία έργων)

ΟΔΟ 1123Α 6 m3 5,95 2.500,00 14.875,00 €

22.10 Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα   

22.10.01 Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού ΟΙΚ-2226 7 m3 28,00 490,00 13.720,00 €

22.15 Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.   

22.15.01 Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού ΟΙΚ-2226 8 m3 56,00 45,00 2.520,00 €

22.20
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους (λόγω αντικατάστασης πεζοδρομίου στις οδούς Λαχανά και 
Σκρά)

  

22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ-2236 9 m2 7,90 267,00 2.109,30 €

20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΟΙΚ-2162 10 m3 4,50 750,00 3.375,00 €

2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ 108.871,25 €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ     

32.01
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

  

32.01.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 ΟΙΚ 3212 11 m3 78,00 75,00 5.850,00 €

32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ-3214 12 m3 90,00 220,00 19.800,00 €

32.01.06 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 ΟΙΚ 3215 13 m3 101,00 430,00 43.430,00 €

  ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ     

38.13
Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (πλακών, τοιχίων, μαντρότοιχων 
και υποστυλωμάτων)

ΟΙΚ 3841 14 m2 20,25 825,00 16.706,25 €

38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος   

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 15 kg 1,07 21.600,00 23.085,00 €

3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 144.277,60 €
 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ     

Β-51
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (για παρτέρια πρασίνου εντός 
παιδικής χαράς)

ΟΔΟ-2921 16 m 9,60 210,00 2.016,00 €

79.81

Επίστρωση δαπέδου πεζόδρομου, πεζοδρομίου οδού Λαχανά και 
πεζοδρομίου και θέσεων στάθμευσης  οδού Σκρα από κυβόλιθους 
Πολυγωνικούς - 
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση 
εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 

OIK 7744 17 m2 39,40 722,00 28.446,80 €

79.81

Επίστρωση διαδρόμων παιδικής χαράς με κυβόλιθους 
ορθογωνισμένους - Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων 
με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool 
materials) 

OIK 7744 17 m2 39,40 264,00 10.401,60 €

79.81

Επίστρωση Βαθμίδων κλιμακοστασίου συνένωσης παιδικής χαράς με 
υφιστάμενο χώρο πρασίνου - Βελτίωση θερμικών επιδόσεων 
εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν 
ψυχρά υλικά (cool materials) 

OIK 7744 17 m2 39,40 24,00 945,60 €

73.16 ΣΧ Επιστρώσεις με πλάκες όδευσης Τυφλών 0,40 χ 0,40 ΟΙΚ 7316 18 m2 40,00 86,00 3.440,00 €

Επίστρωση συνθετικού τάπητα 98 m2 36,00 2.520,00 90.720,00 €

ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ     

62.21
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 
2*(1,20m*2,20m).

ΟΙΚ 6221 19 kg 5,00 90,00 450,00 €

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ     
64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών    

64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους ΟΙΚ 6401 20 kg 4,50 600,00 2.700,00 €

64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm ΟΙΚ 6428 21 m 20,00 24,00 480,00 €

64.48 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή ΟΙΚ 6448 22 m2 3,05 832,00 2.537,60 €

 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ     

77.10
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

ΟΙΚ 7725 23 m2 3,90 480,00 1.872,00 €

77.55
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΟΙΚ 7755 24 m2 6,70 40,00 268,00 €

4 ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 23.953,25 €
ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΑΟΔΟ 
1\E06

Εμπόδια Στάθμευσης Ξύλινα Σταθερά ΥΔΡ 6620.1 25 τεμ. 75,00 6,00 450,00 €

Β10.1
Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους 
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου

ΟΙΚ 5104 26 τεμ 190,00 25,00 4.750,00 €

Β11.2 Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος ΟΙΚ 5104 27 τεμ 240,00 26,00 6.240,00 €

ΝΑΟΔΟ 
N\E0S

Πληροφοριακή πινακίδα ξύλινη OIK 6541 28 τεμ. 580,00 3,00 1.740,00 €

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α7
Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές 
περιοχές με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού

ΠΡΣ 1620 29 m2 1,50 201,00 301,50 €

Γ1
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα 

ΠΡΣ 1140 30 στρ. 105,00 3,35 351,75 €

Γ2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους ΠΡΣ 1620 31 m3 5,00 97,00 485,00 €

Δ8 Προμήθεια φυτικής γης ΠΡΣ 1620 32 m3 6,00 201,00 1.206,00 €

Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων ΠΡΣ 5340 33 m3 85,00 20,10 1.708,50 €

Δ12 Προμήθεια διογκωμένου περλίτη ΠΡΣ 5340 34 m3 50,00 30,15 1.507,50 €

Δ1.5 Δένδρα κατηγορίας Δ5 ΠΡΣ 5210 35 τεμ 45,00 15,00 675,00 €

Δ1.7 Δένδρα κατηγορίας Δ7 ΠΡΣ 5210 36 τεμ 120,00 8,00 960,00 €

Δ2.4 Θάμνοι κατηγορίας Θ4 ΠΡΣ 5210 37 τεμ 14,00 45,00 630,00 €

Δ2.6 Θάμνοι κατηγορίας Θ6 ΠΡΣ 5210 38 τεμ 45,00 45,00 2.025,00 €

Δ3 Αναρριχώμενα φυτά

Δ3.1 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α1 ΠΡΣ 5220 39 τεμ 3,50 15,00 52,50 €

Δ3.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3 ΠΡΣ 5220 40 τεμ 7,00 15,00 105,00 €

Δ6 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά

Δ6.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 ΠΡΣ 5220 41 τεμ 1,65 30,00 49,50 €

Ε2
Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία 
χειρός

Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m ΠΡΣ 5120 42 τεμ 2,00 120,00 240,00 €

Ε4 Ανοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος

Ε4.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,70 x 0,70 x 0,70 m ΠΡΣ 5110 43 τεμ 2,40 15,00 36,00 €

Ε4.3 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων  1,00 x 1,00 x 1,00 m ΠΡΣ 5110 44 τεμ 4,00 8,00 32,00 €

Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΠΡΣ 5220 45 τεμ 0,40 60,00 24,00 €

Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt ΠΡΣ 5210 46 τεμ 1,30 120,00 156,00 €

Ε9.8 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt ΠΡΣ 5210 47 τεμ 6,00 23,00 138,00 €

Ε11 Υποστύλωση δένδρων

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΩΝ
Αριθ. 
Τιμολ.

 Συνοπτική περιγραφή
Άρθρο 

Αναθεώρ.
Μονάδα

Τιμη 
Μονάδας

Ποσότητα ΣύνολοA.T. Παρατηρήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ. 950



Ε11.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου

Ε11.1.1 Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m ΠΡΣ 5240 48 τεμ 2,50 20,00 50,00 €

Ε11.1.2 Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m ΠΡΣ 5240 49 τεμ 4,00 10,00 40,00 €

5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 76.909,91 €
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm

Η1.2.2  Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 ΗΛΜ 8 50 m 0,65 150,00 97,50 €

Η1.2.3  Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 ΗΛΜ 8 51 m 0,80 2,00 1,60 €

Η5.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16

Η5.1.2 Φ 3/4'' ΗΛΜ 11 52 τεμ 7,70 4,00 30,80 €

Η5.1.3 Φ 1'' ΗΛΜ 11 53 τεμ 9,80 2,00 19,60 €

ATHE 8138.1.3
Κρουνός εκροής(βρύση) ορειχάλκινος κοινός - Διαμέτρου 3/4 ins

ΗΛΜ 11 54 τεμ 11,93 2,00 23,86 €

ATHE N9322.6Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (ΡΕ),Φ90 mm 6 Atm. ΗΛΜ 8 55 m 4,50 300,00 1.350,00 €

ATHE 8733.2.6
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών
πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ Διαμέτρου 36 mm ΗΛΜ 41 56 m 8,90 8,00 71,20 €

ATHE 8735.4.3
Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαστάσεων 
Διαμέτρου ή διαστάσεων 2 εξόδων διαστ. 150 X 150mm Φ 36mm

ΗΛΜ 41 57 τεμ 71,31 6,00 427,86 €

ATHE 9301.1

Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως 
τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες Εκσκαφή 
χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων

ΗΛΜ 10 58 m3 39,35 45,00 1.770,75 €

ATHE 9302.1Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες ΗΛΜ 10 59 m3 18,89 45,00 850,05 €

ATHE 9307.2
Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό 
χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40X40 cm βάθους 70 cm ΗΛΜ 10 60 τεμ 236,16 30,00 7.084,80 €

ATHE N9347Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ τριφασικής παροχής No 2 ΗΛΜ 52 61 τεμ 450,00 1,00 450,00 €

ATHE 9340.3Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 ΗΛΜ 45 62 m 7,05 300,00 2.115,00 €

ATHE 9341.2
Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 χ500 χ 3mm από ηλεκτρολυτικό 
χαλκό με χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη

ΗΛΜ 45
63 τεμ 136,15 2,00 272,30 €

ATHE 8774.5.5
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 
10 mm2

ΗΛΜ 47
64 m 13,62 30,00 408,60 €

ATHE 8773.5.1
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - 
Διατομής 4 X 1,5 mm2

ΗΛΜ 47
65 m 3,25 375,00 1.218,75 €

ATHE 8773.6.4
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - 
Διατομής 5X6mm2 

ΗΛΜ 47
66 m 11,38 38,00 432,44 €

ATHE 8774.3.1
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 
mm2

ΗΛΜ 47
67 m 5,36 26,00 139,36 €

ATHE 8774.3.2
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 2,5 
mm2

ΗΛΜ 47
68 m 5,82 18,00 104,76 €

ATHE 00Ν.ΑΛΜ.1
Φωτιστικό πλατείας LED 35W 4000k
ενδιάμεσο λευκό φως 3500-3700lm ΙΡ65

ΗΛΜ 103
69 τεμ 800,00 27,00 21.600,00 €

ATHE 00Ν.ΑΛΜ.2

Ιστός σταθερής κυκλικής διατομής
ύφους 4000mm, 3m-6m με πλάκα έδρασης, με θυρίδα και 
προκατασκευασμένη βάση αγκύρωσης

ΗΛΜ 103

70 τεμ 800,00 27,00 21.600,00 €

ATHE 00Ν.ΑΛΜ.9
Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων ΗΛΜ 52

71 τεμ 3.500,00 1,00 3.500,00 €

ATHE 00Ν.ΑΛΜ.10
Πίνακας φωτισμού - ρευματοδοτών μηχανοστασίου, πλήρης ΗΛΜ 52

72 τεμ 450,00 1,00 450,00 €

ATHE 8816
Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία εντάσεως 
10 Α τάσεως

ΗΛΜ 49
73 τεμ 21,60 1,00 21,60 €

ATHE 8827.3.2Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 A 
ΗΛΜ 49

74 τεμ 17,70 1,00 17,70 €

ATHE 8983.10.1.1
Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα
(αρματούρα) προστασίας IP 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W 
πυρακτώσεως -

ΗΛΜ 60

75 τεμ 31,68 1,00 31,68 €

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΥΔΡ 6711.6Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπανούς τοιχώματος
ΥΔΡ 6711.6

76 m 34,00 90,00 3.060,00 €

ΟΔΟ 2548 Φρεάτιο υδροσυλλογής όμβριων δύο ανοιγμάτων ΟΔΟ 2548 77 τεμ 876,00 3,00 2.628,00 €

ΟΔΟ-2548 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης όμβριων
ΟΔΟ 2548

78 τεμ 970,00 3,00 2.910,00 €

Η1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ)

Η1.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm

Η1.1.1 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 16 ΗΛΜ 8 79 m 0,30 30,00 9,00 €

Η1.1.3 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 ΗΛΜ 8 80 m 0,45 240,00 108,00 €

Η1.1.4 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 ΗΛΜ 8 81 m 0,65 120,00 78,00 €

Η1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm

Η1.2.4 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 ΗΛΜ 8 82 m 1,35 18,00 24,30 €

Η2 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

Η2.1 Σωλήνας από PVC ονομαστικής πίεσης 4 atm

Η2.1.6 Φ 100 ΗΛΜ 8 83 m 4,10 333,00 1.365,30 €

Η3 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ

Η3.1 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, βαρέως τύπου

Η3.1.8 Φ 3" ΗΛΜ 5 84 m 23,50 39,00 916,50 €

Η4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η4.1 Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια ΗΛΜ 12 85 kg 3,80 8,00 30,40 €

Η5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η5.3 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα

Η5.3.3 Φ 1" ΗΛΜ 11 86 τεμ 6,00 3,00 18,00 €

Η5.4 Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής

Η5.4.1 Φ 1" ΗΛΜ 11 87 τεμ 70,00 1,00 70,00 €

Η5.7 Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές

ΑΡΔΕΥΣΗ

Η5.7.1 Φ 1" ΗΛΜ 12 88 τεμ 25,00 4,00 100,00 €

Η8 ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ

Η8.1 Σταλάκτες

Η8.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος ΗΛΜ 8 89 τεμ 0,22 160,00 35,20 €

Η8.2 Σταλακτηφόροι

Η8.2.1.2
Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 από πολυαιθυλένιο με σταλάκτες μακράς 
διαδρομής με απόσταση σταλακτών 50 cm

ΗΛΜ 8
90 m 0,30 190,00 57,00 €

Η9 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Η9.1 Ηλεκτροβάνες

Η9.1.1 Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές

Η9.1.1.1 Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1" ΗΛΜ 8 91 τεμ 32,00 8,00 256,00 €

Η9.2 Προγραμματιστές - εξαρτήματα

Η.9.2.6 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου

Η.9.2.6.1 Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 12 ΗΛΜ 52 92 τεμ 450,00 1,00 450,00 €

Η.9.2.11 Αισθητήρας βροχής ΗΛΜ 62 93 τεμ 80,00 1,00 80,00 €

Η.9.2.13.
2

Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 10", δύο - τριών ηλεκτροβανών
ΗΛΜ 8

94 τεμ 12,00 2,00 24,00 €

Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, μεταλλικά διαστάσεων/πάχους 
50X40X20/1,2

ΗΛΜ 8
95 τεμ 60,00 1,00 60,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ. 951



Η.9.2.15 Καλώδια τύπου E1VV-U (ΝΥΥ)

Η.9.2.15.
2

διατομής 3 χ 1,5 mm2
ΗΛΜ 47

96 m 0,60 180,00 108,00 €

Η.9.2.15.
6

διατομής 10 χ 1,5 mm2
ΗΛΜ 47

97 m 1,80 240,00 432,00 €

393.568,53 € 393.568,53 €
70.842,34 €

464.410,87 €

69.661,63 €

534.072,50 €

12.759,76 €

546.832,26 €

131.239,74 €

678.072,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΓΕ & ΟΕ 18,00%

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ. 952



Τιμη Μονάδας Εργασία χωρίς υλικά

70,00 
80,00 
90,00 

18,00 

0,95 

4,00 
18,00 

2,70 

15,00 

12,00 

13,00 

Προτεινόμενη τιμή 
για έργα > 2,0 εκατ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελ. 953
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ  KAI ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ 
Ο.Τ. 243β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» 

Α.Μ.: 99/2021 

 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ: 678.072,00 € (με Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ



 σελ.2/31

 

Α.Τ. 1 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 2.02   Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με  
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

Κωδικός αναθεώρησης:                   ΥΔΡ6071        100% 

Φορτ οεκφόρτ ωσ η πρ οϊό ντ ων ε κσκα φής γ α ι ωδ ών ή  η μι βρ αχ ωδών εδ αφών κ α ι αμμ οχάλ ικων,  με  τη ν  
σταλ ί α το υ α υτ οκ ι νήτ ο υ  κ α ι  την μετα φορ ά  σε  οπο ιαδ ή ποτε  απόσταση.  

Το  παρ όν άρ θρο έ χ ε ι  εφαρμογ ή μόνο ν στη ν περίπτωσ η που η φορ το εκφόρτ ωσ η γ ίνετ α ι  
ανεξ άρ τητα  από τ ις  εκσκα φέ ς  ή  την παρ αγ ωγ ή αμμ ο χάλ ικων στ ο πλα ίσ ιο  της  ερ γολαβίας κ αι  υπό 
την  προ ϋπ όθ εση  ότ ι  αυτό  προβλέ πετα ι  από  τη ν μελέ τη το υ  έ ργου.  
Επ ιμέ τρηση  σε  κ υβ ικά  μέ τρ α ( m3)  όγκ ου ορύγματ ος  ή  σ υμπυκ νωμέ νου  επ ιχώμ ατ ος.   

Τ ι μή  ανά κυ βικ ό  μ έ τρο  (m3 ) .  

ΕΥΡΩ  :  0 ,36  + ΜΤΦ  

Ευρώ (Αρι θμ ητ ι κά) :  0 ,36  
(Ολογράφως) : τριάντα έξι λεπτά  

 
 
Α.Τ. 2  
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 
                                                άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

Κωδικός αναθεώρησης:                  ΥΔΡ6072           100% 

Φορτ οεκφόρτ ωσ η βραχ ωδώ ν υλ ι κών ή καθ αιρεθέ ντος  οπλισ μέ νου ή  άο πλου σκ υροδ έ ματος ,  με  τη ν  
σταλ ί α το υ α υτ οκ ι νήτ ο υ  κ α ι  την μετα φορ ά  σε  οπο ιαδ ή ποτε  απόσταση.  

Το  παρ όν άρ θρο έ χ ε ι  εφαρμογ ή μόνο ν στη ν περίπτωσ η που η φορ το εκφόρτ ωσ η γ ίνετ α ι  
ανεξ άρ τητα  από τ ις  εκσκ αφέ ς ή  τ ις  κ αθα ιρέ σε ις  κατ ασκε υών απ ό σκυρ όδε μα στο πλ αίσ ι ο  της  
εργολαβίας  κα ι  υπ ό τη ν πρ οϋπ όθ εση ότ ι  αυτό  προ βλ έπετα ι  από  τη ν  μελέ τη τ ου  έ ρ γου .  

Επ ιμέ τρηση σε  κ υβ ικά μέ τρ α ( m3)  όγκ ου ορύγματ ος ,  συμπυκ νωμ έ νου επ ιχώμα τος,  ή καθ αιρεθ ε ίσ ας  
κατασκε υής  ( κατ ά  περ ίπτ ωση ) .  

Τ ι μή  ανά κυ βικ ό  μ έ τρο  (m3 ) .  

ΕΥΡΩ  :  0 ,41  + ΜΤΦ  

Ευρώ (Αρι θμ ητ ι κά) :  0 ,41  

(Ολογράφως) : σαράντα ένα λεπτά 
 

 
 
Α.Τ. 3 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε16 Αναλαμπών φανός επισήμανσης κινδύνου 
Κωδικός αναθεώρησης:                                    ΗΛΜ 108 100% 
 
Μη νι α ία λε ιτο υρ γ ία  α ναλάμπο ντος φανού επ ισ ήμ α νσης  κ ι νδ ύνο υ ,  χρ ώματ ος  πορτοκαλ ί ,  
δ ι αμέ τρου 200  ra m , με  μο νόπλε υρο φωτ ιστ ικ ό στ οι χε ίο  L ED,  κατη γορ ί ας  L7 κ ατ ά ΕΛΟ Τ ΕΝ  
12352,  με  επ ανα φο ρτ ι ζόμε νη  μπ ατ αρ ία  κ α ι  αυτ όμ ατ ο φωτομετρ ι κό  δ ι ακόπτη  ημέ ρας /νυκτός .  

Στ η ν τ ιμ ή  μονάδ ας  περ ι λαμ βάνο ντ αι :  
-  η  προσκ όμ ισ η κ α ι  τοποθέ τη ση αναλαμ πό ντ ων φανών σε  θ έ σεις  
εκτελουμέ νων έ ρ γων,  ε ίτε  ως  ανεξ άρτ ητες  μο νάδες  ή  ως  συγχρο νισμέ νες  
μονάδες  λε ιτο υργ ούσες  εν  σε ιρ ά  
-  η  μετ ακ ίνησ η  και  επα νατο ποθ έ τησή  τους ,  ότ αν  κα ι  ό που απαιτε ί τα ι  
-  ο  έ λεγ χος  λε ιτ ουρ γίας  
-  η  επ αναφό ρτ ιση  ή  η  αντ ικα τάστασ η τ ων συσσ ωρευτ ών 
Επ ιμέ τρηση  ανά μήνα  λ ε ιτ ουργ ίας  εκ άστ ου φανο ύ,  σύμφ ωνα με  τ ην  εγ κεκρ ι μέ νη  δ ιάταξ η  
εργοταξι ακ ής σήμα νσης  κ α ι  το  εγκεκ ρ ιμέ νο χρο νο δ ιάγ ραμμ α ε κτέ λεσης  εργ ασιών.  
      

Τ ι μή  ανά μή να  λε ιτ ουρ γ ίας  το υ  αναλάμπ οντος  φανού.  

Ευρώ (Αριθμητικά): 43,80 

(Ολογράφως): σαράντα τρία και ογδόντα λεπτά 
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Α.Τ. 4  
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 09.6 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ6541 100% 

 
Μη νι α ία αποζ ημ ίωσ η χρήσης  π ινακ ίδων εργ οτ αξ ιακής  σήμα νσης ,  ρ υθ μισ τ ι κών ή ανα γγελ ίας  
κ ι νδ ύνο υ,  με  αντα νακ λασ τ ικό υπόβ αθρο από μεμβρά νη τύπου I I ,  κατασ κευασ μέ νων σύμφωνα με  το  
Πρότυπ ο ΕΛΟΤ ΕΝ  1 2899-1  κ αι  τ ην ΕΤΕΠ  0 5-04-06-00  "Πι νακ ίδες  στ αθ ερ ο ύ περ ιεχομέ νου  (ΠΣΠ)" .  
Στ η ν τ ιμ ή  μονάδ ας  περ ι λαμ βάνο ντ αι :  
-  η  προ σκ όμ ιση ,  τοποθέ τηση,  αφα ίρ εσ η κ α ι  επανατ οποθ έ τηση (όσες  φορέ ς  απα ιτ ηθε ί )  
π ινακ ίδ ων μεσ αίο υ  μεγέ θους ( τρ ιγ ωνικέ ς  πλευρ άς  0 ,90  m,  κ υκλ ικέ ς  Φ  0 ,65  m)  με  κ ίτρ ι νο  πλ αίσι ο  
-  ο  στ ύλο ς σ τερέ ωσ ης  της  π ινα κί δας  κα ι  η κ ινητ ή β άση στήρ ιξ ης  (αντ ίβ αρο ) ,  ή  η  πάκ τ ωση της  
π ινακ ίδ ας  ε ντ ός  το υ  εδ άφους  
-  η  επ ιθ εώρ ηση ,  ε υθυγρά μμ ιση  ή  η  α ντ ικατάστ αση  π ι να κ ίδων που  έ χουν υπο στεί  φθο ρέ ς 
Επ ιμέ τρηση  ανά  μή να  πα ραμ ονής  εκ άστ ης  π ι νακ ίδας στ ο έ ργ ο,  σύμ φωνα μ ε  τη ν  εγκεκρ ιμέ νη 
δ ι άτ αξη  εργ οτ αξ ιακ ής  σή μα νσης  κ α ι  το  εγκ ε κρι μέ νο  χρονοδ ι άγρ αμ μα εκ τέ λεσης εργασ ι ών.  
 
Τ ι μή  ανά μή να  χρ ήσης  π ινακ ίδ ας  ( ή  κλάσμ α αυτ ού) .  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 8,80 
(Ολογράφως): οκτώ και ογδόντα λεπτά 
 
 

Α.Τ. 5 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.02 Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από 
σκληρό πλαστικό. 

Κωδικός αναθεώρησης:                                    ΗΛΜ 108 100% 
 
Μη νι α ία απ οζη μίωσ η χρ ή σης  αμ φίπλε υρ ου  φορ ητο ύ ( ερ γοτ αξ ιακο ύ)  στηθ αίο υ ασφαλε ίας  
τύπ ου Ne w Je rsey ,  κ ατ ασ κευασμ έ νου απ ό πολυ αιθ υλέ νιο  (ΡΕ) ,  σε  χρ ώμ α ενα λλ άξ  λε υκό -
κόκκ ι νο , πλάτο υς β άσης  0 , 40  m,  πλάτ ους σ τέ ψης 0,1 4  m ,  ύψο υς 0 ,60  m,  ίδ ι ου β άρο υς 8 -10  
kg ,  με  κ ατ άλλ ηλα δ ι αμορ φού με νη ε ξοχή κα ι  υποδ ο χή εκατέ ρ ωθ ε ν (κ ατ ά μήκ ος ) ,  γ ι α τ ην  
εύκ ολη  σ υναρ μολ όγηση  κα ι  απο συνα ρμολ όγ ηση τ ων στο ιχε ί ων.  
Στ η ν τ ιμ ή  μονάδ ας  περ ι λαμ βάνο ντ αι :  
-  η  προσκόμισ η,  τοπ οθ έ τηση,  αφαίρεσ η και  επανατ οπ οθέ τηση (όσες φορέ ς  απα ιτηθ ε ί )  
τ ων φορητ ών πλαστ ικών στη θαί ων  
-  ο  ερ ματι σμ ός  τ ο υς με  νερό  ή  άμ μο 
-  η  επ ιθ εώρησ η ,  ε υθ υγρ άμμιση ή  η αντ ικατ άστ αση τ ων τεμαχ ίων πο υ έ χουν υποστε ί  
φθ ορέ ς  
Επ ιμέ τρηση  α νά μή να  π αρ αμ ονής  εκάστ ου στ οι χε ίου  (σπονδ ύλου )  σ το  έ ργο,  σ ύμ φωνα με  
την  εγκε κρ ι μέ νη δ ι άτ αξη  ερ γοτ αξ ιακής  σ ήμανσης  κα ι  τ ο εγκεκρ ι μέ νο  χ ρ ονο δ ιάγρ αμ μα  
εκτέ λεσης  εργασ ιών  
 
Τ ι μή  ανά μή να  χρ ήσης  πλαστ ικού  στ ο ιχε ίου  στηθα ίου  New Jerse y (ή  κλ άσμ α αυτ ού ) .  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,20 
(Ολογράφως): πέντε και είκοσι λεπτά 
 
 

Α.Τ. 6 
Άρθρο Α-2                ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
Κωδικός αναθεώρησης:                      ΟΔΟ-1123Α 
 

Γε νι κέ ς  εκσκα φέ ς ,  μ ε  τη ν μετ αφορ ά  σε  οποιαδή ποτε  από στ αση ,  εδαφών γα ιωδών κ α ι  ημ ιβρ αχωδ ών 
οπο ιο σδήπ οτε  συ στάσεως,  ανεξ αρτ ήτ ως  β άθ ους ,  πλ άτους  κ αι  κλ ίσε ως πρ ανών,  σε νέ ο  έ ργο ή  γ ια  
επέ κταση ή  συμπλ ήρ ωσ η ή δ ιαπλάτυ νσ η υπ άρχ οντ ος ,  ανεξ αρτήτ ως  τη ς  θέ σης εργασί ας  κ αι  τ ων 
δυσχερε ι ών πο υ πρ οκ αλε ί  ( κο ντ ά  ή  μακ ρ ιά ,  χαμηλά  ή  υψ ηλ ά σχετ ικά  με  το  υπ άρχο ν έ ργο) ,  γ ια  
οπο ιο δήπ οτε  σκ οπό και  με  οπο ιοδήπο τε  εκ σκαπτ ικό μέ σο,  ε ν ξηρ ώ ή με  παρ ο υσία  νερ ών,  σ ύμ φω να 
με  την  ΕΤΕΠ 02 -02 -01 -00 .  
Με  το  άρ θρ ο αυτ ό  τ ιμο λογ ο ύντ α ι  επ ίσ ης  ο ι  ακόλουθ ες  εκσκαφέ ς  σε  εδ άφη α νάλ ογ ης  σκληρ ό τητ ας:  
-  ανο ιχτ ών τ άφρ ων γ ια το τ μή μα τους  πλ άτ ο υς  μεγαλ ύτερ ου τ ων 5 ,00  m μετ ά τ ης  μ όρ φωσης  τ ων 
πρανών κα ι  το υ  πυθμέ να  τους ,  
-  γ ια  τ η  δη μιουργ ία  αναβ αθ μών πρ ος  αγκύρ ωσ η των επ ιχ ωμ άτ ων,  
-  τρ ιγ ωνι κ ών τάφρ ων μετ ά τ ης  μόρ φ ωσης  τ ων πρα νών ,  ό τα ν αυτέ ς  κατασκε υάζ ο ντα ι  στη σ υνέ χε ια 
τ ων γ ενικών εκσ καφ ών της  οδ ού,  
-  γ ια  τ ο ν καθ αρ ισ μ ό οχετ ών ύψους  κα ι  π λάτο υς μεγαλ ύτερ ου τ ων 5 ,00  m,  
-  τεχν ικ ών Cut  an d Co ver  με τά τ ων μέ τρ ων πρ οσ ωρ ινής  κα ι  μό νιμ ης αντ ιστήρ ιξης  τ ων πρ αν ών των 
εκσκαφών εφό σο ν δεν  α πο ζημ ιώνο ντ αι  με  άλλ ο  άρθρ ο  αυτο ύ  τ ου  τ ιμ ολογίο υ  
-  γ ια  τ η  δη μιουργ ία  σ το μί ων  σηρ άγγ ων κ α ι  Cut  a nd  Cove r  Στην  τ ιμή  μ ο νάδ ας  περ ιλαμβάνο ντ α ι :  
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-  η  προ σέ γγιση  μηχα νη μάτων κα ι  μετ αφορ ικών μέ σων,  η  εκσκαφή με  οπο ιοδήποτε μέ σο κα ι  υπό 
οπο ιεσδή ποτε  συ νθ ήκες ,  
-  η  απ οστρ άγγ ιση τ ων υδάτ ων,  η  μ όρ φωσ η τ ων π αρε ιών,  τ ων πρ ανών κ αι  τ ου πυθμέ να της  σκ άφης  
κα ι  ο  σχημ ατ ισμ ός  τ ων αναβαθμ ών 
-  η  δι αλ ογή ,  φύλαξη ,  φορτ οεκ φόρτ ωση σε  οπ οι οδήπ οτε  με ταφορ ικό μέ σο κα ι  η μετ αφορά των 
προϊ ό ντ ων σε  οπο ι αδήπο τε  απ όστ ασ η γ ι α τ η  χρ ησιμ οποί ηση τ ων κατάλ λη λ ων στο  έ ργο (π .χ .  
κατασκε υή επ ιχωμάτ ων)  ή  γ ια  απόρ ριψη τ ων ακατάλλ ηλ ων ή πλεο ναζό ντ ων σε επ ιτρε πό με νες  
τελ ικέ ς  ή  προσ ωρ ινέ ς  θέ σε ις  
-  η  ε ναπόθ εση σε  τελ ικέ ς  ή  ε νδ ιάμ εσες  θέ σε ις ,  η  επα ναφόρ τ ωση από τ ις  θέ σε ις  των προσ ωρ ινών 
απο θ έ σεων κ α ι  η  εκ φόρ τωση σε  τελ ικέ ς  θέ σε ις ,  καθ ώς  κ α ι  η  δ ιάστρ ωση  κα ι  δ ιαμ όρ φωσ η των χώρ ων 
από θ εσης  σ ύμ φωνα με  του ς περι βαλλοντ ικο ύς όρους  
-  η  αντ ισ τήρ ιξ η τω ν πρ αν ών εκσκ αφή ό που τυχό ν αυτ ή απαιτε ί τ α ι ,  καθ ώς  κα ι  η εκθάμνωση  κοπ ή,  
εκρί ζ ωσ η κα ι  απομ άκ ρυ νσ η δέ νδρ ων,  α νεξ αρτή τ ως περ ιμέ τρ ου κορμ ού,  σε  οπ οι αδήποτε  απ όστ αση  
-   η  α ντι μετ ώπ ισ η πάσ ης  φύσε ως  δυσχερε ι ών πο υ προκ ύπ το υν από τ η σ ύγ χρ ο νη 
κυκλ ο φορ ία ,  όπως περι ορ ι σμ έ να μέ τωπα  κ α ι  όγκ οι  εκ σκαφών κ λπ .  
-  η  σ υμ πύκνωσ η τ ης  σκά φη ς  τ ων ορ υγμ άτ ων κάτ ω απ ό τη  "στρ ώση  έ δρασης οδ οστρ ώμ α τος"  μέ χρι  
του  βάθ ους  πο υ λαμ βάνε τ αι  υπόψη  στο ν κ αθ ορ ισ μό τ ης  Φέ ρουσας Ικ ανότητ ας  Έδρ αση ς ( Φ. Ι .Ε ) ,  
όπ ως  αυτ ή ορ ί ζε τ αι  στ ην μελ έ τη ,  σε  βα θμό  συμ πύκ νωσ ης  πο υ να α ντ ιστ οι χε ί  σε  ξηρ ά φα ινό με νη 
πυκνό τητα  ίσ η κατ '  ελ άχ ισ το με  τ ο  90% της π υκ νό τη τας  π ου επ ιτ υγχάνετ α ι  εργ αστ ηρ ιακ ά κατά  την  
τροπο πο ιη μέ νη  δοκ ιμή Proc tor  (Pro ctor  Mo di f ied  κ ατ ά ΕΛΟΤ ΕΝ  13286 -2 )  .  
-  ο ι  πάσης  φύσεως  στ αλιέ ς  τ ου  μη χανικο ύ  εξ οπλ ισμ ού κα ι  τ ων μετ αφορ ικ ών μέ σ ων 
-  η  επα νεπί χ ωση  (με  πρ ο ϊόντα εκ σκαφών)  τ ων θε μελ ί ων κα ι  τ άφρ ων εκτ ός  το υ σ ώματος  τ ης  οδού,  
που ο ι  εκσκαφέ ς  τους  αποζ ημ ιώνο νται  μ ε  το  άρθρο  αυτό ,  ό τα ν δεν υ πάρχε ι  απα ίτηση  σ υμπ ύκ νωσ η ς  
Επ ισ ημα ίνετ α ι  ότ ι  η  τ ιμ ή ε ίνα ι  γε ν ικής  ε φαρ μογ ής  ανεξ άρτ ητ α απ ό τ ην  εκ τέ λ εση  τ η ς  εργ ασί ας  σε 
μ ι α ή περ ισσότερες  φάσε ις  που υπ αγο ρεύο ντ α ι  απ ό  το πρ ό γρα μμα εκτέ λεσης  του έ ργο υ ή  άλ λο υς 
τοπ ικούς  περ ιορ ισμούς.  
Η  αποξήλ ωσ η ασ φαλτ οτ απήτ ων,  στρ ώσε ων οδο στρ ωσίας  σ ταθεροποι ημέ νων με  τσ ιμ έ ντ ο ,  
πλακ οστρ ώσε ων,  δαπέ δων από σκυρόδεμα,  κρασπεδ ορε ί θρ ων κα ι  στ ερ εών έ δραση ς κα ι  
εγκ ιβ ωτ ισμού τ ους ,  κ αθ ώς  κ αι  π άσ ης  φύσε ως  κ ατασκευών που βρ ίσκ ο ντ α ι  εντό ς του όγκ ου τ ων 
γε ν ικών εκσκαφών,  επ ιμετρ ώντ αι  κ α ι  τ ιμο λογο ύντα ι  ιδ ια ίτερ α με  β άσ η τ α ο ικε ί α  άρθρ α τ ου  
Επ ιμέ τρηση με  λήψη αρ χικ ών κα ι  τ ελ ικ ών δ ιατ ομ ών κ α ι  μέ χρ ι  τα  όρ ια  εκσκ αφή ς  τ ων εγκεκρ ιμέ νων 
συμ βατ ικ ών σχεδ ίων κα ι  σ ύμφωνα  μ ε  το  πρ ωτ όκ ολλο  χαρ ακτηρ ισ μο ύ .  
Δ ιε υκ ρ ινίζε τα ι  ότ ι  ο υδε μία  απ οζη μί ωση κ ατ αβ άλλετα ι  στ ο ν Ανάδ οχο γ ια  τ ις  επί  πλέ ο ν των 
προβλεπ ομέ νων απ ό τη  με λέ τη εκσκαφέ ς  εκτός  ε άν έ χε ι  δο θε ί  ε ιδ ική  ε ντ ολή  από τ ην Υπηρεσί α .  
Τ ι μή  ανά κυ βικ ό  μ έ τρο .  ΕΥΡΩ :  0 ,70  +  ΜΤ Φ 
 
Δαπ άνη  μετ αφορ άς  σε  ασ τι κέ ς  περ ιοχέ ς ,  απόσ τασ η  L  (> =5k m)  
(0 ,21€ / m3 .k m)  25  x  0 , 21  =  5 ,25  
 
Συνολ ικ ό κόστ ος άρθρ ο υ 5 , 95  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,95 

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά 

 
Α.Τ. 7  
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 22.10  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

 

Καθ αίρεση κ αι  τεμαχ ισ μ ός  στο ιχε ίων κ ατ ασκε υών από άοπλο σκ υρόδεμ α όλ ων των κ ατηγορ ιών,  σε  
οπο ι αδήποτε  στ άθμ η από τ ο δ άπε δο  εργασίας ,  με  δ ιατήρησ η  του  υπολ οί πο υ δο μή ματος  άθ ικτο υ .  
 
Συμπερ ιλ αμ β άνο ντ α ι  ο ι  δα πάνες τ ο υ  πάσ ης  φύσε ως  απαιτούμε νο υ ε ξ οπλ ισμ ού κα ι  εργ αλε ίων,  των 
ικρ ι ωμ άτ ων  κα ι  προσ ωρ ινών αντ ιστηρ ίξε ων, η  συσσ ώρευσ η τ ων προϊόντ ων,  ο  τεμ αχ ισ μός των 
ευμεγέ θ ων στ οι χε ί ων σκυρ οδέ ματος  και  η μετ αφορ ά τους  στ ις  θέ σε ις  φόρτ ωσης ,  σ ύμ φωνα με  τ ην  
μελέ τη κα ι  την  ΕΤΕΠ   15 - 02 -01 -01  "Καθα ιρέ σεις  στο ιχε ίων ο πλι σμέ νο υ σκ υρ οδέ ματος  με  μηχ ανι κά 
μέ σα" .  
 
22 .10 .01   Με  χρ ήσ η σ υνήθους  κρο υσ τ ικ ού  εξ οπλ ισμ ού 
 
Κ ωδικός  Αναθε ώρ ησης  Ο ΙΚ -2226  
 
Εφαρμ ογ ή συνή θ ων τεχνι κ ών καθ αίρεσ ης με  χρ ήσ η υδρ αυλ ικής  σ φύρ ας  σε  συνδυασμ ό ή μη μ ε  
π ιστ ολέ τα πεπ ιεσ μέ νο υ αέ ρα κα ι  σ υνα φή  εξο πλ ισ μ ό.   
 
Τ ι μή  ανά κυ βικ ό  μ έ τρο  (m3 )  πρ αγματ ικού  όγκ ου  πρ ο της καθ α ιρ έ σε ως  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ ευρώ 
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Α.Τ. 8 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 22.15  Καθ αίρεση στο ιχε ί ων κ ατ ασκ ευ ών από οπλ ισμέ νο  σκ υρόδεμα   
 

Καθ αίρεση κ α ι  τ ε μ αχ ισμός  στο ιχε ίων κ ατ ασκε υών α πό οπλι σμέ νο  σκ υρόδε μ α όλ ων τ ων κ ατηγορ ιών,  
σε  οπ ο ιαδήπ οτε  στ άθ μη α πό το  δ άπεδ ο ερ γασ ίας ,  με  δ ιατήρ ηση τ ου  υπ ολοίπ ου δομήμ ατ ος άθ ικτ ου .  
 
Συμπερ ιλ αμ β άνο ντ α ι  ο ι  δα πάνες τ ο υ  πάσ ης  φύσε ως  απαιτούμε νο υ ε ξ οπλ ισμ ού κα ι  εργ αλε ίων,  των 
μέ σων κο πής  το υ  οπλ ισ μο ύ ( με  τα  σχε τ ικ ά  αναλ ώσι μα) ,  τ ων ικ ριωμάτ ων κα ι  προ σωρινών 
αντ ιστ ηρ ίξε ων κ α ι  η  σ υσσ ώρ ευσ η τ ων προϊ ό ντ ων ο τεμαχ ισ μός  τ ων ε υμεγ εθ ών στ ο ιχε ίων 
σκυρ οδέ ματο ς κ α ι  η  μετα φορά τ ους στ ις  θέ σε ις  φόρτ ωσης ,  σ ύμ φωνα με  τη ν  μελέ τη κ αι  την ΕΤΕΠ 15-
02 -01-0 1  "Καθ αιρ έ σε ις  σ το ι χε ίων οπλ ισμέ νου σκυρο δέ ματος  με  μ ηχα νικ ά μέ σα".  
 
 
22 .15 .01   Με εφαρ μογή  συνή θων μεθ όδων καθ αίρ εσ ης  
 
Κ ωδικός  Αναθε ώρ ησης  Ο ΙΚ -2226  
 
Εφαρμ ογ ή συνή θ ων τεχνι κ ών καθ αίρεσ ης με  χρ ήσ η υδρ αυλ ικής  σ φύρ ας  σε  συνδυασμ ό ή μη μ ε  
π ιστ ολέ τα πεπ ιεσ μέ νο υ αέ ρα κα ι  σ υνα φή  εξο πλ ισ μ ό.   
 
Τ ι μή  ανά κυ βικ ό  μ έ τρο  (m3 )  πρ αγματ ικού  όγκ ου  πρ ο της καθ α ιρ έ σε ως  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι ευρώ 
 

Α.Τ. 9 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 22.20           Καθαίρεσ η πλ ακοστ ρ ώσεων δαπέ δων πα ντ ό ς τύπο υ κα ι  ο ιου δήπ οτ ε 

πάχους   
 

Καθ αίρεση πλακ οστρ ώσε ων δαπέ δων πα ντ ός  τύπου  κ α ι  οπο ιο υδή ποτε  πάχ ους  ( τσ ιμέ ντο υ ,  
μαρ μ άρου ,  τ ύπο υ Μάλτας ,  πορσελάνης ,  μωσ αϊ κο ύ , κεραμικ ών,  σχ ιστό λιθ ου,  κλπ) ,  με  το  κ ονί αμα 
στρ ώσε ως  αυτ ών,  σε  ο ποιαδήποτε  στ άθ μη από  τ ο έ δαφο ς ,  με  τη ν  σ υσσώρε υση των προ ϊόντων 
καθ αιρέ σεως  πρ ος  φόρτ ωσ η.   
 
Τ ι μή  ανά τετρ αγωνικό  μέ τρο  ( m2 )  
 

22 .20 .01   Χωρ ίς  να  κ ατ αβ άλλετα ι  πρ οσοχ ή γ ια  τ η ν ε ξαγ ωγή  ακε ραί ων πλακών  
 

Κ ωδικός  Αναθε ώρ ησης  Ο ΙΚ -2236  
 

Τ ι μή  ανά κυ βικ ό  μ έ τρο  (m3 )  πρ αγματ ικού  όγκ ου  πρ ο της καθ α ιρ έ σε ως  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 
 
Α.Τ. 11 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 20.10                 Επίχ ωση με  προϊόντ α  εκσκ αφών,  εκβρα χισμ ών ή  κ ατεδαφίσε ων  
Κωδ ικός Αν αθεώρησης            Ο ΙΚ -2 162   
 
Επ ίχωση με  πρ ο ϊό ντ α εκσκαφών,  εκβ ρ αχ ισμ ών ή κ ατεδαφίσεων δ ι αμ ορ φωμέ νων χώρ ων ή 
τμη μάτων αυτ ών,  σε  μέ ση απόστ αση από τ ην θέ ση ε ξαγ ωγής  τ ων άνω πρ οϊό ντ ων έ ως 10 ,00  m,  μ ε  
την  έ κριψ η,  δ ιάστρ ωσ η κ ατ ά στρ ώσε ις  έ ως  30  c m,  δ ια βροχ ή κ α ι  συμπ ύκ νωση ,  σύμφωνα με  τη ν  
μελέ τη και  τ ην  ΕΤΕΠ 02 -07 - 02 -00  " Επα νεπιχ ώσεις  σκαμμ άτ ων θε μελ ί ων τεχνι κών  έ ργων".  
Στ η ν περ ίπτ ωση  χρ ησιμοποί ησ ης  υλ ι κών πρ οέ λευσης δ ανε ιοθ αλ άμ ου,  ε φαρμό ζετ αι  ο  αστερ ίσκος  
[ * ] ,  ο  οπ οί ος  σε  αντ ίθετ η  περ ίπτ ωσ η  μ ηδ ενί ζε τα ι .  
 
Τ ι μή  ανά κυ βικ ό  μ έ τρο  (m3 )  συμπ υκν ωμέ νου όγκ ο υ.   
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
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Α.Τ. 12 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 32.01 Προμή θε ια ,  μ ετ αφορ ά  επ ί  τόπο υ , δ ιάστρ ωσ η κ αι  σ υμπ ύκ νωσ η   
   σκυρ οδέ ματος  με  χρ ήσ η αντλί ας  ή  πυρ γογερ ανο ύ   

 
Παραγ ωγ ή ή πρ ομήθε ι α  κα ι  μετ αφορ ά επί  τόπου του  έ ργου σκυρ οδέ ματ ος  οποιασδή ποτε  
κατηγορ ί ας  ή  πο ι ότη τος ,  σύμ φ ωνα με  τ ι ς  δ ιατ άξε ις  το υ  Κανο νι σμ ού Τεχ νολ ογί ας  Σκυρ οδ έ μ ατ ος  
(ΚΤΣ) ,  με  την δ ι άστρ ωσ η με  χρήσ η αντλ ί ας  σκυρ οδ έ ματος  ή  πυργογερ ανο ύ και  τη ν συμπ ύκν ωσ η  
αυτο ύ επ ί  τ ων κ αλ ουπ ιών  ή/κ α ι  λο ιπ ών ε π ιφανε ι ών υπο δοχής  σκ υρο δέ ματος ,  χωρ ίς  τ η ν δ απ άνη  
κατασκε υής  τ ων κ αλο υπι ών,  σύμ φωνα με  τ ην μελέ τη του  έ ργου κ αι  τ ις  ΕΤΕΠ:  
 
01 -01-0 1-0 0  "Παρ αγ ωγ ή κα ι  μετ αφορά σκ υροδέ ματος " ,   
01 -01-0 2-0 0  "Δ ι άστρ ωσ η σ κυρ οδέ ματος " ,   
01 -01-0 3-0 0  "Συ ντήρ ηση σκ υροδ έ ματος" ,   
01 -01-0 4-0 0  "Ερ γ οτ αξ ιακά  συγκ ρ οτή ματα παρ αγ ωγή ς σκυρ οδέ ματος " ,   
01 -01-0 5-0 0  "Δ ονητ ικ ή  συμ πύκν ωσ η  σκ υροδέ ματ ος ",   
01 -01-0 7-0 0  "Σκ υρο δε τήσε ι ς  ογκ ωδ ών κ ατ ασκευ ών" .  
 
Επ ισ ημα ίνετ αι  ότ ι  απαγορ εύετ αι  αυστ ηρά η προσθ ήκη νερ ού στο  σκ υρ όδεμ α ε π ί  τό πο υ το υ έ ργο υ.  
Επ ίσ ης  απ αγ ορε ύετ α ι  η  χρ ήση τ ου σκυρ οδέ ματος  μετ ά τη ν  π αρέ λευση 90  λεπτώ ν από τ ην α νάμ ι ξη ,  
εκτός  ε άν ε φαρμ οσθ ούν επ ιβρ αδυντ ικά  πρόσθε τα  με  βάσ η ε ιδ ική  μελέ τη συνθ έ σε ως .  
 
Στ η ν τ ιμ ή  περ ιλ αμ βά νο ντα ι :  
 
α.  Η προμ ήθ ε ια ,  η μετα φο ρά από οπ οι αδ ήπ οτε  απ όστ αση  στ η θ έ ση  εκτέ λεσης  του  έ ργου,  τ ου  
σκυρ οδέ ματο ς εφόσ ο ν πρ όκε ιτα ι  γ ια ερ γοστ ασ ιακό σκυρ όδεμα ή  η  πρ ομ ήθε ια ,  φο ρτοεκ φόρτ ωση  
όλ ων των απαιτούμε νων υλ ικών ( αδρ ανών,  τσ ιμέ ντων,  νερ ού)  γ ια τ η ν  π αρ ασκευή τ ου 
σκυρ οδέ ματο ς ,  εφό σο ν τ ο σκυρ όδεμα π αρ ασκ ευ άζετ α ι  στ ο εργοτ άξ ιο ( εργοταξ ι ακό  σκυρό δε μα) ,  ο ι  
σταλ ίες  τ ων αυτο κι νήτ ων μετ αφορ άς  αδρ ανών υλ ι κ ών κ αι  σκυρο δέ ματος ,  η  παρασκε υή τ ο μ ίγμ ατ ος  
κα ι  η  μετ αφορά  τ ου σ κυρ οδέ ματος  σ το  εργ οτ άξ ι ο  πρ ος  δ ιάστρ ωση .  
 Επ ισ ημα ίνετα ι  ότ ι  στ η ν τ ι μή ανά  κ ατηγο ρ ία  σκυρ οδ έ ματος συμπερ ιλαμ βάνε τα ι  η  δα πά νη τ ης  
εκάστ οτε  απ α ιτ ού μενης  ποσ ότητας  τσ ιμέ ντο υ  γ ι α  τη ν επί τευξη  των προβλεπ ομέ νων 
χαρ ακτ ηρ ιστ ικ ών ( αντ οχ ής ,  ερ γ ασ ίμου κλπ)  υπό την  εφαρ μοζ όμε νη κοκ κο μετρι κή  δ ιαβ άθ μισ η τ ων 
αδρ ανώ ν κα τά  περ ίπτ ωσ η .  Σε  ουδε μ ία  περ ίπτ ωσ η επ ιμε τράτα ι  ιδ ι α ί τερ α η  ενσ ωμ ατούμε νη  
ποσότητ α  τσ ιμέ ντ ου  στ ο  σ κυρόδ εμ α .  
 Η  απαιτο ύμε νη κ οκκ ομε τρική δ ια βάθ μισ η τ ων αδρα νών κ α ι η  περ ιεκτ ικ ότητα σε  τσ ιμέ ντ ο γ ια  
την  επ ίτευξη  τ ης  ζητούμενης  χαρ ακτ ηρ ιστ ικής  αντοχής  τ ου  σκυρ οδ έ ματος καθορ ίζετ α ι  
εργαστη ριακ ά  με  δαπ άνη  τ ου  Aναδ όχου.  
β .  Τα π άσ ης  φύσε ως  πρόσ θετα (πλ ην ρευσ τοπο ιητ ικ ών κα ι  επ ιβρ αδυντ ικ ών πήξε ως )  πο υ 
προβλέ ποντ αι  από  τη ν εγκεκρι μέ νη ,  κα τά  περ ίπ τωσ η,  μελέ τη  συνθέ σεως ,  επι μετρ ώντα ι  κ αι  
πληρ ώνο ντ αι  ιδ ια ι τέ ρ ως .  
γ .  Η δαπάνη  χρ ήσε ως δο νητών μ άζας ή /κα ι επ ι φανε ί ας  κα ι η  δ ιαμόρ φωση  τη ς άνω στ άθ μης  τ ων 
σκυρ οδοτο υμέ νων στο ιχε ί ων ( τ ελ ι κής  ή  προσ ωρ ινή ς) ,  σύμ φωνα με  τ α κ αθορ ι ζ όμε να στ η ν μελ έ τη 
του  έ ργου  α ναφορ ικά με  την  πο ιό τη τα  κ α ι  τ ι ς  ανο χέ ς  του  τελ ε ι ώμα το ς .  
 
δ .  Σ υμπερ ιλ αμβ άνετα ι  επίσης  ανη γμέ νη  η  δαπ άνη  σταλ ί ας  τω ν οχ ημάτ ων μετ αφορ άς  τ ου 
σκυρ οδέ ματο ς (β αρέ λας ) ,  η  δ απάνη μετ άβα σης  επ ί  τ όπο υ,  στ ησ ίμ ατ ος  κ αι  επ ιστρο φής  της  πρέ σας 
σκυρ οδέ ματο ς κ α ι  η  περ ισ υλ λο γή,  φόρ τωσ η κα ι  απ ο μά κρυνσ η τ υχ ό ν υπερ χειλ ί σεων σκ υρ οδ έ μ ατ ος  
από  τη ν θέ ση σκ υροδέ τησ ης .   
ε .  Δε ν σ υμπερ ιλ αμβ άνετ α ι  η  πρόσθετ η επεξεργασί α δ ιαμόρ φωσ ης  δαπέ δων ε ιδ ικ ών απαιτήσε ων 
(λ .χ .  β ιο μη χανικ ό  δ άπεδο) .  
 
Ο ι  τ ιμέ ς  έ χουν εφαρ μ ογ ή σ ε  πάσ ης φύσε ως κατ ασκευ ές  από σκυρό δεμα ,  εκτός από κελ ύφη ,  αψίδες  
κα ι  τρ ούλο υς .  
 
Επ ιμέ τρηση ανά  κυβ ικ ό μ έ τρο  κατ ασκε υασ θέ ντ ος  στο ιχε ίο υ από σκ υρό δεμ α,  σ ύμ φωνα με  τ ι ς  
προβλεπ όμε νες  από τη ν με λέ τη δ ιαστ άσε ις   

 
32 .01 .02   Γ ι α  κατ ασκ ευέ ς  από  σκ υρ όδεμ α κατη γορ ί ας C10/ 12   

 

Κ ωδικός  Αναθε ώρ ησης   ΟΙΚ  3 212  
  

Τ ι μή  ανά κυ βικ ό  μ έ τρο  (m3 )  συμπ υκν ωμέ νου όγκ ο υ.   
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 78,00 

(Ολογράφως) : Εβδομήντα οχτώ ευρώ 
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Α.Τ. 13 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 32.01 Προμή θε ια ,  μ ετ αφορ ά  επ ί  τόπο υ , δ ιάστρ ωσ η κ αι  σ υμπ ύκ νωσ η   
   σκυρ οδέ ματος  με  χρ ήσ η αντλί ας  ή  πυρ γογερ ανο ύ   

 
 
32 .01 .04   Γ ι α  κατ ασκ ευέ ς  από  σκ υρ όδεμ α κατη γορ ί ας C16/ 20   

 

Κ ωδικός  Αναθε ώρ ησης   ΟΙΚ  3 214  
  

Τ ι μή  ανά κυ βικ ό  μ έ τρο  (m3 )  συμπ υκν ωμέ νου όγκ ο υ.   
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : Ενενήντα ευρώ 
 
 

 

Α.Τ. 13 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 32.01 Προμή θε ια ,  μ ετ αφορ ά  επ ί  τόπο υ , δ ιάστρ ωσ η κ αι  σ υμπ ύκ νωσ η   
   σκυρ οδέ ματος  με  χρ ήσ η αντλί ας  ή  πυρ γογερ ανο ύ   

 
32 .01 .06   Γ ι α  κατ ασκ ευέ ς  από  σκ υρ όδεμ α κατη γορ ί ας C25/ 35   

 

Κ ωδικός  Αναθε ώρ ησης   ΟΙΚ  3 215  
  

Τ ι μή  ανά κυ βικ ό  μ έ τρο  (m3 )  συμπ υκν ωμέ νου όγκ ο υ.   
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00 

(Ολογράφως) : Εκατόν ένα ευρώ 
 
 

Α.Τ. 14 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλ ότ υποι  ε μφανών σ κυρ ο δεμάτ ων  
Κωδ ικός Αν αθεώρησης  Ο ΙΚ 3841  
 
Ξυλ ότ υπ οι  επ ιπέ δ ων,  κ αμπύλω ν ή  κεκλ ιμέ νων εμφαν ών επ ιφανε ι ών σ κυρ οδ εμάτ ων,  με  κό ντ ρα  
πλακέ  τύπ ου ΒΕΤΟFORM ή  πλα νισμέ νες  σ ανίδες  σε  αρ ίστ η κατ άστασ η (κ α ινο ύρ γιας  ξυλε ία  ή  ξυλε ία  
με  λ ιγ ότερες  από πέ ντε  χρ ήσε ις) ,  γ ια την  επ ί τευξη  του προ βλεπό με νο υ επ ι φα νε ιακο ύ τελε ι ώμ ατ ος ,  
σύμ φωνα με  τη ν μελέ τη κα ι  τη ν ΕΤΕΠ 01 -05 -00 -00  "Καλο ύπια  εμφανούς  (α νεπέ νδυτ ου)  έ γχυτο υ  
σκυρ οδέ ματο ς" .    
 
Συμπερ ιλ αμ β άνετ αι  η  επ άλε ιψη  τ ων ξ υλο τύ πων με  κατ άλλ ηλο α ντ ι κολ λητ ικό  υλ ικ ό ,  η  τ οπ οθέ τηση 
πλαστ ικών παρεμ βλημ άτ ων σ τα  δεσ ίματ α τ ου  ξυλότ υπου κα ι  η  υδ ατοσ τεγής  σ φρ άγ ιση τ ων αρμ ών 
του  ξ υλότυπο υ. ,   
 
Το  παρ ό ν άρθ ρ ο αποκ λε ί ε ι  τ η ν τα υτ όχρ ονη  ε φαρ μ ογή του  άρθρ ου ΟΙΚ  38 . 10  "Πρόσθετη  τ ιμ ή 
επεξεργασί ας  σ ανιδώμ ατος  ξυλοτ ύπ ων"  
 
Τ ι μή  ανά τετρ αγωνικό  μέ τρο  ( m2 )  ανεπτυγμέ νη ς  επ ι φα νε ίας .  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25 

(Ολογράφως) : Είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
 
 
 

Α.Τ. 15 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.20 Χαλύβδ ινο ι  οπλ ισμ οί  σκ υρ οδέ ματος  
 

Προμή θε ια  κα ι  μετ αφορά ε πί  τόπ ου του  έ ργου χάλ υβ α οπλ ισ μ ού σκυρ οδέ ματος ,  μορ φής  δ ι ατ ομ ών,  
κατηγορ ί ας  (χάλ υβας B500 A,  B500C  κ α ι  δο μ ικ ά πλ έ γματα)  κ α ι  δ ια μόρ φ ωση ς  σύμφωνα με  τη ν  
μελέ τη,  πρ οσέ γγιση στ ην θέ ση ε νσωμ άτ ωση ς μ ε οπο ιοδ ήποτε  μέ σον κα ι  τ οποθ έ τησή το υ σ ύμ φωνα  
με  τ α σχέ δια οπλ ισ μο ύ .  Εκτέ λεση εργ ασι ών σ ύμ φωνα  με  τ η ν ΕΤΕΠ 01 - 02 -01 -00  "Χα λύβδ ινος  
οπλι σμός  σ κυρ οδε μά των"  
 
Η  τοποθέ τηση το υ  σ ιδηρ οπλι σμού θ α γ ίνετ α ι  μό νο ν μετά  τ ην π αρ αλ αβ ή τ ου  ξ υλοτ ύπ ου ή  τ ης  
επι φανε ίας  έ δρασης  του  σ κυροδέ ματος  (π.χ .  υπ όστρ ωμα ο πλ ισμέ νων δαπέ δ ων κλ π) .  
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Ο χάλυβ ας οπλ ισμ ού σκυρ οδε μάτ ων επ ιμε τράται  σε  χ ιλ ιόγρ αμμ α β άσε ι  αναλ υτ ικών Π ι νάκ ων 
Οπλ ισ μο ύ .  Εάν ο ι  π ίνα κες  αυτο ί  δε ν σ υμ περ ιλ αμ βά νο ντα ι  στ ην εγκεκ ρ ιμέ νη με λέ τη του έ ργο υ θα  
συντ άσσ οντ αι  με  μ έ ρ ιμ να  του Αναδόχο υ κα ι  θ α υποβ άλλο ντ αι  σ την Υπηρ εσί α προς  έ λεγχο κα ι  
θ εώρ ηση  πρ ι ν από  τ ην  έ ναρ ξη της  το ποθ έ τηση ς  το υ  ο πλ ισ μο ύ .   
 
Ο ι  Π ί νακ ες  θ α συντ άσσ ο ντ αι  βάσε ι  τ ων σχεδ ίων της  μ ελέ της  κ αι  θα περ ιλ αμβ άνου ν λεπτ ομ ερ ώς τ ι ς  
δ ι αστ άσε ις  τ ων ρ άβδ ων (αναπτύγ μα τα ) ,  τ ις  δ ιαμέ τρ ους , τ ις  θ έ σεις  τοπ οθ έτησης κα ι  τα  μήκη  
υπερκ άλ υψ ης ,  τα  βάρη α νά τρέ χον μέ τρο κατ ά δ ιάμ ετρο ,  τα  επ ί  μέ ρ ους  κ α ι  τα  ο λ ικ ά μήκη τ ων 
ράβ δ ων,  τ α μερ ικά  β άρη  ανά  δ ιάμε τρ ο κα ι  το  ο λ ικό  βάρ ος .  Ο ι  ως  άνω Π ίνα κες  Ο πλισμο ύ,  μετ ά τ η ν  
παρ αλ αβ ή τ ων οπλ ισ μών,  θα υπ ογ ράφο ντ αι  απ ό τ ον  Ανάδο χο  κα ι  την  Υπηρεσ ία κ α ι  θα αποτελο ύν 
την  επι μέ τρηση των οπλ ισ μών.  
 
Το  ανά τρέ χο ν μέ τρο  β άρ ος  τ ων ράβδ ων οπλισ μ ού θα  υπολ ογ ίζε τ αι  με  βάσ η το ν π ίνακα  3 -1  το υ  
ΚΤΧ-200 8,  ο  οπ οίος παρ ατ ίθετ α ι  στη ν συνέ χε ι α.  Σε  καμ ία περ ίπτ ωση δε ν γ ίνετ α ι  αποδε κτός  ο  
προσδ ιορ ισμός  το υ  μ οναδ ια ίο υ  β άρ ους  τ ων ρά βδ ων β άσε ι  ζ υγ ολογ ίο υ .  

 

Ον ομ.   
δ ιάμε τρο ς  
(mm)  

Πεδ ίο  ε φαρ μογ ής  

Ον ομ .  
δ ια τομή   
(mm2)  

Ον ομ.   
μάζ α /  
μέ τρ ο   
( k g /m)  

Ράβδο ι  
Κο υλ ούρες  κ α ι  
ευθυγ ρα μμι σμ έν α 
π ρο ϊόν τα  

Ηλ εκ τρο -
συγκ ολ λ ημέν α 
π λ έγ ματα  κ α ι  
δ ικ τυώμα τα  

B500C  B500Α  B500C  B500Α  B50 0C  

5 ,0   Ö   Ö   19 ,6  0 ,154  
5 ,5   Ö   Ö   23 ,8  0 ,187  
6 ,0  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö 28 ,3  0 ,222  
6 ,5   Ö   Ö   33 ,2  0 ,260  
7 ,0   Ö   Ö   38 ,5  0 ,302  
7 ,5   Ö   Ö   44 ,2  0 ,347  
8 ,0  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö 50 ,3  0 ,395  
10 ,0  Ö   Ö   Ö 78 ,5  0 ,617  
12 ,0  Ö   Ö   Ö 113 0 ,888  
14 ,0  Ö   Ö   Ö 154 1 ,21  
16 ,0  Ö   Ö   Ö 201 1 ,58  
18 ,0  Ö      254  2 ,00  
20 ,0  Ö      314  2 ,47  
22 ,0  Ö      380  2 ,98  
25 ,0  Ö      491  3 ,85  
28 ,0  Ö      616  4 ,83  
32 ,0  Ö      804  6 ,31  
40 ,0  Ö      1257 9 ,86  

 
Στ ις  επ ιμε τρ ούμε νες  πο σότητες ,  πέ ραν τη ς  προμ ήθε ιας ,  μετ αφορ άς  επ ί  τό πο υ,  δ ιαμό ρ φωσ ης  κ αι  
τοποθέ τησης  τ ου  οπλ ισμ ού,  περ ιλαμ βά νο ντ α ι  ανη γμέ να  τ α ακόλο υθ α:  

  Η σύνδεσ η  τ ων ρ άβδ ων κ ατ ά τρόπ ο στερ εό μ ε  σύρ μα ,  σε  όλες  ανεξ άρτη τα τ ι ς  δ ιασταυρ ώσεις  κ αι  
όχ ι  εναλλ άξ   

  Η προμ ήθε ια  τ ου σ ύρ μ ατος  πρ όσ δεσης .   

  Η πρ ομήθε ι α  κα ι  το ποθ έ τη ση  αρμοκλε ιδών ( κατ ά I SO 15835-2 ) ,  εκτός  αν  στ α σ υμ βατ ικά  τε ύχ η τ ου  
έ ργου προβ λέ πεται  ιδ ια ίτ ε ρη επ ιμέ τρηση κ α ι  πληρ ωμή  αυτών.  

  Οι πλάγ ιες  μετ αφορέ ς  κα ι  η  δ ιακ ίνησ η του οπλ ισμ ού σε  οπο ιο δή ποτε  ύψ ος  από το δά πεδο  
εργασίας .   

  Η τοπο θέ τηση  υποστ ηρ ιγμ άτων (κ αβ ίλ ιες ,  αναβ ολ ε ίς )  κα ι  ε ιδ ικ ών τε μαχ ίων ανάρτησης που τ υχ ό ν 
θ α  απα ιτηθο ύν (εργασ ία  κ α ι  υλ ικά) .  

  Η απομε ί ωσ η κα ι  φθο ρ ά το υ  οπλ ισ μού  κατά  τ ην  κ οπή  κα ι  κατεργασί α .  
 
Τ ι μή ανά  χ ιλ ι όγρ αμμο  (kg )  σ ιδη ρο ύ οπλ ισ μού υδρ αυλ ικών έ ργ ων τ οποθ ε τη μέ νου σύμφ ωνα με  τ η ν  
μελέ τη.  

 
 
38 .20 .02  Χαλ ύβδ ι νο ι  οπλ ισμ οί  κ ατη γορ ίας  B 50 0C   

 
 Κωδ ικός  Ανα θε ώρ η σης  Ο ΙΚ-3873  
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Κατηγ οριο ποί ηση  Αρ χ ικός  συντελεσ τής  
συντελεσ τής  προ ϊ όντ ω ν 
αντα νακ λαστ ικό τητ ας  |  

I  στη ν ηλ ι ακή I  
ακτ ινοβολ ία  I
 (SR)  

I  Αρχ ικός  σ υ ντελεστή ς  I  
ανακλ αστ ικ ότητ ας  
εκπομπής  στ ο I  στο  
εγγύς  υπέ ρυθρο I
 φάσμ α 
I  (SRn i r )  

IΑρ χ ικ ός  

I 

I  υπέ ρυθρο( I nf ra re d I  
Emi t ta nce )  

ΟΜ ΑΔΑ 1  Π ΛΑΚ ΕΣ 
ΖΩΝΩΝ  ΕΞΥΠΗ ΡΕΤΗΣΗ Σ 
ΑΜΕΑ 

SR >=  0,50  >=  0 ,50  >=  0 ,85  

ΟΜΑΔ Α 2  
ΑΠΟ ΧΡΩΣΕΙ Σ  ΚΑΦΕ,  Ω ΧΡΑ,  ΚΙ ΤΡ ΙΝΟ,  
ΚΕΡΑΜΙΔ Ι ,  ΜΠΛΕ,  ΠΡΑΣΙΝ Ο, ΓΚ ΡΙ  

SR  >=  0,40  >=  0 ,50  >=  0 ,85  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο kg 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : Ένα ευρώ και επτά λεπτά 
 

Α.Τ. 16 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
Κωδικός αναθεώρησης:                                    Ν0Δ0 2921 100% 
 

Τοποθέ τηση πρ οκ ατ ασκε υασμέ νων κρ ασπέ δ ων α πό σκ υρ ό δεμ α κατ ηγορ ίας  C20/25 ,  
δ ι ατο μής  πλάτ ους 0 ,15  m κα ι  ύψους  0 , 25  έ ως  0 ,30  m,  σ ύμ φ ωνα μ ε  τα  σ χέ δια λεπτομερε ιών  
της  μελέ της ,  με  απότ μηση ,  

ευθ υγρά μ μων ή κ αμπ ύλων,  κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1 34 0,  πρ ος  κατ ασκε υή  νησ ίδων ασφαλε ί ας ,  
πεζοδρ ομ ί ων,  κόμ β ων κ .λ π. ,  τ α οπ ο ία  θ α π αρ ασκε υάζο ντ α ι  σε  β ι ο μηχα νι κή εγ κατ άστ ασ η 
με  δ όνη ση κα ι  συμ πίεση ,  αποκλε ισ μέ νης  τ ης  παρ ασκευής  τους  επ ί  τόπο υ του  έ ργ ου με  
αυτο σ χέ διους  ξ υλό τυπο υς .  

Εκτέ λεση εργ ασιών σύμ φωνα  με  τη ν ΕΤΕΠ 0 5-0 2- 01-00 "Κράσπεδα ,  ρε ίθρ α  κα ι  τ άφροι  
όμβ ριων κατ αστρ ώμ ατ ος  οδ ών επε νδεδ υμ έ νες  με  σκ υρόδεμ α" .  

Στ η ν τ ιμ ή  μονάδ ας  περ ι λαμ βάνο ντ αι :  
-  η  πρ ομ ήθε ια  κ α ι  μετα φορ ά τ ων κρ ασπέ δ ων κα ι  όλ ων τ ων α παι τούμ ενων υλ ικών πλ ην του  
- της  β άσης  έ δρασης ,  
-  η τοπ οθέ τησή  τ ο υς  σε  ε υθ υγρ αμμία  ή καμ πύλ η στ ις  προ βλεπό με νες  θέ σε ις  απ ό τα  σ χέ δια 
ορι ζ οντ ιογρ α φικά κα ι  υψομετρ ικά ,  με  χρήση τε μαχ ίων μήκ ους  όχ ι  μ ικρ ό τερ ου  τ ων 0 ,5 0 m,  
με  λε ία  επ ι φάνε ι α ,  η  σ τερ έ ωση  τ ων κρασπέ δ ων με κ ατ ασκε υή  π ίσ ω απ ό αυτ ά σ υνεχ ούς  
πρίσ μα τος δ ι ατο μής  0,10 x0 ,20  m από σκυρό δε μα κατη γορ ί ας  C8 /10 ,  ο  εγκ ιβ ωτ ισμ ός τ ους  
κα ι  η  αρ μολόγ ησή τ ους  με  τσ ι με ντο κο νί α  α ναλ ογί ας  650  kg τσ ι μέ ντο υ  ανά m 3  ά μ μου.  

Τ ι μή ανά μέ τρο μ ήκους πλ ήρ ως  τοπ οθ ετ ημ έ νου κρ ασπέ δου χωρίς  τ ην  βάση έ δρασής  το υ, η  
οπο ί α ε π ιμετρ άτ αι  ιδ ια ι τ έ ρως .  

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,60 

(Ολογράφως): εννέα και εξήντα λεπτά 

Α.Τ. 17 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων 

κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) 

Κωδικός αναθεώρησης:                                     ΟΙΚ7744 100% 

 

Επ ιστρ ώσε ις  ε ξωτερ ικών δαπέ δων,  πεζ οδρ ο μιών και  πλ ατε ι ών με  λε υκ ούς  ή  έ γ χρ ωμο υς  
κυβόλ ιθ ους  περ ι έ χο ντες  ψυχρ ά υλ ικά  (co o l  ma te r ia l s) ,  οποιουδήπ οτε  σχήμα τος,  σε  οποι αδήποτε  
υποδο μή .  

Η  απαιτ ο ύμε νη  υψηλή ανακλ αστ ικ ότη τα  τ ων κυβ όλιθ ων τ ης συγκεκρ ιμέ νης κ ατηγ ορ ίας θ α 
προσδ ίδετα ι  με  ε νσ ωμ άτ ωση ψ υχρ ών υλ ικ ών σ τη ν επι φανε ι ακή τ ους  στο ιβ άδ α τους ,  και  όχ ι  με  
επίστρ ωσ η,  ε πίπ ασ η ή  επάλε ιψη ψυχρ ών υλ ικών σε  συμ βατ ικ ής  κατασκε υής  κ υβόλ ιθ ο υς .  

Ο ι  επιδ όσε ις  τ ων ψ υχρ ών κυβ όλ ιθ ων ε ξ αρτ ώντ α ι  απ ό τη ν  ανακλ αστ ικ ότητα  τ ης  επιφάνει ας  τ ους  

ηλ ιακ ή ακτ ι νο βολ ία ( So la r  Re f lectanc e ,  SR )  κα ι  εάν  δε ν κ αθορ ίζετ α ι  δ ιαφορετ ικά στη μελέ τη,  ο ι  
κα ινο ύργ ιο ι  κ υβ όλ ιθ ο ι  θα  πληρο ύν τ ις  ελ άχ ιστες  απ α ιτή σε ις  τ ου  ακ ολ ο ύθο υ π ίν ακ α:  

Ελάχ ιστες  επιδόσε ις  λευκών κ α ι  εγχρ ώμ ων κ υβόλ ιθ ων μ ε  ψυχρά υλ ικά  
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Ο ι  περ ιέ χο ντες  ψ υχρ ά υλ ικ ά κ υβόλ ιθ ο ι ,  όσο ν αφορ ά τ α φυσικ ά κ α ι  μ ηχα νικ ά χ αρακτηρ ισ τ ικά κ α ι  
τ ις  α νο χέ ς  δ ιαστ άσε ων θ α  πληρ ούν τ ις  απ α ιτήσεις  τ ο υ Πρ ο τύπο υ ΕΛΟΤ ΕΝ  1338 .  
Θα σ υ νοδεύο ντ α ι  επ ίσης  από  εκθέ σε ις  εργαστη ρ ιακ ών δοκ ιμ ών μέ τρ ησης  της  ανακλ αστ ικ ότητας  
στην ηλι ακ ή  ακτ ι νο βολ ί α ( Sola r  Ref lecta nce ,  SR)  (με  βάσ η τ α Πρότ υπ α ASTM Ε  903 /ASTM G 159)  κ α ι  
του  σ υντελ εσ τή  εκπομπή ς  στο  υπέ ρυθ ρο ,  με  βάσ η τ α  Π ρότυπ α ASΤ Μ E408 /ASTM C1371.  

Γ ια  έ να  τετρ αγωνικ ό μέ τρο πλήρ ως  περ αιωμέ νης  επί στρ ωσης  σύμ φωνα μ ε τη ν Μελέ τη ,  με  τα υλι κά  
κα ι  μ ικ ρο ϋλ ικ ά ε π ί  τόπου  κα ι  τη ν ερ γ ασία .  

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,40 

(Ολογράφως): τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά 

 

Α.Τ. 18 
Άρθρο :ΝΑΟΙΚ 73.16.ΣΧ Επιστρώσεις με πλάκες όδευσης Τυφλών 0,40 χ 0,40 

Κωδικός αναθεώρησης:                                    ΟΙΚ7316 100% 

Επ ιστρ ώσε ις  δ απέ δων μ ε  ισο μεγ έ θε ις  πλάκες  μαρ μάρ ου , ορθογ ωνισ μέ νες ,  σύμ φ ωνα με  τ ην  
μελέ τη και  τ ην  ΕΤΕΠ 03 -07 - 03 -00  " Επιστρ ώσε ις  μ ε  φυσ ικούς  λ ίθο υς ".  

Περ ιλαμβ άνετα ι  η  πρ ομήθ ε ια  κ α ι  μετα φορ ά τ ων π λακών σχ ιστο ύ  μαρ μάρ ο υ επ ί  τόπου ,  τα  υλ ικά  
λε ιό τρ ιψης , κ αι  κ αθ αρ ισμο ύ,  τα  τσ ιμε ντ οκο νιάματα ή  γε νικά κο νιάμα τα  στρ ώσε ως  και  η εργασία  
κοπή ς  των πλ ακών,  λε ιό τρ ιψ ης ,  στρ ώσ ης,  αρ μολ ογήμ ατ ος κα ι  καθ αρ ισ μο ύ.  

Επ ιστρ ώσε ις  με  πλάκες  μα ρμάρ ο υ σ κληρ ού έ ως εξ α ιρ ετ ικ ά  σκληρ ού,  

πάχους  3  cm,  σε  αναλογ ία  11  έ ως  25  τεμ άχ ια  ανά τε τρ αγ ωνι κό  μέ τρο.  
O L  τ ιμέ ς  το υ π αρ όντος ά ρθρου αναφέ ρο ντ α ι  σε  μάρμ αρ ο πρ οέ λ ευσης  
Βέ ροιας ,  λευκό,  ε ξ α ιρ ετ ική ς  πο ιότητ ος (ex t ra ) .  

Τ ι μή  ανά τετρ αγωνικό  μέ τρο  ( m2 ) .  

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00 

(Ολογράφως): Σαράντα ευρώ 

 
Α.Τ. 19 
Άρθρο :ΝΑΟΙΚ 62.22          Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους 
 
Κωδικός Αναθεώρησης                    ΟΙΚ 6222  
 

Κατασκε υή  κα ι  τοποθέ τη ση σιδηρ ών θυρ ών σ ύνθετο υ σχεδ ίο υ ,  από ευθ ύγ ρ αμμ ες ,  καμπύλες ή κα ι  
ελ ικοε ιδ ε ίς  ράβδ ους  (κ αρ αβόλο ι) ,  κ αρ φωτών με  ή  χ ωρ ίς  εντορ μίες ,  με  ή  χωρ ίς  υ αλ οστ άσ ιο ,  
σύμ φωνα με  τη ν μελέ τη κ αι  τ ην ΕΤΕΠ 03 -0 8-02- 00  "Σ ιδηρ ά κο υφώμα τα" ,  με  ό λα τα  ε ξ αρτή ματ α  
στερέ ωσ ης ,  α νάρτ ηση ς και  λ ε ι τουργ ίας ,  καθ ώς  κ αι  με  κ λε ιδαρ ιά ασ φαλε ί ας  ( τ ύπ ου YAL E ή  
παρε μ φερο ύς )  κ α ι  χε ιρολα βέ ς  από  λε υκό  μέ ταλλο .  
 

Τι μή  ανά χιλ ι όγρ αμ μο  (k g)  

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ 

Α.Τ. 20 
Άρθρο :ΝΑΟΙΚ 64.01            Σιδηρά κ ιγκ λ ιδ ώματ α απ ό ρά βδους  συνή θων δ ι ατ ομ ών 

Κωδικός Αναθεώρησης                ΟΙΚ 6401  

 

Κατασκε υή  κ αι  τοπ οθ έ τηση σι δηρ ών κ ιγκλ ιδ ωμ άτ ων εξ ωσ τ ών,  κλ ιμ άκω ν,  περ ιφρ άξε ων κλπ. ,  από  
ράβ δο υς  συνή θ ων δ ιατ ομ ών.  Συμπερ ιλαμβ ά νε τα ι  η  προμ ήθε ια τ ου μορ φοσιδήρ ου κ α ι  τ ων υλ ικ ών 
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ήλ ωσης  και  στερ έ ωσης κ αθ ώς κ αι  η  εργασί α γ ια τ ην  πλήρη κατασ κευή,  τ οποθέ τηση κ α ι στερέ ωσ η 
τ ων κ ιγκλ ιδ ωμ ά τω ν.  

Τ ι μή  ανά χιλ ι όγρ αμ μο  (k g)  

 

64 .01 .01  Απλού σχεδ ί ου  από  ε υθ ύγραμμες ρ άβδ ους  

Κ ωδικός  Αναθε ώρ ησης  Ο ΙΚ  6401   

Τ ι μή  ανά χιλ ι όγρ αμ μο  (k g)  

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά 

Α.Τ. 21 
Άρθρο :ΝΑΟΙΚ 64.29            Ανοξε ίδ ωτ ος  χε ιρ ολ ισθήρας  Φ50 /2  mm  

 

Κ ωδικός  Αναθε ώρ ησης  Ο ΙΚ  6428  
 
Κατασκε υή  κ α ι  τ οπ οθ έ τηση χε ιρ ολ ισ θήρ α απ ό σ τρ ογγ υλή  α νοξε ίδωτ η δ ιατομή Φ50x2  mm,  
ποιότητας  A I S I  304 ,  ο ποιουδ ήπο τε  σχεδ ίου ,  στερέ ωσ η με κατ άλληλο πε ίρο (αρ σε νικό-θηλ υκ ό)  ή  μ ε  
ήλ ωση ή  ηλ εκ τροσυγκ όλ ληση Arg on  με  ηλεκτρ όδ ια  ανοξε ιδ ώτ ων χαλ ύβ ων.  Συμ περ ιλαμβ άνο ντ αι  
υλ ικ ά κα ι  μ ικ ρ οϋλ ικά ε πί  τ όπου,  πλήρ ης  εργ ασία  κ οπής ,  κατ ασκευή ς,  τ οπ οθέ τησης  κ α ι  στερέ ωσης ,  
σύμ φωνα με  την  μελέ τη.  
 
Τ ι μή  ανά τρέ χον μέ τρο (m)  τοποθετημέ νο υ πλ ήρ ους  χ ε ιρολ ισθ ήρος  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως): Είκοσι ευρώ  

Α.Τ. 22 
Άρθρο :ΝΑΟΙΚ 64.48           Συρ ματόπλεγμ α με  ρο μβ οε ιδή  οπή  
 
Κ ωδικός  Αναθε ώρ ησης  Ο ΙΚ  6448   
 
Συρμ ατ όπλεγμα  ρο μβοε ιδ ούς  οπ ής ,  δ ιασ τάσε ων 2 ,5  cm και  βάρ ο υς  1 .0  kg / m2 τοποθετ ημέ νο σε  
πασσ άλ ους  ή  σε  σκελετ ό  π εριφρ αγμ άτ ων.   
 
Τ ι μή  ανά τετρ αγωνικό  μέ τρο  ( m2 )  καλ υπτομέ νης  επ ιφανε ίας  περ ι φρ αγμ άτ ος.  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,05 

(Ολογράφως): Τρία ευρώ και πέντε λεπτά 

 

Α.Τ. 23 
Άρθρο :ΝΑΟΙΚ 77.10  Υδρ οχρ ωμ ατ ι σμ οί  επ ιφανε ιών σκ υροδέ μα το ς ή  τσ ιμε ντοκο νιάματο ς με  
ακρ υλ ικό  υδ ατοδι αλυτό  τ σ ιμε ντό χρ ωμ α 
 
Κ ωδικός  Αναθε ώρ ησης  Ο ΙΚ  7725   
 
Υδρ οχρ ωμ ατ ισμ οί  με  τσ ιμ εντ όχρ ωμα επ ιφανε ιών σκ υροδέ μ ατος  ή  τσ ιμε ντο- κο νιάμ ατ ος ,  σε  δ ύο  ή  
περ ισσ ότερες  στρ ώσε ις  μέ χρ ι  να  επ ιτε υχθε ί  τ έ λε ια  ομο ιοχρ ωμ ία  και  συ νολ ικ ό πάχος  ξηρ ού υ μέ να  
125  μ ικρ ά .  Υλικ ά πάσης φύσε ως  κα ι  εργ ασί α ,  σύμ φωνα με  τ ην μελέ τη και  την  ΕΤΕΠ 03-1 0-0 1- 00  
"Χρ ωμ ατ ισ μοί  επ ιφανε ι ών σκυρ οδέ ματος " .   
 
Τ ι μή  ανά τετρ αγωνικό  μέ τρο  ( m2 ) .  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90 

(Ολογράφως): Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 
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Α.Τ. 24 
Άρθρο :ΝΑΟΙΚ 77 . 55   Ελ αιο χρ ωμ ατ ισμο ί  κο ινο ί  σ ιδ ηρ ών ε π ιφανε ι ών με  χρ ώματα  αλκυδ ικών ή                     

Κωδ ικός Αν αθεώρησης ΟΙΚ 7755  

Ελα ιοχρ ωματ ισμο ί  κο ι νο ί  σ ιδηρ ών επ ιφανε ι ών,  σ ύμφωνα με  τη ν μελέ τη κα ι  τ ην ΕΤΕΠ 03-1 0 -03-00  
"Αντ ισκ ωρ ιακή  προ στ ασία  κα ι  χρ ωματ ισ μός  σ ιδηρ ών επ ιφανει ών" .  

Απόξεσ η και  κ αθ αρ ισ μ ός  μ ε  ψήκτρ α κα ι  σμ υρ ιδόπα νο ,  μ ία στρ ώση α ντι δ ι αβρ ωτ ι κού  υπο στρ ώμ ατ ος  
ε νός  σ υστατ ικ ού  κ α ι  δύο  σ τρ ώσε ις  ελα ιοχρ ώμα το ς .  Υλ ικ ά  κα ι  μ ικρ οϋλ ικ ά  επ ί  τό που  κ α ι  ερ γασ ί α ,   

Τ ι μή  ανά τετρ αγωνικό  μέ τρο  ( m2 )  

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως): Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Α.Τ. 25 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 1\Ε06 Εμπόδια Στάθμευσης Ξύλινα Σταθερά 

Κωδικός αναθεώρησης:        ΥΔΡ 6620.1 100% 

 

Ξύλ ινα  εμ πόδ ι α στ άθμευση ς από ξύλ ο τύ που ιρ όκο ή  δρυός  κ υκλ ικ ής  δ ι ατ ομ ής ,  δ ιαμέ τρου 10εκ .  
ή  τε τρ αγ ωνι κή ς δ ιατομής  δ ιαστ άσε ων 10 X10  με  μορ φή ορθ οστ άτ η,  ύψο υς  80  εκ .  (χωρίς  τη  βάση)  
στερεωμέ να επ ί  ε ιδ ικής  λ ίθ ι νη ς  β άσ ης  με  σ ιδ ερ έ ν ιο γαλβ ανισμέ νο  σύνδεσμ ο.  Το σ ύ νολ ο η  οπο ία  
ε ίνα ι  στ αθερ οπο ι ημέ νη  στ αθεροπο ιε ί τ αι  στ ο  δάπεδ ο με  θ εμέ λ ιο  σκ υρο δέ ματο ς .  
Τα  στ αθερ ά ξ ύλ ι να  εμ πόδ ια στ άθ με υσης  τ οπο θετούντα ι /θε μελ ιώνο ντ αι  ε ντός  το υ  νέ ο υ 
κρ ασπεδό ρε ιθρ ου όπως αυτό  δ ι αμορ φώνε τα ι  κατ ά τ ην κ α τασκε υή  τ ων 
οδοσ τρ ωμ άτ ων/πε ζοδρ ομ ίων.  
Ο ι  περ ιο χέ ς  εφαρ μο γής κ αι  η  θ έ ση κάθε  τ ύπο υ  ξύλ ινο υ  εμπ οδίου σ τά θμε υσ ης  ορ ίζ ο ντα ι  στ ο  
σχετ ικό  σχέ δ ιο  στ ην τεχ νικ ή περ ιγρ αφή κα ι  τ ι ς  υπο δε ίξε ις  τ ης  Υπ ηρεσ ίας .  
Η  λ ίθ ι νη  β άση στ αθερού ξ ύλ ινου εμποδ ίου  στάθμευσ η ς κ ατ ασκε υάζε τα ι  από  τ οπικό  ασβεσ τόλ ιθ ο  
μορ φή ς μικρο ύ βάθρου κυβ ικού  σχήμ ατος,  γ ενικ ών δ ιαστάσεων 1 0X10 X1 5 .  
Τα  χαρ ακ τηρ ιστ ικ ά τ ων υλ ικ ών -  μ ικρ οϋλ ικών κ α ι  ο ι  απ αι τούμε νες  εργ ασίες  ε ί να ι  σύ μφωνα  με 
την  τεχνι κή περ ιγρ α φή  κα ι  τα  σ χέ δια .  
Στ η ν τ ιμ ή  μο νάδας των εργ ασιών τ ω ν ξ ύλ ινων στ αθερ ών εμπ οδί ων στ άθμευση ς περ ιλ αμβ άνοντ α ι  
ο ι  ακ όλο υθες  δα πάνες:  
Η  προμήθ ε ια κ α ι  μεταφορ ά  απ ό οπ ο ια δήπ οτε απόστ αση και  με  οπο ιο νδήποτε  τ ρόπο στον τόπ ο 
του  έ ρ γου  (κα ι  σε  οποιαδή ποτε  στ άθ μη)  ό λων τ ων ε ιδών τ ων λ ίθω ν,  τ ων υλ ικών κ ονι αμάτ ων κα ι  
σκυρ οδεμ άτ ων,  κ αθ ώς και  οπο ιοσδή ποτε  άλλ ης  φύση ς υλ ικ ο ύ πο υ απα ιτε ί τα ι  γ ια  τ η ν 
ολοκλ ήρ ωσ η  της  κατασκε υής .  Η  δ ι αλογή  των κ ατ άλ λη λ ων λ ίθ ων.  
Η  κ οπή κα ι  ε ν γ έ νε ι  επεξεργασ ία  τ ων λ ίθ ινων στο ιχ ε ί ων σύ μφωνα  με  τ ο  π αρό ν άρθ ρο κα ι  τα  
σχέ δια.  Η  επεξεργ ασία τ ων υλ ικ ών κ αι  η  εργ ασία ανάμι ξ ης  γ ια τ η ν π αρα γωγ ή κονιαμ άτ ων σ το 
εργοτάξι ο ,  η  δ ι αβρ οχή ,  κα ι  εν  γέ νε ι  τοποθέ τηση κα ι  δό μησ η τ ων στ ηλών με κο νί αμα ,  η  
αρμ ολόγ ησ η,  κ α ι  κάθε  άλλη  εργασ ία όπ ως  περ ιγρ άφετα ι  στο  π αρ όν κα ι  στ α λοιπά  Συμβατ ι κά  
Τεύχη  κ αι  κατ ασκ ε υαστ ικ ά σχέ δ ια κα ι  κ ατ ά τ ι ς  ο δηγ ίε ς  της  Υπ ηρεσ ίας . .  
Η  φθ ορ ά των υλ ικών.  
Η  πρ ομήθε ι α  κα ι  με ταφορ ά  το υ απ αρ αίτ ητ ου  ε ξ οπλ ισμ ού κα ι  τ ων μ ικ ρο ϋλ ικ ών πο υ απα ιτούντ α ι  
γ ι α  τη ν έ γκαιρ η κ α ι  έ ντε χνη ο λοκλήρ ωσ η  τ ων εργ ασιώ ν.  
Η  ασ φάλισ η ,  αποθ ήκε υση κα ι  πρ οστ ασ ία  τ ων υλ ικών κα ι  τ ων κατ ασκ ευ αζό με νων στο ιχε ί ων.  Ο  
επιμε λημέ νος  καθαρ ισ μός  κα ι  το  πλύσ ιμ ο της  τελε ιωμ έ νης  επ ι φάνε ιας .  
Η  προμ ήθε ια  μετ αφορ ά  στ ο  εργ οστάσ ιο,  κ α ι  επ ί  τ όπου το υ  έ ργου όλ ων το  σ ιδηρ ών μ ερ ών.  
Η  μεταφορ ά των σ ιδηρ ών μερ ώ ν στο  ερ γαστ ήρι ο γ αλ βα νίσ ματος ,  τ ο  γ αλ βάνι σ μα,  κα ι  η  
επα ναφορ ά  τ ους  στ ο εργοτ άξ ιο .  
Η  επεξεργ ασ ία ,  σ υναρμ ο λόγησ η ,  συγκόλλησ η,  το ποθέ τη ση κτλ  των σ ιδηρ ών ε ξαρ τημάτ ων,  
κοχλ ι ών,  στ ηρ ί ξε ων κα ι  λοιπ ώ ν απ αιτο ύμε νων υλ ικ ών κα ι  μ ικροϋλ ικ ών γ ια  την  πλ ήρ η κ α ι  
έ ντεχνη  ε κτέ λεση τ ης εργασί ας 
Η  δημ ιουργ ία οπ ών στα  λ ίθ ινα ,  σιδ ηρ ά και  ξύλ ινα  μέ ρη Η  προμήθ ε ια  τ ων απ αιτ ού με νων υλ ικ ών 
κα ι  η  κ ατασκευή  του  ξ ύλ ι νου  στελέ χους .  Ο ι  β αφέ ς κα ι  προσ τασίες  τ ων ξ ύλ ιν ων μερ ών.  
Κάθ ε άλ λη εργασία π ου απα ιτε ί τα ι  γ ι α  τη ν πλήρ η,  έ ντεχνη  και  εμπρ όθεσμ η αποπερ άτωσ η τ ων 
εργασι ών,  έ στ ω και  πρόσθ ετη και  μ η ρητ ά α ναφερό με νη  στ ο π αρόν κ α ι  στα  υπ όλο ιπ α Συμβ ατ ικ ά  
Τεύχη  κ αι  σ χέ δια.  

 
Τ ι μή  ανά εγκα τεστημέ νο  εμπόδ ιο  στ άθ μευσ ης  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00 
(Ολογράφως): Εβδομήντα πέντε ευρώ 
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Α.Τ. 26 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.5                  Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού 
ξύλου 
Κωδικός αναθεώρησης:                          ΟΙΚ5104 100% 

 

Προμή θε ια ,  με ταφορ ά επ ί  τόπο υ  και  εγκ ατ άστ αση κ αθ ιστ ικ ών κο ι νο χρήσ τ ων χώρ ων,  σύμ φωνα με  
την  μελέ τη κ α ι  την  Ε ΤΕΠ  10-02-02- 01 .  

Στ ις  τ ι μέ ς  μο νάδας  περ ιλ αμβάνετα ι  η  σ υσκευ ασία  κα ι  αποσ υσκε υασί α τ ων ε π ιμέ ρους  στο ιχε ί ων τ ων 
καθ ιστ ικών,  η  πρ οσ ωρι νή  αποθ ήκευση  και  φύλαξή  το υς  στο  ερ γοτ άξ ιο ,  η συ ναρμ ολό γησ η κ αι  
στερέ ωσ η ή πάκτ ωσ ή του ς σύμ φ ωνα με  τ ις  οδ ηγ ίες  του πρ ομ ηθευτή κα ι τ α σχέ δια λεπτ ομερ ε ι ών 
της  μελέ της ,  τα  πά σης φύσ εως υλ ικ ά πο υ απ α ιτο ύντ α ι  γ ια  τη ν εγκ ατ άστ ασή το υς καθ ώς  κα ι  η  λήψη  
μέ τρων πρ οστ ασίας  τ ων καθ ιστ ικ ών από φθορέ ς  κα ι  ρύπα νση κατά τ ην εκτέ λ εση δ ια φόρ ων άλλ ων 
εργασι ών το υ  έ ργο υ.  

Τ ι μή  ανά τεμ άχ ιο  ( τε μ)  εγκ ατεστ ημ έ νου καθ ιστ ικ ού ,  ανάλο γα  με  τα  χαρ ακτ ηρι στι κά  το υς ,  ως  ε ξ ής:  

Παραδ οσ ιακ ά καθ ιστ ικ ά από χυτοσ ίδ ηρ ο κ αι  δοκ ίδες  φυσ ικο ύ  ξ ύλο υ 

Καθ ιστ ικ ά με  δύο πλ ευρ ικά χυ τοσ ιδ ηρά στ ηρ ίγμ ατ α π αρ αδ οσιακ ού σ χεδίου ,  συνδ εόμ ενα  μετ αξύ  
τους  με  4  γ αλ βανισ μέ νες  σ ιδ ηρέ ς  ράβδο υς Φ 2 0 ,  με  κ άθ ισ μα κ α ι  ρ άχη από δο κίδες  ξυλε ίας  PEACH 
P INE ή  OREG ON PIN E,  μ ε  στρ ογγ υλεμέ νες  ακ μέ ς  και  επεξεργασ μέ νη  λε ία  ε πι φάνε ια  (χ ωρίς  ακ ίδες ) ,  
δ ι ατο μής  5  x  5  x  1 60  c m, τ α οπ οία στερε ώνο ντ αι  στ ο ν μετ αλ λ ικό  σκελε τό με  κοχλ ίες  από 
γαλβανισ μέ νο  χ άλυβ α.  

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00 

(Ολογράφως): εκατόν ενενήντα 

 

Α.Τ. 27 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Β11.3    Κάδος απορριμμάτων 

Κωδικός αναθεώρησης:                                                       ΟΙΚ5104 100% 

Ο κάδος θα ε ί να ι  μεγάλ ης  αντ οχής ,  κα τάλληλος  γ ι α ασφαλ ή κα ι  υγ ιε ι νή  απόθεσ η ελαφρ ών  χημ ικέ ς 
ουσ ίες .  Θ α έ χε ι  σχήμ α κυλ ινδρ ικό κα ι  να  δ ιαθέ τε ι  ε ξωτερική  επ ικάλυψη απ ό ξύλ ι να τμήμ ατ α . Το 
εσ ωτερ ικ ό έ χε ι  χωρ ητ ικότ ητ α 40  λ ί τρ ων περ ίπου.  Θα  στηρ ίζε τα ι  ε ίτε  στο ν ιστ ό η λεκτρ οφωτ ισμού  
ε ίτε  σε  αυτόνομο στ ύλο μεταλλ ικό.  Ο ξύλ ινος  στρ ογγ υλός κ άδ ος  απ οτελε ίτ α ι  από το κ υρ ί ως  σ ώμα 
κα ι  το  με ταλλ ικ ό  εσ ωτερ ικ ό κάδ ο .  
Το  κ υρ ί ως  σώμ α του κ άδο υ απο τελε ί τα ι  απ ό δύο με ταλλ ικέ ς  λάμες  δ ιατομ ής  4 0 /3  ο ι  ο πο ίες  ε ίνα ι  
δ ι αμορ φωμέ νες  σε κυκλ ικό  σχήμα  με  δ ιάμετρ ο.  Ε ίνα ι  τοποθετημέ νες  σε  απόστ αση 39  εκ .  η  μ ί α από 
την  άλ λη.  Επ άνω στ ις  λά μ ες  έ χο υν ε φαρ μοστε ί  τα  ξ ύλ ι να  τ μήματα  τ ου  κ άδο υ.  Αποτελ ούντ α ι  απ ό 16  
τεμ άχ ια  ξύλ ινους  πή χεις  από σου ηδ ική  ξυ λε ία ,  δ ιατο μής 4 ,5X17  ε κ .  κα ι  μήκ ους  52 ,5  εκ .  Η  ε φαρμ ογή  
τ ων ξύλ ων σε κάθ ε μ ία  απ ό τ ις  λ άμες ,  γ ίνετ α ι  με  τ η  βο ήθ ε ια 32 τεμ αχ ίων τσ ιγκόβ ιδ ων 1 /4X30  με  τ α 
αντ ίστ οιχα  π αξ ιμ άδ ι α  κ αι  μ ε  τέ τοιο  τρ όπ ο ώσ τε να  πε ρισσεύο υν 3  ε κ .  έ νθ εν  κα ι  έ νθε ν  τ ων λ αμ ών.  
Η  κατώτερ η λ ά μα δ ιαθ έ τε ι  επίσης το  σημε ίο  στ ήρι ξης  του  εσωτ ερ ικ ού κ άδου ,  το  οπο ίο  απ οτελε ί τ αι  
από  δ ύο λ άμ ες  δ ιατ ομ ής 40X3  χ ιλ .  κα ι  μήκ ους  τ οποθ ετη μέ νες  σε σ χή μα  σ ταυρ ού.  
Ο  εσ ωτερ ι κός  μετ αλλ ικός κ άδ ος  ε ίνα ι  κ ατασ κευασ μένος  από  γαλ β ανι ζέ  λαμαρίνα  πάχο υς  0 ,5  χ ιλ . ,  
ε ίνα ι  δ ια μέ τρ ου 33 εκ .  κ α ι  ύψο υς  44  ε κ.  κ α ι  στο  χε ίλο ς  του  δ ι αθέ τε ι  δ ύο αντ ικρ ι στέ ς  χε ιρολαβέ ς ,  γ ια  
τη δ ιευκ όλυ νση της  εκκέ νωσής του.  Στ ηρ ίζ ετα ι  δε  σ το  εσ ωτερ ικ ό το υ κ αλαθιο ύ.  Ο μεταλ λ ικ ός κ άδ ος  
φέ ρε ι  στον π υθ μέ να του  τ έ σσερις  οπέ ς διαφυγ ής  γ ια  τη ν αποστρ άγγ ιση  τ ων όμ βριων υδ άτ ων κ α ι  
τ ων υγ ρ ών τ ων απ ορρ ιμμά των πο υ ε ισέ ρχοντ αι  στ ον κ άδ ο.  
Η  κολώνα σ τήρ ιξ ης  του  κάδ ου ε ί να ι  κ ατ ασκε υασμ έ νη από ξύλ ι νη  σ ωλή να  δ ιατο μ ής  10 0  χ ιλ .  κα ι  έ χε ι  
μήκ ος  87  εκ .  Σ υνδ έ εται  δε  μ ε  το  κ υρ ί ως  σ ώμ α τ ου  κ ά δου μέ σ ω δύο τεμα χί ων κατασκ ευασμέ νων από  
λάμ α δ ιατ ομ ής 40 X3 χ ιλ .  κα ι  μ ήκο υς 6 εκ .  Στη ν τ ιμή  περ ιλαμβ άνετ αι  κ α ι  ο ξύλ ι νος  στ ύλ ος  εάν  
απ αι τε ί τα ι .  Ακολουθ ούντ α ι  τα  σ χέ δια  ,  η  τ εχνι κή  περ ι γρ αφή  κ α ι  ο ι  υπ οδε ίξε ις  τ ης  Υπηρ εσ ί ας .  

Τ ι μή  ανά τεμ άχ ιο .  

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 240,00 

(Ολογράφως) : Διακόσια σαράντα ευρώ 
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Α.Τ. 28 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ N\E0S                    Πληροφοριακή πινακίδα ξύλινη 
Κωδικός αναθεώρησης:             ΟΙΚ6541 100% 

 

Μη νι α ία αποζ ημί ωσ η χρ ήσης  πι νακ ίδων εργοτ αξ ι ακής  σ ήμ ανσ ης ,  ρ υθ μιστ ικών ή  
αναγγ ελ ίας  κ ινδ ύνο υ,  μ ε  αντα νακλ ασ τ ικό  υπόβαθρ ο από μεμβρ άνη  τύπου I I ,  
κατασκε υασμέ νων σύμ φωνα με  τ ο  Π ρότυπο ΕΛΟ Τ ΕΝ 12899-1  κα ι  τ η ν ΕΤΕΠ  05 -04 -06 -00  
"Π ινακ ίδες  στ αθ ερού περ ιεχομέ νου (ΠΣΠ)" .  
Στ η ν τ ιμ ή  μονάδ ας  περ ι λαμ βάνο ντ αι :  
-  η  πρ οσκό μιση ,  τ οπο θέ τηση,  αφαίρεση κα ι  επ ανατοπο θέ τηση ( όσες φορέ ς  απαιτηθε ί )  
π ινακ ίδ ων μ εσ αί ου μ εγέ θ ους  (τρ ιγ ωνικέ ς  πλευράς  0 ,90  m,  κυκλ ικέ ς  Φ 0 ,65  m)  με  κ ί τρ ινο  
πλα ίσ ιο  
-  ο  στ ύλος  σ τερ έ ωσ ης τ ης  π ινακ ίδας  κα ι  η  κ ινη τή  βάση στή ρ ιξης  (α ντ ί β αρ ο) ,  ή  η  
πάκτ ωση  τ ης  π ινακ ίδας  ε ντός  του  ε δάφο υς  
-  η  επ ιθε ώρ ηση ,  ε υθ υγράμμ ι ση ή  η  α ντ ικατάστ αση π ινα κίδων π ου έ χουν υποστε ί  φθ ορέ ς  
Επ ιμέ τρηση α νά μήνα παρ αμο νής  εκ άστ ης  πινακ ίδας  στο έ ρ γο,  σύμ φωνα με  τ ην  
εγκεκ ριμέ νη δ ι άταξη εργ οτ αξ ιακ ής  σήμ ανσης κα ι  το  εγκεκρ ιμέ νο χρονο διάγρ αμ μα  
εκτέ λεσης  εργασ ιών.  
Τ ι μή  ανά μή να  χρ ήσης  π ινακ ίδ ας  ( ή  κλάσμ α αυτ ού) .  
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 580,00 
(Ολογράφως): πεντακόσια ογδόντα 

 
 

Α.Τ. 29 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α07                  Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές με                     
    φυτική γη ,χωρίς την προμήθεια του υλικού 
Κωδικός αναθεώρησης:                  ΠΡΣ 1620          100% 

 
Τοπο θέ τηση κ αι  δ ι άστρ ωσ η κηπευτ ικο ύ χ ώματος  ή  φυτ ικής  γης  γ ια την συμ πλή ρ ωσ η παρ απλεύρ ων 
χώρ ων οδ ών και  πλ ατε ι ών  σε αστ ικέ ς  περιο χέ ς ,  σύμ φωνα με  τη  μελέ τη κ α ι  τη ν ΕΤΕΠ 02 -0 7-0 5- 00  
"Επέ νδ υση  πρ ανών- πλή ρ ωση νη σ ίδ ων με  φυτ ική γη " .  
Στ η ν τ ιμ ή περιλ αμβάνο ντα ι  ο ι  φορτο εκ φορτ ώσε ις  κα ι  ο ι  πλάγιες  μετα φο ρέ ς τ ων υλι κών,  η  στ αλ ια  
τ ων α υτ οκ ι νήτ ων μετα φορ άς ,  η  δαπ άνη  πρ οετο ιμ ασ ίας  της  ε πι φάνε ιας  υποδο χής,  η  το ποθ έ τηση,  
δ ι άστρ ωσ η κα ι  ελαφρ ά σ υμ πύκ νωσ ης τ ης  φυτ ι κής  γης  ή /κ α ι  το υ κ ηπε υτ ικ ού χώμ ατ ος  κ αι  η  
συντ ήρησ ή τ ους  μέ χρι  τ η  λήξ η τ ου  χρ ό νου σ υντή ρησης  το υ έ ργου .  Ως  συντή ρησ η νοε ί τ αι  η  
δ ι ατήρ ησ η της  επ ιθ υμητ ή ς στάθ μης κα ι  μο ρ φής  (που τυ χό ν θα  αλ λοι ωθε ί  μέ σα στο  χρ όνο  
συντ ήρησ ης ) ,  με  προσκ όμ ιση  κα ι  τοποθέ τηση σ υμπ ληρ ωμ ατ ικ ής  πο σότητας  φυτ ικ ών γα ιών ή/κα ι  
του  κη πε υτ ικο ύ  χώματος .  
Η  προμήθε ια της  φυτ ικ ής  γης  κα ι τ ου  κ ηπε υτ ικού  χώματ ος  επιμε τρ ώντ αι  ιδ ια ί τερα με  β άση τ α 
άρθ ρ α  Δ7 κα ι  Δ8  του  Τ ιμ ολ ογ ίο υ  Π ΡΣ 
 
Τ ι μή  ανά τετρ αγωνικό  μέ τρο  ( m2 )  
 
Ευρ ώ ( Αρ ιθ μητ ικ ά) :  1 ,50  
(Ολογρ άφως ):  έ να  κ αι  πε νήντ α λεπτ ά 
 
 

 
Α.Τ. 30 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01                      Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα 
Κωδικός αναθεώρησης:                  ΠΡΣ 1620 100% 
 
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 επιφάνειας 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 (στρ.) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 105 
(Ολογράφως): εκατόν πέντε 
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Α.Τ. 31 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100% 

 
Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχρωμικά, περλίτης κλπ), 
σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους 
πληρώνεται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5 
(Ολογράφως): πέντε 
 

 
Α.Τ. 32 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ8  Προμήθεια φυτικής γης 
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) 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6  
(Ολογράφως): έξι 

 
 
Α.Τ. 33 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ11 Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 100% 
 
Για την προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώματος προερχόμενου από ελεγχόμενη 
αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, με αναγραφή της εγγυημένης 
σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε θρεπτικάστοιχεία και χούμο. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00 
(Ολογράφως): ογδόντα πέντε 

 
 
Α.Τ. 34 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ12 Προμήθεια διογκωμένου περλίτη 
Κωδικός αναθεώρησης:             ΠΡΣ1710          100% 

 
Προμήθεια επί τόπου του έργου διογκωμένου περλίτη για γεωργική χρήση, συσκευασμένου, μεγέθους κόκκων 3-4 
mm σε αναλογία 70-80 % κ.ο., σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
Ευρώ(Αριθμητικά): 50,00 
(Ολογράφως): πενήντα 
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Α.Τ. 35 
Άρθρο:ΝΑΠΡΣΔ01.9                           Δένδρα, κατηγορίας Δ5 
Κωδικός αναθεώρησης:                       ΠΡΣ5210        100% 

 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων 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. 
ΝΑΠΡΣΔ01.9Δένδρα κατηγορίας Δ5  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 
(Ολογράφως): σαράντα πέντε 

 
  
Α.Τ. 36 
Άρθρο:ΝΑΠΡΣΔ01.7                          Δένδρα, κατηγορίας Δ7 
Κωδικός αναθεώρησης:                        ΠΡΣ5210

 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων 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. 
ΝΑΠΡΣΔ01.7ΔένδρακατηγορίαςΔ7  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00  
(Ολογράφως): εκατόν είκοσι 

 
Α.Τ. 37 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.5              Θάμνοι, κατηγορίας Θ4 
Κωδικός αναθεώρησης:             ΠΡΣ5210      100% 

 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 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. 
ΝΑΠΡΣ Δ02. 5 Θάμνοι 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 
(Ολογράφως): δέκα τέσσερα 

 
 
Α.Τ. 38 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.5              Θάμνοι, κατηγορίας Θ6 
Κωδικός αναθεώρησης:              ΠΡΣ5210      100% 

 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 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. 
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ΝΑΠΡΣ Δ02. 5 Θάμνοι 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 
(Ολογράφως): σαράντα πέντε 

 

 
Α.Τ. 39 
Άρθρο :ΝΑΠΡΣΔ03.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας A1 
Κωδικός αναθεώρησης:             ΠΡΣ5220     100% 

 
Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών 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, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των 
αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,5 
(Ολογράφως): τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 
 
Α.Τ. 40 
Άρθρο :ΝΑΠΡΣΔ03.3 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας A3 
Κωδικός αναθεώρησης:             ΠΡΣ5220     100% 

 
Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών 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, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των 
αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,0 
(Ολογράφως): επτά 

 
Α.Τ. 41 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2                  Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά  
 
Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών 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, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση 
και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη 
δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή 
τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 
 
 
Δ6.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ-5220 
 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65 
(Ολογράφως): ένα και εξήντα πέντε λεπτά 
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Α.Τ. 42 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2              Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός 
Κωδικός αναθεώρησης:             ΠΡΣ5120     100% 
 

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, 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 απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 
πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 
Ε1.2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5120 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,0 
(Ολογράφως): δυο 

 
 
Α.Τ. 43 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2          Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 μ 
Κωδικός αναθεώρησης:          ΠΡΣ5110       100% 

 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, 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 
ΝΑΠΡΣ Ε04. 2 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 m  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,40 
(Ολογράφως): δύο και σαράντα λεπτά 
 
 

Α.Τ. 44 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.3          Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 X 1,00 X 1,00 μ 
Κωδικός αναθεώρησης:          ΠΡΣ5110       100% 

 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, 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 απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 
εκτέλεση της εργασίας 
ΝΑΠΡΣ Ε04. 2 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 X 1,00 X 1,00 m  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,40 
(Ολογράφως): δύο και σαράντα λεπτά 

   
 
Α.Τ. 45 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.1          Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 
Κωδικός αναθεώρησης:          ΠΡΣ5210   100% 

 
Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατομής, φύτευση με τη σωστή 
τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του 
εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την 
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). 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,40 
(Ολογράφως): σαράντα λεπτά 
 
 

Α.Τ. 46 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5       Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 -12,00 It 
Κωδικός αναθεώρηση       ΠΡΣ5210                 100% 

 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 It, 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. 
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) 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,30 
(Ολογράφως): ένα και τριάντα λεπτά 
 
 

Α.Τ. 47 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.8           Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 It 
Κωδικός αναθεώρησης:          ΠΡΣ5210          100% 

 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 - 80 It, 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, 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00  
(Ολογράφως) : έξι 

 
 

Α.Τ. 48 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2                         Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου  

Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 
Κωδικός αναθεώρησης:                           ΠΡΣ5240              100% 
 
Υποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m, ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, 
βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επιτόπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε 
οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ' αυτόν με κατάλληλο 
μέσον. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50 
(Ολογράφως): δύο και πενήντα λεπτά 

 
Α.Τ. 49  
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2                         Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου  

Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m 
Κωδικός αναθεώρησης:                           ΠΡΣ5240              100% 
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Υποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m, ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, 
βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επιτόπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε 
οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ' αυτόν με κατάλληλο 
μέσον. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00 
(Ολογράφως): τέσσερα 

 
 
Α.Τ. 50 
Η1.1.3  Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ25 
Κωδ. αναθεώρησης:   ΗΛΜ 8 
 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά ΕΝ 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 (m) 
 
(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,65 € 
 
 

Α.Τ. 51 
Η1.1.4                                  Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ32 
Κωδ. αναθεώρησης:            ΗΛΜ 8  

 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά ΕΝ 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 (m) 
 
(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,80 € 
 
 

Α.Τ. 52 
ΠΡΣ Η5.1.2                             Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 16 atm 
Κωδ. αναθεώρησης:               ΗΛΜ 11 
 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 16 atm Φ 3/4'' Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την τεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    Ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4''  

 
(Ολογράφως): Επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
(Αριθμητικώς): 7,70 € 
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Α.Τ. 53 
ΠΡΣ Η5.1.3                            Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 16 atm 
Κωδ. αναθεώρησης:              ΗΛΜ 11 
 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 16 atm Φ 3/4'' Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα 
σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την τεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1''  

 
(Ολογράφως): Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά 
(Αριθμητικώς): 9,80 € 

 
 
Α.Τ. 54 
ΑΤΗΕ 8138.1.3             Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος  

           Διαμέτρου 3/4 ins 
Κωδ. αναθεώρησης:          ΗΛΜ 11 
 
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 3/4 ins. Κρουνός εκροής 
(βρύση) ορειχάλκινος με τα μίκροϋλίκά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως κοινός 
ορειχάλκινος 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
Διαμέτρου 3/4 ins 
 
(Ολογράφως): Έντεκα και ενενήντα τρία λεπτά 
(Αριθμητικώς): 11,93 € 
 

 
Α.Τ. 55 
ΑΤΗΕ Ν9322.6 Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (ΡΕ),Φ90 mm 6 Atm. 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100,00% 

 
Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ),Φ90 mm ,6 Atm, για κατασκευή υπόγειου ηλεκτρικού δικτύου, δηλαδή 
προμήθεια των σωλήνων, μεταφορά και εγκατάσταση μέσα σε υπόγεια τάφρο (η εκσκαφή και η επανεπίχωση της 
οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα) με τα 
μικροϋλικά συνδέσεως κλπ., καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση του οδηγού από γαλβανισμένο σύρμα 5 mm2. 
 
(1m) Μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,50 
 
 
Α.Τ. 56 
ΑΤΗΕ 8733.2.6 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC σπιράλ 

   Διαμέτρου 36 mm 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100,00% 

 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις 
απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. σπιράλ Διαμέτρου 36 mm  
 
(1m) Μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,90 

 
 
Α.Τ. 57  
ΑΤΗΕ 8735.4.3                            Διαμέτρου ή διαστάσεων 2 εξόδων διαστ. 150 X 150mm Φ 36mm 
Κωδ. αναθεώρησης:   ΗΛΜ 41        100,00% 
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Κυτίο διακλαδώσεως, ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικροϋλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, 
μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαστάσεων Διαμέτρου ή διαστάσεων 2 εξόδων 
διαστ. 150 X 150mm Φ 36mm  
 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 71,31 

 
 
Α.Τ. 58 
ΑΤΗΕ 9301.1 Εκσκαφή νιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού 

   Ή σιδηροϊστού - Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100,00% 

 
Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού οιωνδήποτε διαστάσεων που 
θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση 
πυθμένα, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την 
αστυνομία  
 
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 39,35 

 
 
Α.Τ. 59  
ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα νιά την τοποθέτηση καλωδίων  

   Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100,00% 

 
Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 
1,0 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε 
ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του 
ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, 
που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε 
φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακόρυφων) και μεταφορών για την οριστική 
απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή 
απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η 
δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της 
επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες  
 
Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 18,89 

 
 
Α.Τ. 60 
ΑΤΗΕ 9307.2 Φρεάτιο επισκέψιμο από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα  

   διαστάσεων 40X40 cm βάθους 70 cm 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100,00% 

 
Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα δηλαδή προμήθεια, μεταφορά 
όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως 
τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη 
και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. 
Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 10 cm διαστάσεων 40X40 cm βάθους 70 cm  
 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 236,16 

 
Α.Τ. 61 
ΑΤΗΕ Ν9347  3Φ Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ τριφασικής παροχής No 2 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52 
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Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ τριφασικής παροχής No 2, δηλαδή υλικά, εργασία και καταβολή στην ΔΕΗ της σχετικής 
δαπάνης συνδέσεως αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ. Συμπεριλαμβάνεται και η 
εργασία κατάθεσης στη ΔΕΗ των απαραίτητων εγγράφων και σχεδίων  
 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΤΑ 
(Αριθμητικώς): 450,00 

 
 
Α.Τ. 62 
ATHE 9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 
Κωδ. αναθεώρησης: HAM 45       100,00% 

 
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου 
γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που 
ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. Διατομής 25mm2  
 
(1m) Μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,05 

  
 
Α.Τ. 63 
ΑΤΗΕ 9341.2 Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 χ 500 χ 3mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό με 
                                                   χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100,00% 

 
Πλάκα γειώσεως δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500 χ 500 χ 3mm. 
Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm2 μήκους 5m, 
ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35mm2 συγκολλημένο, από ηλεκτρολυτικό χαλκό με χάλκινο αγωγό και 
ακροδέκτη 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 136,15 

 
 
Α.Τ. 64 
ΑΤΗΕ Ν8774.5.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5X10mm2 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00%  

 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, 
κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης 
εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 
(1m) Μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,62 
 
 
 

Α.Τ. 65 
ΑΤΗΕ 8773.5.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό -  

   Διατομής 4Χ 1.5 mm2 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 
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Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, 
κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία Τετραπολικό - Διατομής 4 X 
1,5 mm2  
 
(1m) Μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 3,25 
 
 
 

Α.Τ. 66 
ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5X6mm2 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, 
κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης 
εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία Πενταπολικό - Διατομής 5X6 mm2  
(1m) Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΧΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,38 

 
 
Α.Τ. 67 
ATHE 8774.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ νιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3X 1,5 
mm2 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, 
κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 
mm2  
 
(1m) Μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,36 
 
 

Α.Τ. 68 
Α.Τ.: 75 
ΑΤΗΕ 8774.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 2,5 mm2 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, 
κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης 
εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 3 X 2,5 mm2  

 
(1m) Μέτρο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,82 

 
Α.Τ. 69 
ΑΤΗΕ 00Ν.ΑΛΜ.1  Φωτιστικό πλατείας LED 35W 4000k ενδιάμεσο λευκό φως 3500-3700lm IP65 
Κωδ. αναθεώρησης: HAM 103 100,00% 
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Φωτιστικό πλατείας LED 35W 4000k ενδιάμεσο λευκό φως 3500-3700lm ΙΡ65 Led δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση όπως τεχνική περιγραφή. 

 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
(Αριθμητικώς): 800,00 

 
Α.Τ. 70 
ΑΤΗΕ 00Ν.ΑΛΜ.2 ΙΣΤΟΣ σταθερής κυκλικής διατομής ύψους 4000mm. 3m-6m με πλάκα έδρασης με  
 θυρίδα και προκατασκευασμένη βάση αγκύρωσnς 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 103 100,00% 

 
Φωτιστικός στύλος δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση όπως τεχνική περιγραφή. 
 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
(Αριθμητικώς): 800,00 

 
 
Α.Τ. 71 
ΑΤΗΕ 00Ν.ΑΛΜ.9 ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 8 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ-52          100% 

 
Πίλλαρ οδοφωτισμού 8 αναχωρήσεων δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση όπως τεχνική περιγραφή. 
 
( 1 Τεμ. )Τεμάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 3.500,00 
 

 
 
Α.Τ. 72 
ΑΤΗΕ 00Ν.ΑΛΜ.10 Πίνακας φωτισμού - ρευματοδοτών μηχανοστασίου, πλήρης 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100,00% 

 
Πίνακας φωτισμού - ρευματοδοτών μηχανοστασίου, πλήρης, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά, καλώδια σύνδεσης κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
(Αριθμητικώς): 450,00 
 
 
 

Α.Τ. 73 
ΑΤΗΕ 8816                          Διακόπτης στεγανόςορατός με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α’ τάσεως 
Κωδ. αναθεώρησης:   ΗΛΜ 49               100,00% 
 
250 V Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V πλήρης δηλαδή 
προμήθεια εγκατάσταση και σύνδεση  
 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 21,60 

 
 
Α.Τ. 74 
ΑΤΗΕ 8827.3.2                         Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 A 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 49             100,00% 
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Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών 
εγκατάσταση και σύνδεση SCHUKO - Εντάσεως 16 Α - 

 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 17,70 

 
 

Α.Τ. 75 
ΑΤΗΕ 8983.10.1.1    Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως: τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα 

(αρματούρα προστασίας IP 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W πυρακτώσεως - 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100,00% 

 
Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής προστασίας IP 20 δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) 
προστασίας IP 44 στεγανό Με λαμπτήρες 60 W πυρακτώσεως - 
 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς):  31,68 

  
 
Α.Τ. 76 

ΝΑΥΔΡ 12.10.08  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ6711.6 

 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC- συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1401-1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς 
το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 
στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο 
δακτύλιο (μούφα). 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και 
των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις 
του αγωγού 
με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη 
Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)  
Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U, SDR 41, DN 400 mm 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των ειδικών 
τεμαχίων. 

 
(1 Τεμ.) Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
(Αριθμητικώς): 34,00 
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Α.Τ. 77 

ΝΑΥΔΡ Ν.16.4.4  Φρεάτιο υδροσυλλογής ομβρίων δύο ανοιγμάτων 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2548 

 
Πλήρης κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής όμβριων με δύο ανοίγματα, πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένο ή 
κατασκευασμένο επί τόπου ατό έργο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ανά αναλυτική εργασία ΕΤΕΠή ΠΕΤΕΠ (01-01-01-
00:Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος, 01-01-02-00 :Διάστρωση και συμπύκνωση 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, 01-03-00-00 "Ικριώματα", 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)", 08-07-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό 
χυτοσίδηρο", 08-07-02-01, "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" κ.λ.π.), τα σχέδια του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΥΔΡΑΥΛ. 
ΕΡΓΩΝ και τα σχέδια της μελέτης, τηνΤ.Σ.Υ.,τα ΠΚΕ και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης, τοποθετημένο και 
στερεωμένο στην προβλεπόμενη θέση του, συνδεδεμένο με τους αγωγούς εισροής ή εκροής, έτοιμο για λειτουργία. 
Εξωτερικές διαστάσεις φρεατίου: μήκος 2,30 μέτρα, πλάτος 1,05 μέτρα, βάθος 1,40 μέτρα. 
Το φρεάτιο εδράζεται σε σκυρόδεμα καθαριότητας ποιότητας C12/15, πάχους 5 εκ. 
Το σκυρόδεμα του φρεατίου θα είναι ποιότητας C16/20 και οι οπλισμοί θα είναι ποιότητας B500C 
Το πάχος του σκυροδέματος στα τοιχώματα και στον πυθμένα θα είναι τουλάχιστον 20 εκ, με οπλισμό 2#Φ10/15. Η 
δοκός μεταξύ των δύο θαλάμων θά έχει πάχος τουλάχιστον 30 εκ., ύψος τουλάχιστον 70 εκ., με οπλισμό 4Φ14 άνω, 
4Φ14 κάτω, και 10 τεμάχια συνδετήρες Φ10. 
Οι εσχάρες υδροσυλλογής θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), μορφής που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία, 
φέρουσας ικανότητας κατηγορίας C250 ή D400, με διαστάσεις 60X96 εκ. και κατά την τοποθέτησή τους θα γίνεται 
προσεκτικό γέμισμα με κατάλληλα μη συρρικνούμενα υλικά ώστε να μην υπάρχουν καθόλου κενά μεταξύ πλαισίου 
και σκυροδέματος. Θα φέρουν κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με την αντίστοιχη ΕΤΕΠ. 
Η εσωτερική επιφάνεια του φρεατίου θα στεγανοποιηθεί πλήρως με τσιμεντοκονίαμα. Ο πυθμένας θα διαμορφωθεί με 
κλίση 2% προς τον αγωγό D400 

 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
⦁ η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών, όπως σκυροδέματα (κατασκευής, κοιτόστρωσης, 
καθαριότητας, εγκιβωτισμού, εγκιβωτισμού και μόρφωσης της κλίσης του πυθμένα των φρεατίων υδροσυλλογής), 
έτοιμα προκατασκευασμένα τεμάχια, οπλισμοί (κοινοί ή γαλβανισμένοι), αγωγοί μέσα στα φρεάτια επίσκεψης, (με το 
σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τους), σιδηρά, γαλβανισμένα και χυτοσίδηρό είδη (όπως σχάρες, καλύμματα και πλαίσια 
φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, σιδηρές αναρτήσεις), μη συρρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης αγωγών και στερέωσης σχαρών υδροσυλλογής. 
⦁ η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο προκατασκευής και απ' εκεί (ή απ' 
ευθείας) στον τόπο ενσωμάτωσης, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων, σταλιές και 
προσωρινές αποθηκεύσεις, 
-η δαπάνη της τοποθέτηση και στερέωση των φρεατίων, επί τόπου τοποθέτηση οπλισμού, κατασκευή ξυλοτύπων, 
έγχυση σκυροδέματος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων, σύνδεση των σωλήνων, σφράγισης του διακένου 
μεταξύ οπών και σωλήνων, κατασκευή και πάκτωση των βαθμιδών επίσκεψης, κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών, 
καλυμμάτων και πλαισίων, στεγανοποίηση όλων των εσωτερικών επιφανειών του φρεατίου με τσιμεντοκονίαμα. 
-η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της 
στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης-πάκτωσης-στεγανοποίησης του 
αγωγού D400. 
-η δαπάνη χρήσης των μηχανημάτων (με υποχρεωτική χρήση κατάλληλου γερανού για τη φάση τοποθέτησης και 
στερέωσης προκατασκευασμένων στοιχείων), 
-η δαπάνη απόσβεσης τύπων και άλλων εγκαταστάσεων προκατασκευής, 
-η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, 
όπως περιγράφεται. 
Φρεάτιο υδροσυλλογής όμβριων με δύο ανοίγματα (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΚΥΕ) 

 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ 
(Αριθμητικώς): 876,00 
 
 

Α.Τ. 78 

ΝΑΟΔΟ Β-66.3  Τυποποιημένα Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2548  
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Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης όμβριων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν μέρει 
προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Έργων 
(ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων στοιχείων και 
εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ 
το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό των 
προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης 
σε κάθε είδους έδαφος 
η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η κατασκευή 
ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 
η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 
η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα η προμήθεια και πάκτωση των βαθμιδών επίσκεψης, η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, 
καλυμμάτων και πλαισίων η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή 
επίκλιση της οδού Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 
η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους τους πέραν των 
1200 mm η κατασκευής λαιμού ύψους h >1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή 0,60 m) (ΠΚΕ) 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου 

 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
(Αριθμητικώς): 970,00 

 
 
Α.Τ. 79 
Η1.1.1   Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ16 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 

 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά ΕΝ 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 πόσης 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 (m) 

 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,30 € 

 
 
Α.Τ. 80 
Η1.1.3   Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ25 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 

 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά ΕΝ 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 (m) 

 
(Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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(Αριθμητικώς): 0,45 € 

 
 
Α.Τ. 81 
Η1.1.4                             Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ32 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8  

 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά ΕΝ 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 ανάτρέχον μέτρο (m) 

 
(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,65 € 

 
 
Α.Τ. 82 
Η1.2.4   Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ40 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 

 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά ΕΝ 12201-2, ή 
πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 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. 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 
(Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,35 

 
Α.Τ. 83 
Η2.1.6 Αγωγός από σωλήνα PVC 4 atm, Φ100 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 

 
Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονομαστικής πίεσης 4 atm, με κεφαλή σύνδεσης, 
εγκατεστημένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των απαιτούμενων μικροϋλικών 
σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισμένο σύρμα (όταν απαιτείται) και η εργασία εγκατάστασης σε υπόγειες 
διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. Δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 
(Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,10 € 
 

 
Α.Τ. 84 
Η3.1.8 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου,    

  ονομαστικής διαμέτρου 3” 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 5 
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Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι 
προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμασία αγωγού, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ 
κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

 
(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 23,50 € 
 

 
Α.Τ. 85 
Η4.1 Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 12 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων αγωγών από πλαστικούς 
σωλήνες PVC (ταυ, σταυροί, καμπύλες, συστολές με ή χωρίς ωτίδες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 3,80 € 
 

 
Α.Τ. 86 
H5.3.3 Bάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα ονομαστικής διαμέτρου Φ1" 
Κωδ. αναθεώρησης:    ΗΛΜ 11 

 
Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικρούλικα, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
(Ολογράφως): ΕΞΙ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 6,00 
 

 
Α.Τ. 87 
Η5.4.1 Υδρόμετρα ορειχάλκινα, πολλαπλής ριπής, ονομαστικής διαμέτρου Φ1" 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 11 

 
Υδρόμετρα ορειχάλκινα, ΡΝ 16 atm, πολλαπλής ριπής, ξηρού τύπου, με δυνατότητα ηλεκτρικής εξόδου. 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 (τεμ) 
 
(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 70,00 
 
 

Α.Τ. 88 
Η5.7.1 Βαλβίδες εξαερισιιού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή ιιεταλλικές.  
                                                   ονομαστικής διαμέτρου Φ1" 
Κωδ. αναθεώρησης:   ΗΛΜ 12 
Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 25,00 

 
 
Α.Τ. 89 
Η8.1.1   Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος επισκέψιμος 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 

 

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 10-0801-

00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

(Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 0,22 € 

 
Α.Τ. 90 
Η8.2.1    Σταλακτοφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με  

σταλάκτες μακράς διαδρομής  

Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  

 

Σταλακτοφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς ή μακρούς), 

με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 

9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', για πίεση  λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm.  Προμήθεια σωλήνων, 

εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης 

εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις, 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 (m)   

 

Άρθρο Αποστάσεις σταλακτών 

Η8.2.1.1 33 cm 

Η8.2.1.2 50 cm 

Η8.2.1.3 75 cm 

Η8.2.1.4 100 cm 

Η8.2.1.5 125 cm 

 

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 0,30 € 

 
Α.Τ. 91 
Η9.1.1.1   Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες). ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης 

πίεσης. Φ 1" 

Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 
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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 (τεμ) 

 

(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 32,00 € 

 
Α.Τ. 92 
Η.9.2.6.1   Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου με 12 ελεγχόμενες 

ηλεκτροβάνες 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 52 
 
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 (τεμ) 
 
(Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 450,00 € 

 
 
 
Α.Τ. 93 
Η9.2.11    Αισθητήρας βροχής 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 62 
 
Αισθητήρας βροχής (rain sensor) με τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, το εγχειρίδιο 
χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένος και δοκιμασμένος. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
(Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 80,00 € 
 
 

Α.Τ. 94 
Η9.2.13.2   Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10'', δύο-τριών Η/Β 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 
 
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). 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
(Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ 
(Αριθμητικώς): 12,00 € 
 
 

Α.Τ. 95 
Η.9.2.14.1.2   Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 50Χ40Χ20/1.2 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 
 
Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό, για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης 
κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον 1,2 mm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης 
εξαρτημάτων, με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού 
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή 
αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 60,00 € 
 
 

Α.Τ. 96 
Η9.2.15.2   Καλώδια τύπου Ε1VV-U (ΝΥΥ), διατομής 3 Χ 1,5 mm2 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 47 
 
Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την εργασία 
πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
 
(Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,60 € 
 
 
 

Α.Τ. 97 
Η.9.2.15.6   Καλώδια τύπου Ε1VV-U (ΝΥΥ), διατομής 10 Χ 1,5 mm2 
Κωδ. αναθεώρησης:  ΗΛΜ 47 
 
Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την εργασία 
πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
(Ολογράφως): ΕΝΑ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,80 € 
 

Α.Τ. 98 
Επίστρωση συνθετικού τάπητα 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ελαχίστου συνολικού πάχους πενήντα (50) χιλιοστών  τύπου έξι 
(6), προτύπου ΕΝ 15330-1:2013-12 και ειδικότερα προς υποπερίπτωσης άνευ ενσωμάτωσης ελαστικού 
υποστρώματος. Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα είναι κατασκευασμένος απαραίτητα από ίνες πολυαιθυλενίου (100%) 
τελευταίας γενιάς, δύο (2) κατ΄ ελάχιστον αποχρώσεων του πράσινου. Η κατασκευή του πέλους θα είναι θυσανωτή 
(tufted) ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη σταθεροποίηση του υλικού επίδοσης. 
Οι ίνες του πέλους, προς οποιοδήποτε άξονα τετμημένων, θα είναι απαραίτητα μεγίστου πλάτους προς χιλιοστού και 
δύο δεκάτων του χιλιοστού (1,20 χλστ.) και το πάχος προς κατά τον υπολογισμό προς κυκλικής διαμέτρου διατομής 
(d) του προφίλ προς δεν θα υπολείπεται των 350μm ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο ινιδισμός προς κατά τη 
μηχανική καταπόνηση στην χρήση και την συντήρηση. Αποκλείονται τα προϊόντα με υποδεέστερες  ίνες προς 
παράγωγα καλανταρίσματος και ολικής επανακοπής.  
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Οι ίνες, άνωθεν του ελαστικού υποθέματος θα είναι μεγίστου ύψους πενήντα χιλιοστών (50 χλστ.) ώστε να μπορούν 
να ικανοποιούνται πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες και θα αγκυρούνται εντός προς πρωτεύουσας, πλήρως 
υδροπερατής βάσης από πολλαπλή διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη υφασμένου πολυαιθυλενίου ή/και 
πολυπροπυλενίου και θα καθίστανται σταθερά συνδεδεμένες με την επιφάνεια δια δευτερευούσης βάσεως δια 
επιπάσεως από Latex. 
Η εφαρμογή του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και του λοιπού εξοπλισμού θα γίνει αποκλειστικά υπό την 
εποπτεία και επίβλεψη έμπειρου εξειδικευμένου τεχνικού και θα υλοποιηθεί από κατάλληλους επαγγελματίες που θα 
διαθέτουν τον απαραίτητο κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η συγκεκριμένη παράμετρος είναι ειδικής σημασίας 
για λόγους ποιότητος λειτουργίας και διατήρησης ενιαίας προστατευτικής συμπεριφοράς σε βάθος χρόνου. 
 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
(Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 
(Αριθμητικώς): 36,00 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ  KAI ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ 
Ο.Τ. 243β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» 

Α.Μ.:  99/2021 

 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ: 678.072,00 € (με Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ KAI 
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243β 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

AM: 99/2021 

 

Άρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Έργου 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

ΕΛΟΤ ΤΠ1502-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού 

ΕΛΟΤ ΤΠ1502-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

ΕΛΟΤ ΤΠ1502-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή 

ΕΛΟΤ ΤΠ1503-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

ΕΛΟΤ ΤΠ1503-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

ΕΛΟΤ ΤΠ1504-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) 

ΕΛΟΤ ΤΠ1504-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

ΕΛΟΤ ΤΠ1505-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες  

  με σκυρόδεμα 

ΕΛΟΤ ΤΠ1505-02-02-00 Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

ΕΛΟΤ ΤΠ1505-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

ΕΛΟΤ ΤΠ1508-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 
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ΕΛΟΤ ΤΠ1510-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

ΕΛΟΤ ΤΠ1510-02-02-02 Κάδοι απορριμμάτων 

ΕΛΟΤ ΤΠ1510-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων – θάμνων 

ΕΛΟΤ ΤΠ1510-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα 

ΕΛΟΤ ΤΠ1510-05-07-00 Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών 

ΕΛΟΤ ΤΠ1510-05-09-00 Υποστύλωση δένδρων 

ΕΛΟΤ ΤΠ1510-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 

ΕΛΟΤ ΤΠ1510-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού 

ΕΛΟΤ ΤΠ1515-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

 

  

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                               Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Φ.Χ. 

 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                               ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. 

Αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με 
τους λοιπούς όρους και των άλλων συμβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί από τον Εργοδότη και την Εργολαβική 
Σύμβαση που θα καταρτισθεί, θα γίνει η εκτέλεση του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ KAI ΔΙΑΝΟΙΞΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ». 

ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ KAI ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ 
Ο.Τ. 243β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ». 

Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστου οικοπέδου σε περιφραγμένο υπαίθριο χώρο με 
φυτεύσεις, καθώς και διάνοιξη πεζοδρόμου. 

Ενδεικτικά οι εργασίες συνοψίζονται στις παρακάτω : 

1. Χωματουργικές εργασίες 

2. Κατασκευές από σκυρόδεμα 

3. Επιστρώσεις – Επενδύσεις 

4. Σιδηρουργικά 

5. Χρωματισμοί 

6. Έργα πρασίνου 

7. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

8. Εργασίες αποχέτευσης 

9. Εργασίες Άρδευσης 

 

ΑΡΘΡΟ 3.Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παρακάτω νομοθετημάτων: 

• Το Π.Δ. 171/87 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α»., κατά το μέρος που δεν αναφέρονται στην 
εκτέλεση των έργων όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

• Το Π.Δ. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. 

• Το Π.Δ.305/96 

• Τις αποφάσεις 433/2000 καθιέρωση του Φ.Α.Υ. και ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000 του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ 

• Την ΚΥΑ 29570/12-6-2001 (ΦΕΚ 806Β 26-6-2001) 
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• Ο κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος. 

• Το ΠΔ 798/80 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 

• Το ΠΔ 475/81 περί ασφάλειας σε οικοδομικές εργασίες ασχολούμενων μισθωτών 

• Το ΠΔ 1073/81 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κλπ. 

• Οι διατάξεις της ΔΕΗ 

• Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία γειτνίαση με αγωγούς και κολώνες της ΔΕΗ) 

• Ν.4070/2012 

• Ν.4071/2012 

• Η απόφαση Δ11γ/ο/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β/19-2-2013) και η εγκ. Δ11γ/ο/5/8/12-2- 2013 (ΑΔΑ : ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ) 
σχετικά με την αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων. 

• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην 
κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική 
εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• N.4412/2016 

• Το Φ.Ε.Κ. Β 1746/19-05-2017 «Κανονισμός περιγραφικών τιμολογίων εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» 
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών. 

ΑΡΘΡΟ 4. Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 

α. Γενικά για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών θα εφαρμοσθούν: 

Η εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια . 

Οι Ευρωκώδικες. 

Οι Πρότυπες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
Υποδομών Μεταφορών Δικτύων καθώς και οι Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που 
καταρτίσθηκαν από το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 

Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

β. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και ακριβή εφαρμογή των όσων καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή - 
Τεχνικές Προδιαγραφές και την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη του έργου. 

Σημειώνεται ότι τα πρότυπα και οι κανονισμοί που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις 
τους, κατά το χρόνο δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 5. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης έργων 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και την τοποθεσία των έργων, τις γενικές 
και τοπικές συνθήκες κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς, απόθεσης, αποθήκευσης υλικών, την 
ύπαρξη εργατικού δυναμικού, νερού, κατάσταση περιβάλλοντος, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των καιρικών 
συνθηκών, και γενικώς όλες τις φυσικές συνθήκες στην περιοχή των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους 
και υπεδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα πάνω και κάτω από το έδαφος δυνατόν να συναντηθούν υλικά και 
νερά, το είδος και τα μέσα που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών και όποια άλλα 
ζητήματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη σύμβαση, τις εργασίες ή το κόστος 
τους. 

Επίσης, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει όλα τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που περιλαμβάνονται στο 
φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με την Διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του. Επίσης αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και 
όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά του όρους της Σύμβασης δεν τον 
απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 6. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος όπως συντάξει και υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία 
που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 145 του Ν. 4412/2016, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. 

Επίσης ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος όπως συντάξει και υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός ενός 
(1) μηνός από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, οργανόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 παρ.4 
του Ν. 4412/2016. 

Το χρονοδιάγραμμα θα ανταποκρίνεται στην προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας Ε.Σ.Υ. Στο 
χρονοδιάγραμμα θα προβλεφθούν τμηματικές προθεσμίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, 
κρίσιμες για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με την μορφή τετραγωνικού πίνακα 
που θα περιλαμβάνει τις ποσότητες των εργασιών που προβλέπεται να εκτελεσθούν ανά μήνα και θα συνοδεύεται από 
γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση (ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν.4412/2016). Η Δ/νουσα Υπηρεσία εγκρίνει ή επιστρέφει προς συμπλήρωση ή τροποποίηση το «Χρονοδιάγραμμα 
Κατασκευής του Έργου» στον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 7. Γενικά περί υλικών και μηχανημάτων 

Όλα τα υλικά, προϊόντα, μηχανήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι της αρίστης ποιότητας της αγοράς, χωρίς 
βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση από την εγχώρια βιομηχανία και σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, με εξαίρεση εκείνα που δεν προσφέρονται στην Ελλάδα. 

Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας 
και τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, άριστης ποιότητας και της 
απολύτου εγκρίσεως του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 
ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος 
δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας των, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες 
αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 

Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν 
από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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Τα προαναφερόμενα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή των 
από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακεραία την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν συμβούν στα υλικά 
αυτά. 

Σε ότι αφορά στις παραγγελίες των διαφόρων υλικών, μηχανημάτων και συσκευών, θα τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία : 

Για τις Οικοδομικές εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία σειρά δειγμάτων και 
πληροφοριακών εντύπων των υλικών που θα χρησιμοποιήσει. 

• Σε περίπτωση μη έγκρισης των υλικών (αιτιολογημένης μερικής ή ολικής απόρριψης) ή διατύπωσης παρατηρήσεων, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα (μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία), 
αντικαθιστώντας ανάλογα το δείγμα ή τα PROSPECTUS. 

• Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή 
του έργου. 

• Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή που δεν θα είναι 
σύμφωνα τις προδιαγραφές της μελέτης 

• Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των κατασκευών, η Επίβλεψη δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί στην 
κατασκευή δειγμάτων σύνθετων κατασκευών επί τόπου του έργου για τη λήψη αποφάσεων. 

• Όλα τα παραπάνω δείγματα υλικών, δείγματα κατασκευών, μηχανήματα και συσκευές, πρέπει να συνοδεύονται 
απαραίτητα με πιστοποιητικά ελέγχου των κατασκευαστικών οίκων, η δε επίβλεψη μπορεί να τα παραπέμπει για 
εργαστηριακούς ελέγχους με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ. Να υποβάλει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την 
ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει για τα στελέχη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τα μέλη της Ομάδας Επίβλεψης 
του έργου, την ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου στα εργοστάσια παραγωγής των υλικών 
καθώς επίσης και στα εργοστάσια υπεργολαβικής παραγωγής σύνθετων επιμέρους κατασκευών. 

• Η επίσκεψη της επίβλεψης στα παραπάνω εργοστάσια δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τη διαδικασία της επί τόπου 
του έργου ποιοτικής παραλαβής των διαφόρων αντίστοιχων κατασκευών. 

ΑΡΘΡΟ 8. Διεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο 

Λόγω της ειδικής φύσης και σημασίας του έργου σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/2016, η διεύθυνση των έργων 
από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής του γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα 
και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού 
υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. Η 
ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο καθορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος 
ασφάλισης των εργαζομένων. 

ΑΡΘΡΟ 9. Μητρώο του έργου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το μητρώο του έργου, όπως αυτό θα κατασκευαστεί τελικά. Το μητρώο θα 
συνταχθεί σε τρία (3) αντίτυπα και θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τα εξής: 

• Έγχρωμες φωτογραφίες που θα ληφθούν κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης του έργου και θα τοποθετηθούν σε 
χωριστό ευπαρουσίαστο τεύχος. 
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• Πίνακα απογραφής, κατά τρόπο περιληπτικό, των στοιχειωδών έργων που συγκροτούν το όλο έργο. 

• Ακριβή διαγράμματα και σχέδια όλων των έργων με την ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε», σε κατάλληλη 
κλίμακα: 

• Γενική διάταξη των έργων με εξάρτησή τους από σταθερά σημεία και με στοιχεία υψομετρικών αφετηριών (με 
συντεταγμένες Χ, Υ, Ζ επί της οριζοντιογραφίας). 

• Σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» 

• Τα σχέδια θα συνοδεύονται από τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα των σημειούμενων δοκιμών και ελέγχων, 
όπου απαιτείται. 

Τα ως άνω σχέδια θα παραδοθούν και σε ψηφιακή μορφή (.dwg ή .dxf). 

Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε αν, μετά το τέλος των εργασιών, δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία το Μητρώο των έργων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση με την Υπηρεσία στην παραλαβή των εκάστοτε εκτελούμενων 
εργασιών και να τηρεί βιβλίο παραλαβών. Το βιβλίο αυτό θα είναι εις διπλούν, θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις 
των έργων, θα υπογράφονται επί τόπου από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τα 
δύο. 

Επίσης στις ανωτέρω παραλαβές θα σημειώνονται και οι τυχόν δοκιμές και έλεγχοι που έχουν εκτελεστεί. Οι δαπάνες για 
την σύνταξη του Μητρώου των έργων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, καθοριζομένου σαφώς ότι περιλαμβάνονται στην 
οικονομική του προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 10. Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο για υπαίτια εκ μέρους του υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας ή της 
αποκλειστικής προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 

Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε εκτέλεση εργασίας να ζητά 
έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα τεχνικού, έτσι ώστε το έργο να εκτελείται μέσα στην συμβατική προθεσμία. 

ΑΡΘΡΟ 11. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων 

Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 ορίζεται σε 
δεκαπέντε (15) μήνες. 

ΑΡΘΡΟ 12. Αναθεώρηση τιμών 

Η αναθεώρηση των τιμών θα γίνεται με βάση το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 13. Τιμές μονάδων νέων εργασιών 

Τα ισχύοντα εγκεκριμένα Τιμολόγια για τον τυχόν κανονισμό τιμών μονάδας νέων εργασιών για την παρούσα εργολαβία 
είναι τα παρακάτω: 

- Τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια Υδραυλικών έργων. 
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- Τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια Οδοποιίας. 

- Τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια των Οικοδομικών Έργων. 

Για την εκτέλεση τυχόν επειγουσών για την πρόοδο του έργου νέων εργασιών θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 155 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14. Πρωτόκολλα αφανών εργασιών 

Τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών πρέπει να συντάσσονται αμέσως μετά την εκτέλεση των εργασιών. Στις επιμετρήσεις 
και στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών επί πλέον των ποσοτικών ενδείξεων των περιλαμβανομένων εργασιών, θα 
αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με την κατά δόκιμο τρόπο και σύμφωνα προς τους συμβατικούς όρους εκτέλεση 
των εργασιών, προκειμένου δε περί των υλικών θα αναγράφονται παρατηρήσεις σχετικές με τα φυσικά εργαστηριακά 
χαρακτηριστικά και το δόκιμο εν γένει των ιδιοτήτων τους, που τα καθιστά ικανά για ενσωμάτωση. 

ΑΡΘΡΟ 15. Μηχανικός εξοπλισμός και ειδικευμένο προσωπικό 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο τον απαιτούμενο μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του καθώς και το 
ειδικευμένο προσωπικό το οποίο απαιτείται για την άρτια, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή όλου του έργου. 

Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχετική έγκριση ή σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος 
παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλότητα του μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του 
που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και για το σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην 
περίπτωση που ο εξοπλισμός του Αναδόχου (ή μέρος αυτού) αποδειχθεί κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής του 
έργου, ακατάλληλος ή ανεπαρκής για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων που αναφέρονται στη 
φύση του υπεδάφους και της μορφολογίας της περιοχής, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας πλέον αποζημίωσης ούτε 
παράταση προθεσμίας. 

ΑΡΘΡΟ 16. Αδρανή υλικά - Υλικά επιχωμάτων 

Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά και κατάλληλα γαιώδη υλικά για την κατασκευή των έργων θα λάβει ο Ανάδοχος με ευθύνη 
και δαπάνες του από οποιαδήποτε κατάλληλη πηγή, επιβαρυνόμενος με όλες τις σχετικές πάσης φύσεως δαπάνες. 

Ο Ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής υλικών που θα εκλέξει, προβεί με 
μέριμνά του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της πηγής σε εργαστήριο ιδιωτικό ή του Υπ. Υποδομών και 
Μεταφορών, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το σύμφωνό του προς τις σχετικές προδιαγραφές της 
εργολαβίας και να αναφέρει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές λήψης των υλικών. 

Ο έλεγχος της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων εν γένει υλικών θα συνεχίζεται καθ' όλη την διάρκεια εκτελέσεως του 
έργου, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και κάτω από την παρακολούθηση της Υπηρεσίας, η οποία διατηρεί 
το δικαίωμα διενέργειας οποιασδήποτε δοκιμής ή/και ελέγχου ανά πάσα στιγμή. 

Ομοίως η απόρριψη ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνει σε οποιαδήποτε κατάλληλη περιοχή της 
εγκρίσεως των αρμοδίων Αρχών με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 17. Οδοί προσπελάσεως 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, διαμόρφωση και συντήρηση των οδών 
προσπελάσεως, με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα, προς τις θέσεις λήψεως αδρανών υλικών λατομείων, ορυχείων, 
δανειοθαλάμων ή προς τους χώρους εναποθέσεως των ακαταλλήλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και 
προς τα εργοτάξια, στους χώρους εργασίας και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών και εφοδίων του έργου. 

Οι δαπάνες αυτές των οδών προσπελάσεως δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα, διότι έχουν ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο 
κατά την υποβολή της προσφοράς του. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες ή εργατικό προσωπικό που 
χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία, καθώς και προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και προς τους εντόπιους κατοίκους 
για μετάβασή τους σε αγροτικές και άλλες ιδιοκτησίες τους. 

Όσον αφορά στους εν λειτουργία δρόμους ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα 
βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των 
γεφυρών και των άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχημάτων ή 
μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές, να κάνει τις 
αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λπ. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 

Όσον αφορά στην κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
τήρηση των σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων. 

Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. σήμανση 
ημέρας και νύκτας των χώρων των εργοταξίων του, με τις κατάλληλες κάθε φορά πινακίδες κλπ σύμφωνα με την απόφαση 
ΒΜ3/30058/6-12-82 (ΦΕΚ 11Β/23-3-83). 

Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα σήματα (flash lights). 
Εκτός αυτών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει εμπόδια τύπου εγκεκριμένου από την Υπηρεσία στα οποία 
θα αναγράφονται τόσο τα στοιχεία του έργου όσο και του υπευθύνου αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 18. Προστασία της βλάστησης 

Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα και θάμνους γύρω από το 
χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων. Θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα 
προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, αποθέσεως υλικών, λόγω κακού χειρισμού 
των μηχανημάτων ή καταπατήσεως περιοχών από μηχανικά μέσα. 

ΑΡΘΡΟ 19. Ευθύνη για ζημιές και ατυχήματα 

Σε περίπτωση που εργασίες της εργολαβίας εκτελεστούν πλησίον υπαρχόντων έργων, ο Ανάδοχος των εργασιών της 
παρούσης εργολαβίας θα ευθύνεται στο ακέραιο για τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - μεταφορά υλικών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 
κάθε ζημιά ή ατύχημα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις ισχύουσες διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά για αποφυγή 
αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημμύρων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση 
για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τα ως άνω αναφερθέντα. 

ΑΡΘΡΟ 20. Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν εναέριες και υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. 
ή Ν.Π.Δ.Δ. Οι εργασίες για τις ανωτέρω μετατοπίσεις, εφ' όσον είναι μόνιμες, αν τυχόν εμπίπτουν στο εύρος καταλήψεως 
των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα εκτελούνται με τη φροντίδα των Οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Δήμος κ.λπ.) και 
καμιά ανάμιξη οικονομική ή τεχνική δεν θα έχει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει όμως την υποχρέωση να διευκολύνει 
απροφασίστως την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. 

Αν οι μετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν, υπερβαλλόντως και δυσαναλόγως προς την προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, 
το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται μόνον αναλόγου παρατάσεως προθεσμίας "με 
αναθεώρηση" και όχι αποζημιώσεως. 

Η Υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στον Ανάδοχο την εκτέλεση έργων 
μετατοπίσεων αγωγών και δικτύων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των εργασιών με σχετική αποζημίωσή του 
καθοριζομένη με ΠΚΤΜΝΕ. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε να παραλάβει από τους 
διαφόρους Οργανισμούς τα σχέδια που δείχνουν τις θέσεις των αγωγών τους στην περιοχή του έργου, θα κάνει δε, με 



10  

δαπάνες του, δοκιμαστικές τομές, ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς θέσεις τους. 

Επισημαίνεται ότι κάθε ζημιά που θα προκληθεί από τον Ανάδοχο στους διάφορους αγωγούς, είτε κατά την διάρκεια 
εκτελέσεως των εργασιών πλησίον των αγωγών, είτε μετά το πέρας τους, και που οφείλεται στην κακή εκτέλεση των 
εργασιών εκσκαφής, υποστηρίξεως, συμπυκνώσεως κ.λπ., θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 21. Εργαστηριακός έλεγχος εργασιών 

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η χρησιμοποίηση κατάλληλου εργαστηρίου ή η 
συγκρότηση και εγκατάσταση επί τόπου των έργων, μαζί με την έναρξη των σχετικών εργασιών, εργαστηρίου δοκιμασίας 
υλικών και ελέγχου έργου, το οποίο θα ιδρυθεί και θα λειτουργεί με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Το ανωτέρω 
εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό, καθώς και με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να 
ανταποκρίνεται πλήρως, και μάλιστα στην περίοδο αιχμής των εργασιών, στις τεχνικές απαιτήσεις που απορρέουν από την 
Τεχνική Προδιαγραφή και τους λοιπούς συμβατικούς όρους. Τα αποτελέσματα των υπόψη δοκιμών θα υποβάλλονται στη 
Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία εντός δύο (2) ημερών από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται 
χρονικό διάστημα για τον έλεγχο, και αν δεν απαιτείται τέτοιο διάστημα από της λήξεως των δοκιμών, άλλως δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. Οι γενόμενες δοκιμές με ακριβή στοιχεία των θέσεων αυτών θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο 
πίνακα που θα συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές τυχόν προσωρινές επιμετρήσεις και θα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτών. 

Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω δοκιμές που θα εκτελεί ο Ανάδοχος, η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δύναται να προβαίνει 
και με τα δικά της όργανα στη λήψη δειγμάτων και εργαστηριακή εξέταση αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να διαθέσει χωρίς αποζημίωση τυχόν απαιτούμενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, εφ' όσον ζητηθεί η 
συνδρομή του. 

Σχετικά με τους εργαστηριακούς ελέγχους θα ισχύσει η υπ' αριθμ. Γ1748/οικ./00- 188/18.1.1969 εγκύκλιος του ΥΠΔΕ/Γ3-γ, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (Απόφ. ΥΠΔΕΓ3γ/0/14/125-Ω/17.10.77). Νεότεροι 
κανονισμοί για τα υλικά υπερισχύουν. 

Επίσης ισχύουν οι σχετικές απαιτήσεις των ελληνικών και ξένων κανονισμών που μνημονεύονται στα συμβατικά Τεύχη και 
στοιχεία της εργολαβίας. Εάν δεν καθορίζονται αυστηρότεροι έλεγχοι για κάθε εργασία, ο ελάχιστος αριθμός 
δοκιμών καθορίζεται ως εξής: Α. Συμπυκνώσεις : 

Ανά μία δοκιμή συμπύκνωσης για κάθε είδος επίχωσης (επιχώσεις σκάμματος, υποβάσεων, βάσεων οδοστρωμάτων κλπ) 
ανά 150m αγωγού. 

Β. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης. 

1. Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέματα) και οδοστρωσίας ανά 300m3: Δοκιμή 1 

2. Αδρανή στραγγιστηρίων ή άλλων ειδικών κατασκευών ανά 200m3: Δοκιμή 1 

Γ. Υγεία πετρωμάτων: 

Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή, 1 Δοκιμή ανά 5.000m3 ή κλάσμα αυτών, εάν πρόκειται για πηγή από 
την οποία λαμβάνεται αδρανές υλικό σε μικρότερη ποσότητα. 

Δ. Δοκίμια σκυροδέματος : 

1. Για σκυροδέματα παραγόμενα σε μόνιμη εγκατάσταση και για μη οπλισμένα στοιχεία, ανά 150m3, 
ομάδα από 3 δοκίμια. 

2. Ομοίως, για οπλισμένα σκυροδέματα, ανά 50m3, ομάδα από 3 δοκίμια. 
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3. Για σκυροδέματα των ως άνω κατηγοριών παρασκευαζόμενα σε τοπικές εγκαταστάσεις, για κάθε 
στοιχείο του έργου, ομάδα από 3 δοκίμια. 

Σε περίπτωση κατά την οποία εκ της παραλαβής των ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών και των αντίστοιχων 
δοκιμών κατά τις προσωρινές τμηματικές επιμετρήσεις, προκύψει αριθμός μικρότερος του εις την ανωτέρω εγκύκλιο ή 
κανονισμού καθοριζομένου αριθμού δοκιμών, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, η οποία παρακρατείται βάσει αποφάσεως του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, από την οποία επιβλέπεται το 
έργο και εκπίπτεται από τον πρώτο συντασσόμενο λογαριασμό του Ανάδοχου. 

Η ποινική αυτή ρήτρα είναι ανέκκλητη, ενώ ο ελλείπων αριθμός των δοκιμών δεν δύναται να καλυφθεί με περισσότερες 
δοκιμές σε επόμενα στάδια εργασίας. 

Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία δεν θα παρέχει στον Ανάδοχο το δικαίωμα να 
προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσμίας για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα 
χρειαστεί για την εκτέλεση της διαπιστώσεως του δοκίμου ή όχι του υλικού ή της εργασίας. 

Στο εργαστήριο του αναδόχου θα εκτελούνται, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες εγκυκλίους και κανονισμούς έλεγχοι 
συμπύκνωσης, κοκκομετρικής διαβαθμίσεως, ασφαλτικών, υγείας πετρωμάτων σκυροδέματος κ.λπ. Οι δοκιμές, που θα 
γίνουν για τη ρύθμιση της παραγωγής, δεν λαμβάνονται υπόψη στον ελάχιστο απαιτητό αριθμό δοκιμίου. 

Οι μελέτες σύνθεσης του σκυροδέματος, θα είναι σύμφωνες με τον ισχύοντα κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 

ΑΡΘΡΟ 22. Επίβλεψη και Διεύθυνση του έργου 

Η επίβλεψη του έργου θα ασκείται από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. η οποία αποτελεί και την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 23. Χρηματοδότηση έργου - επιβαρύνσεις 

Το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ KAI ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Ο.Τ. 243β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 151 και 152 του Ν.4412/2016 και θα υπόκεινται σε όλες τις 
προβλεπόμενες κρατήσεις κλπ. ως και στην καταβολή του φόρου εισοδήματος, χαρτοσήμου κλπ. Το ποσοστό Γενικών 
εξόδων και εργολαβικού οφέλους καθορίζεται σε 18%. 

Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου εφόσον το προβλέπει η διακήρυξη (άρθρο 150 
του Ν.4412/2016). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην, προς το εργατοτεχνικό προσωπικό, καταβολή των καθοριζόμενων (με τις εκάστοτε από το 
Υπουργείου Εργασίας εκδιδόμενες αποφάσεις) δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζημιώσεων 
λόγω απολύσεως καθώς και στην καταβολή των νομίμων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών 
Οργανισμών ή Ταμείων όπως το Ι.Κ.Α., το ΤΣΜΕΔΕ κλπ. 

Η καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση κανονικής αποδείξεως πριν από την 
πληρωμή κάθε λογαριασμού και θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει τον Κύριο του έργου και υπολογίζεται σε ποσοστό 24% επί των πάσης φύσεως 
πληρωμών στον Ανάδοχο του Έργου. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. και από τον Ειδικό Φόρο του Άρθρου 17 του Ν.Δ.3092/54 επί των 
εισαγομένων από το εξωτερικό πάσης φύσεως υλικών, εφοδίων, κ.λπ. και από φόρους κλπ. που αναφέρονται 
αναλυτικότερα στα Ν.Δ.4486/66(ΦΕΚ 131 τ.Α.) και 453/66 (ΦΕΚ 16 τ.Α.) περί τροποποιήσεως Φορολογικών Διατάξεων, 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποδοχή ελέγχων, επειδή το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 24. Ειδικές Δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

Στα Γενικά Έξοδα του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν αποκλειστικά: 

• Δημοσίευση Διακήρυξης δημοπρασίας 

• Την σύναψη της Εργολαβικής Σύμβασης. 

• Την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ερευνητικών και βοηθητικών εργασιών και μελετών (τοπογραφική 
αποτύπωση, χωροσταθμήσεις, χαράξεις, μητρώο έργου, σχέδια «ως κατασκευάστηκε» κλπ). 

• Την πληρωμή πάσης φύσεως δασμών, φόρων, τελών, κρατήσεων και εισφορών. 

• Την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργαστηριακών και άλλων ελέγχων δοκιμών (στο εργοστάσιο ή στο 
εργαστήριο ή στο εργοτάξιο ή επί τόπου του έργου κ.λπ.)  

• Την εγκατάσταση εργοταξίου και την απομάκρυνση αυτού. 

• Την αποζημίωση ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών: 

◦ Των περιοχών λήψεως δανείων εν γένει χωματισμών, αποθέσεως τυχόν προϊόντων εκσκαφών ή 
αποθηκεύσεως υλικών γενικά 

◦ Των προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και τις θέσεις λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης φύσεως υλικών 

• Τις δαπάνες αποζημιώσεως των οποιωνδήποτε πηγών λήψεως υλικών (γήπεδα, λατομεία, ορυχεία, χείμαρροι, 
ποταμοί κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθούν με έγκριση της Υπηρεσίας, καθώς και των οδών προσπελάσεως προς 
αυτές που ανήκουν, είτε σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, είτε σε Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου 
Δικαίου κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον Ανάδοχο, και ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση 
διενεργείας και διεξαγωγής της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης των θέσεων αυτών. 

• Ο Εργοδότης επίσης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση πρόσθετης αποζημιώσεως του Αναδόχου για τυχόν 
δυσχέρειες που μπορεί να παρουσιασθούν στην εξεύρεση και εκμετάλλευση των γηπέδων, λατομείων, ορυχείων 
και λοιπών πηγών ή για ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεως λήψεως, θραύσεως, κ.λπ. για χώρους 
αποθηκεύσεως υλικών μακριά από τις πηγές λήψεως, είτε από τυχόν δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε 
αιτία. 

• Την αποζημίωση γενικώς για κάθε ζημιά ή ατύχημα που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτελέσεως των 
εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών συγχρόνως και από άλλη προγενέστερη ή 
μεταγενέστερη εργολαβία και την δημιουργία και αποκάλυψη γι' αυτό νέων πηγών υλικών, μαζί με τις σχετικές 
επιβαρύνσεις, για να τελειώσει εμπρόθεσμα η εκτέλεση του έργου. 

• Τις δαπάνες που απαιτούνται για όλες τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν (υποβολή σχεδίων, κ.λπ.) για την 
έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών συμμόρφωσης των εν λόγω παιδικών χαρών με τις απαιτήσεις και τα 
πρότυπα ασφαλείας (ΚΥΑ 28492/09, ΚΥΑ 27934/2014) 

• Τις δαπάνες που απαιτούνται για όλες τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν (υποβολή μελετών, κ.λπ.) για την 
έκδοση όλων των απαραίτητων νομίμων αδειών από δημόσιους οργανισμούς. 

• Τις δαπάνες που αναφέρονται στα λοιπά άρθρα της παρούσης, στους Γενικούς όρους του Τιμολογίου καθώς και 
στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 25. Δαπάνες οικονομικής προσφοράς Αναδόχου 

Στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στους όρους του 
Τιμολογίου Μελέτης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές και διατάξεις κατασκευή του έργου και σύμφωνα με τα άρθρα της Διακήρυξης δημοπρασίας, του 
Τιμολογίου και της ΕΣΥ του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 26. Ειδικοί όροι προστασίας περιβάλλοντος - Τήρηση απαιτήσεων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών 

Ο ανάδοχος του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της 
ανταπόκρισής του στην ειδική ευαισθησία του Φορέα στα ζητήματα της περιβαλλοντικής προστασίας και της άρτιας 
εκτέλεσης και λειτουργίας των έργων. 

Επισημαίνεται η ιδιαίτερη μέριμνα από πλευράς αναδόχου στην τήρηση όλων των όρων και διατάξεων των συμβατικών 
τευχών του έργου καθώς και η πιστή τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων με έμφαση στα στοιχεία εκείνα τα οποία 
αφορούν την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος και επιπλέον να αποκαθιστά με δικές του δαπάνες τις τυχόν ζημίες που ήθελε προκληθούν. Η έλλειψη 
προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή η έλλειψη μέτρων για την αποκατάσταση του αποτελεί παράβαση στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ο Ανάδοχος κατόπιν τούτου θα 
υπόκειται σε διοικητικές ποινές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες είναι από ποινικές ή αστικές ευθύνες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να συμμορφωθεί χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση με τους όρους και τις απαιτήσεις 
των Εφοριών Αρχαιοτήτων εάν και εφόσον προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής του έργου. 

Κατά την έναρξη των εργασιών κατασκευής ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων, 
οι οποίες θα ορίσουν κατά την κρίση τους σε συνεννόηση με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις θέσεις στις οποίες ο Ανάδοχος 
μπορεί να υποχρεωθεί να εκτελέσει διερευνητικές τομές ή άλλου είδους ερευνητικές εργασίες. Αν κατά τη διάρκεια των 
παραπάνω ερευνητικών εργασιών, οι οποίες θα γίνονται παρουσία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Εφορίας 
Αρχαιοτήτων διαπιστωθεί σε θέση κατά μήκος του έργου η ύπαρξη αρχαίων ευρημάτων, οι εργασίες θα πρέπει να 
σταματήσουν αμέσως (μόνο στη θέση αυτή). 

Η διακοπή θα διαρκέσει για όσο διάστημα απαιτηθεί για την αποκάλυψη και άρση των ευρημάτων. Οι σχετικές εργασίες 
θα γίνουν υπό την ευθύνη, παρακολούθηση και συμμετοχή της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να παρέχει τα συνεργεία του για τη διευκόλυνση του έργου της ανασκαφής. Η συνολική δαπάνη και οι τμηματικές 
προθεσμίες περαίωσης μπορούν να παρατείνονται όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Οι δαπάνες για τις τυχόν αρχαιολογικές έρευνες θα βαρύνουν τον Δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρηθούν 
οι όροι που έχουν θέσει οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αρχαιολογίας για την κατασκευή του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα, η 
ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων καθώς, η 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την Εφορεία 
Νεωτέρων Μνημείων. 

ΑΡΘΡΟ 27. Ασφάλιση προσωπικού - Πρόληψη ατυχημάτων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, όλο το προσωπικό που θα απασχολεί, 
σύμφωνα με τις περί ΙΚΑ διατάξεις. 

Εφόσον ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί στο έργο ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό που δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ ή άλλων 
ασφαλιστικών ταμείων διατάξεις, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό αυτό σε ασφαλιστικές εταιρείες 
αναγνωρισμένες από το κράτος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε νόμιμα λειτουργούσα ασφαλιστική εταιρεία τα αυτοκίνητα και όλα τα 
μηχανήματα για την κατασκευή του έργου, που θα χρησιμοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, 
φθορά, φωτιά κλπ) για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωση τους στο έργο, τα υλικά που θα 
έχουν παραληφθεί από τον Εργοδότη επί τόπου του έργου και ως εκ τούτου ανήκουν σε αυτόν. 

Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από τον Εργοδότη γίνεται σε αποθήκες του Αναδόχου ή σε άλλους χώρους 
μακριά από το εργοτάξιο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, η παραπάνω ασφάλιση θα καλύπτει και τη μεταφορά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές 
και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

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

Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση εργασίας ατομικά και ομαδικά 
εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία. 

Αναφέρονται ενδεικτικά κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια μάσκες κλπ. Κατά την εκτέλεση 
νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού 
και κάθε τρίτου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης και να προβαίνει σε 
περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά. Υποχρεούται επίσης ο Ανάδοχος να 
φροντίζει για να μη πραγματοποιούνται εργασίες συγκολλήσεων ή άλλες εργασίες ανοικτής πυρράς σε χώρους 
αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών. 

Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα από όλα τα προαναφερόμενα ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δικής του ευθύνης η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας 
και η τήρηση των σχετικών διατάξεων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. 

Για θέματα υγιεινής και πρόληψης ατυχημάτων, ισχύουν οι ακόλουθοι Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα: 

• Π.Δ. 422/79 «Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους ασφαλείας» (ΦΕΚ 128/Α/15.6.79) 

• Π.Δ. 778/80 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26.8.80) 

• Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδόμων και πάσης φύσεως 
έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» (ΦΕΚ 260/Α/16.9.81) 

• Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας κλπ.» (ΦΕΚ 126/Α/15.9.83) 

• Ν. 1430/84 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην 
οικοδομική βιομηχανία κλπ.» (ΦΕΚ 49/Α/18.4.84) 

• Π.Δ. 315/87 «Σύσταση επιτροπής υγιεινής ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδόμων και εν γένει 
τεχνικών έργων» (ΦΕΚ 49/Α/25.8.87) καθώς και όποια άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί πρόσφατα και κάθε άλλο 
μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. Όλα τα περιστατικά που έχουν 
σχέση με ατυχήματα, θα αναφέρονται αμέσως στην Υπηρεσία. 

• Ο Ανάδοχος θα συνάψει με δικές του δαπάνες με μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, που σύμφωνα με 
την Ελληνική Νομοθεσία μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα. 
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• Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων του κράτους 
(Επιθεώρηση Εργασίας, κ.λπ.). 

• Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 28. Μέτρα ασφαλείας - Αποφυγή ατυχημάτων. 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος: 

Α) Έστω και αν δεν του δοθούν γραπτές εντολές, να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, ούτως ώστε να 
αποφεύγονται ατυχήματα, είτε στο εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε στους διερχόμενους πολίτες και οχήματα. 

Β) Να τηρεί και να εναρμονίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις των Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων περί ασφάλειας και 
υγιεινής στα Δημόσια Τεχνικά Έργα. 

Γ) Ο εργολάβος επίσης ευθύνεται για κάθε ζημιά σε έργα κοινής ωφέλειας, είτε σε ιδιωτικές κατασκευές, που 
προκαλούνται κατά την εκτέλεση του έργου. Για τις ζημιές αυτές, οφείλει να αποζημιώνει ή να αναλαμβάνει την 
αποκατάστασή τους. 

ΑΡΘΡΟ 29. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας 

(ΣΟΔΑ ΥΕ). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑ ΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως 
ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑ ΥΕ ορίζονται οι εξής: 

1. Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

2. Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 
σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ305/96, ΠΔ 294/88). Η 
ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και 
του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. 
του Σ.ΕΠ.Ε. 

Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, 
μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, 
εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά 
αδειοδοτημένη (ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του 
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

3. Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 

4. Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

5. Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: .αναφορά ατυχήματος, 

.διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας .αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

.χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 

.εκπαίδευση προσωπικού, 

.ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων 
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6. Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη νομοθεσία 
ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής. 

7. Διαδικασίες Επιθεωρήσεων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των 
πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που 
επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. 

8. Άλλες προβλέψεις 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε .Κατάρτιση 
προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή 
από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το 
συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

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 Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό 
ΦΑΥ. 

Το Σ.Α.Υ. 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 
αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την 
τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το Δημόσιο. 

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 

9.1 Γενικά 

.Είδος έργου και χρήση αυτού 

.Σύντομη περιγραφή του έργου 

.Ακριβής διεύθυνση του έργου 

.Στοιχεία του κυρίου του έργου 

.Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 

9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και A βοηθειών. 

9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 
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ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λπ. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος. 

9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε 
φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας Π.χ. 

Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 

Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 

Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι 

9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 
πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 
12 του Π.Δ 305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

9.Α Γενικά: 

.είδος έργου και χρήση αυτού 

.ακριβή διεύθυνση του έργου 

.αριθμό αδείας 

.στοιχεία του κυρίου του έργου 

.στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

9.Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου: 

.τεχνική περιγραφή του έργου 

.παραδοχές μελέτης 

.τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 

9.Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, Π.χ. εργασίες 
συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λπ. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, 
στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κ.λπ.) στην 
πυρασφάλεια κ.λπ. 

9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
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Το ανωτέρω περιλαμβάνεται: 

-Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου Π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους 
χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε 
χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου Π.χ. οδηγίες χρήσης του 
ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας 
και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού Κ.λπ. 

-Οδηγίες συντήρησης του έργου-. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του 
έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των 
ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της 
ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω και οι σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ, αφορούν στην 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 30. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 

Σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.4412/2016, ο Ανάδοχος δεν έχει την υποχρέωση να εκπονήσει πριν την έναρξη του 
έργου, Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και όταν το έργο υπερβαίνει το 1.500.000€ χωρίς ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 31. Περίφραξη έργου - Πινακίδα Έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή σταθερής περίφραξης (με λαμαρίνα κλπ) του χώρου εκτέλεσης του 
έργου χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση και κάθε σχετική δαπάνη θα περιλαμβάνεται στην προσφορά του. Επίσης 
υποχρεούται, με δαπάνη του, να συντηρεί την περίφραξη και να την απομακρύνει μετά την μετά το πέρας των εργασιών. 

Αμέσως μετά την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει με δαπάνες του και να 
αναρτήσει σε θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ καταλλήλων διαστάσεων, εμφάνισης και αισθητικής, 
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 32. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

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 
1 (αρ. 42). 

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

32.1. 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) 

32.2. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του τέως 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 
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αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 
(αρ. 138 παρ.8 ). 

32.3. 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). 

32.4. * H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 
του ΠΔ 

** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 

32.5. 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 III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου 
(οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ η 
οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8 ). 

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

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της 
εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας 
και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8 ). 

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 τέως 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 

.
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(αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 ). 

2 .Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:                                                                               
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην 
κατασκευή. 

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

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

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

3 .Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : 
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του τέως 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 ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του τέως 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 τέως ΥΠΕΧΩΔΕ. 

32.6. 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 αντίγραφο της 
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : 
Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και 
η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 1.Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό 
ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

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

32.7. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

0 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 τέως 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. 

 και την Εγκύκλιο 27 του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το ΗΜΑ. 

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. 

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

32.9. Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

a. 0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 
μέτρα ασφάλειας και υγείας :α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα 
χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 
105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο 
προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή 
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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). 

b. 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. 102108), 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). 

32.10. Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση -εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος , φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λ.π 

0 ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 
οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

-Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, 
τεύχος 7) 

-Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των 
πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών » 

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

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

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των 
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 
(αρ.8.δ και αρ. 12,παραρτ.ΙΝ/μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

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

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

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

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

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ.7.4 και 8.5) και το 
ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1 .Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2 .Άδεια κυκλοφορίας 

3 .Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4 .Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

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

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

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

32.1.2. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου 
έργου. 

0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

a. Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙΝ/ μέρος Β τμήμα II, παρ.11), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 
21017/84/09. 

1. Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλ ) 

b. π), 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, 
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παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), 
ΥΑ 3009/2/21- γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II 
παρ. 10 ) 

1. 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. Ill), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II παρ.4-6,14 ). 

c. Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & 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. 

d. 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. Ill), ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12).  

e. Προετοιμασία κ αι διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. (Σήραγγες κυκλοφορίας 
οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα 
υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. 
κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 -
γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.10). 

1. Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

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

32.1.3. 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” 

A. ΝΟΜΟΙ Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93ΚΥ ΦΕΚ 187/Β/93 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Α αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 
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Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/Α/16 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 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

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 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

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 

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 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠΠ/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                                               Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Φ.Χ. 

 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                   ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ  KAI ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ 
Ο.Τ. 243β ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» 

Α.Μ.:  99/2021 

 

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ: 678.072,00 € (με Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ  
KAI ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243β 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» 

ΑΜ : 99/2021

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων 
βαρύνει την διαχείριση Ο.Τ.Α. και η κατασκευή τους ανατίθεται σε κατασκευαστική επιχείρηση 
μετά από δημόσιο διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα Δημοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Της με αριθμ. 12 Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 14016/24-4-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών 
 του Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 
 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ειδικότερα 

του άρθρου 209, παρ.1) 
 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ 
 του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης του 
έργου. 

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

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

 Η με αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 
(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221Β'/30.7.2012) και η Εγκύκλιος 26 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ). 

 Οι Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η Εγκύκλιος 27/2012 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 



 

 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 

7. Η Τεχνική Έκθεση. 

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση 
αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των 
μελετών του έργου. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν : 

α) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια 

β) Οι Ευρωκώδικες. 

γ) Οι Ε.Τ.Ε.Π. 

δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού παρέχει την πρόοδο των επί μέρους 
εργασιών μέσα στη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης που προβλέπεται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. Ο ανάδοχος υποβάλλει προς την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα με 



 

περιοριστική την τελική προθεσμία εκτέλεσης του έργου και προτείνει ενδιάμεσες τμηματικές 
αποκλειστικές προθεσμίες, για έγκριση. Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να 
αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της 
προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. Πάντως όλες οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες εκτός αν λόγω αναγκών του έργου ζητηθεί από την επίβλεψη εγγράφως 
υπερωριακή εργασία ή εκτέλεση εργασιών σε μη εργάσιμες μέρες. Εννοείται ότι η υπερωριακή 
απασχόληση δεν αμείβεται με πρόσθετη αποζημίωση στον ανάδοχο. Μόνον έγγραφη άδεια της 
επίβλεψης για υπερωριακή απασχόληση επιτρέπει εργασίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρων και έντεχνων εργασιών του αναδόχου 
χωρίς να δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε 
μιας από αυτές. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνονται: 

1. Δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων μηχανημάτων (μισθώματα - καύσιμα-λιπαντικά-
ασφάλιστρα-δαπάνες εγκατάστασης λοιπές επιβαρύνσεις). 

2. Δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού (ημερομίσθια-
έκτακτες παροχές – ασφαλίσεις – ημεραργίες - λοιπές επιβαρύνσεις). 

3. Δαπάνες προμήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης μεταφοράς από 
τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας στον τόπο του έργου. Σαν απαιτούμενα υλικά λογίζονται όλα 
είτε κατονομάζονται ρητά στο τιμολόγιο είτε όχι, αλλά είναι οπωσδήποτε απαραίτητα. 

4. Δαπάνες ασφαλίστρων υλικών και αποζημιώσεις για προσωρινή κατάληψη έκτασης προς 
μεταφορά ή αποθήκευσή τους. 

5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων μηχανημάτων και υλικών. Κάθε 
δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων ως προς 
την ποσότητα των υλικών και τις αποστάσεις μεταφοράς, ως προς τις αποδόσεις των 
εργατοτεχνιτών και των μηχανημάτων από τον ανάδοχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλαγής 
χιλιομετρικών αποστάσεων (αποδεκτών και από την πλευρά της επίβλεψης), συντάσσεται 
πρωτόκολλο χιλιομετρικής απόστασης και γίνονται οι πιστοποιήσεις βάση αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου, και προστίθεται ως 
ποσοστό 18% στο τέλος του προϋπολογισμού εργασιών. 

Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται : α) δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του 
προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του 
εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λπ.) β) τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό -- έξοδα 
υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης- - εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. γ) μισθοί, 
αποζημιώσεις, ασφάλιστρα διοικητικού προσωπικού δ) παντός είδους φόροι, τέλη και έξοδα 
εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίου και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από τον Φ.Π.Α. που αποδίδεται 



 

χωριστά από τον Δήμο ε) έξοδα εφαρμογής εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής υλικών και δοκιμών 
γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία στ) έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης 
ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε είδους αποζημίωσης προς τρίτους ζ) έξοδα 
καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδή των προϊόντων σε θέση που επιτρέπει η 
αστυνομία η) κάθε άλλη δαπάνη που δεν ορίζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την ορθή και 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση θ) το όφελος του αναδόχου. 

Περιλαμβάνονται επίσης: οι μέχρι την οριστική παραλαβή δαπάνες συντήρησης του έργου, ζημιές, 
απρόοπτες φθορές, αποσβέσεις, συντηρήσεις εργαλείων και μηχανημάτων, δαπάνες γραφείων, 
υπαλλήλων, σύνταξης μελετών. 

Το ποσοστό αυτό προστίθεται στο άθροισμα κάθε ομάδας εργασιών της πιστοποίησης και αυτό 
που προκύπτει μειούται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος, για την αντίστοιχη 
ομάδα εργασιών. Στο τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 

Πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία δείγματα υλικών για έγκριση, πριν αυτά χρησιμοποιηθούν 
στο έργο. 

Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας, θα απορρίπτονται, 
εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα θα λαμβάνονται από την 
υπηρεσία έγκαιρα για εξέταση και στη συνέχεια (όταν αυτό απαιτείται) θα αποστέλλονται για 
εξέταση στο Κρατικό Εργαστήριο Δοκιμής Υλικών. Θα συσκευάζονται κατάλληλα, θα αναγράφεται 
το όνομα του υλικού (όταν πρόκειται για υλικό εμπορίου), για δε τα αδρανή ο τόπος προέλευσης, η 
ονομασία και τόπος του έργου, το όνομα του αναδόχου και το απαιτούμενο υλικό. Αναγράφεται 
επίσης το είδος του ελέγχου που θα υποβληθούν τα υλικά. 

Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από τα 
σχετικά προς τις εργασίες άρθρα των αναλυτικών τιμολογίων. Ο απαιτούμενος μηχανικός 
εξοπλισμός καθορίζεται κάθε φορά από το τιμολόγιο. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό, είναι υποχρεωμένος να τον μισθώσει χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη της υπηρεσίας 
για πρόσθετη αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν είναι 
στην ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο (ανά ειδικότητα) ή σε αναγνωρισμένες άλλες 
από το Δημόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω ασφαλίσεις επιβαρύνουν 
στο σύνολό τους (εργοδοτική 

εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου) τον ανάδοχο. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού 
του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το προσωπικό του 
αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου ή του 
Δήμου και σε κάθε άλλο κοινωφελές έργο. 



 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους φόρους 
και τα τέλη, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων και Νόμων που ισχύουν την ημέρα της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Υποχρεούται επίσης στην καταβολή οποιασδήποτε αποδοχής θεσπισθεί από το Υπ. Εργασίας και 
αφορά επιδόματα, ημερομίσθια, δώρα κ.λπ. Αν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
επιβληθούν φόροι, τέλη, κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται 
επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου, πιστοποιούμενου ή 
αφαιρούμενου του πράγματι πληρωμένου ή εξοικονομημένου ποσού. Ο εργοδότης επιβαρύνεται 
με τον Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σημαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη του τις 
γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούμενα μέσα 
προσέγγισης και μεταφοράς, την διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την 
κατάσταση των οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και 
ηλεκτρικού, τις καιρικές συνθήκες, τα υπόγεια δίκτυα και γενικά τις ειδικές και γενικές συνθήκες 
που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος του έργου και την αρτιότητα της κατασκευής. Σε κάθε 
περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την υπάρχουσα κατάσταση και να 
αποφύγει την πρόκληση ζημιών, για την αποκατάσταση των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που θα 
χρησιμοποιήσει, καθώς και τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Η Υπηρεσία δίνει σχετικές 
εντολές που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπακούσει 
παίρνονται μέτρα φύλαξης και προστασίας από την Υπηρεσία και καταλογίζονται σε αυτόν οι 
αντίστοιχες δαπάνες. 

Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που 
εκτελούνται στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας. 

Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, αλλιώς 
η επανόρθωση γίνεται από την Υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Ο ανάδοχος 
προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε κοπή ή 
καταστροφή δένδρων και θάμνων των οποίων η κοπή δεν είναι προϋπόθεση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα μέτρα του 
για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη παροχή 
πρώτων βοηθειών, φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη μέτρων πρόληψης ατυχήματος κατά 
παντός προσώπου ή οχήματος. Οι εκσκαφές σε γαιώδη και γενικά οι εκσκαφές σε κατοικημένες 
περιοχές υποστηρίζονται πάντοτε. Όλες οι εκσκαφές επισημαίνονται τη νύχτα με φώτα. Η Υπηρεσία 



 

δίδει εντολές στον ανάδοχο για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου οι οποίες 
εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του εργολάβου. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50A/02-03-
2007) περί ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήμανση εργασιών στους 
δρόμους και 2. Μη κατάληψη οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη παρακώλυση της κυκλοφορίας 
κ.λ.π. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 

Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στη κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τμήματος έργου 
που έχει περαιωθεί, μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή 
οποιασδήποτε εργασίας που δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τη σύμβαση. Αν η παραπάνω κατοχή 
ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο του έργου, τότε η Υπηρεσία χορηγεί στον ανάδοχο ανάλογη 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από τον 
εργοδότη συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλει στον 
ανάδοχο τις πράγματι απολύτως δικαιολογημένες πρόσθετες δαπάνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, για την εφαρμογή εγκεκριμένων χαράξεων 
στο έδαφος εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι 
δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

Εκδίδεται με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής 
απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά, αποτελούν και δικαιολογητικά έκδοσης του 
εξοφλητικού λογαριασμού και επισυνάπτονται σε αυτόν.  

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021



1. ΓΕΝΙΚΑ 

1 . ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ KAI ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243β 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» 

2 .ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

3 .ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

4 .ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 - Τ.Κ. 143 41 - ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ. 

5 .ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.: 

6 . ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 99/2021 

Ο Φάκελος ασφαλείας και υγείας του έργου περιλαμβάνει το μητρώο του έργου και οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε 

θέματα ασφαλείας και υγείας τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες 

εργασίες σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου (συντήρηση, μετατροπή, καθαρισμός κ.λπ.). 

Οι οδηγίες αυτές θα εφαρμόζονται και κατά την κατασκευή του έργου. 

2. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

Κατά την φάση της κατασκευής μητρώο του έργου θεωρούνται τα σχεδία, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Τεχνική 

Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, τα τεύχη υπολογισμών, και κάθε τεχνικό στοιχείο ή οδηγία περιλαμβάνεται στα Τεύχη 

Δημοπράτησης και αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο της διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

σύμβασης κατασκευής του έργου. 

Με την έναρξη και την πρόοδο της κατασκευής οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα τροποποιούν και θα συμπληρώνουν 

αντίστοιχα τα στοιχεία του Μητρώου και θα ενσωματώνονται σε αυτό. 

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το αντικείμενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται στους κίνδυνους που προκύπτουν από τον χαρακτήρα του 

έργου. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία έχουν σαν αποτέλεσμα 

θανατηφόρα ατυχήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. 

Κυρίαρχες αίτιες για την εμφάνιση αυτών των κίνδυνων είναι οι εξής παράγοντες: 
• Κακός σχεδιασμός 

• Άγνοια των κίνδυνων 

• Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού 

• Έλλειψη προσοχής 

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόληση προσωπικού κάτω των 18 ετών. 
Οι απασχολούμενοι στις εργασίες αυτές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες 

• Όσοι από το προσωπικό δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν σε 

περιορισμένους χώρους 

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η διερεύνηση της φυσικής κατάστασής των και της υγείας των πέραν 

εκείνων που απαιτείται για την εκτέλεση της δίκης τους εργασίας αν και καλό θα είναι να υποβάλλονται 

έτσι και αλλιώς σε λεπτομερή ιατρική εξέταση. 



• Όσοι από το προσωπικό υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν σε 
περιορισμένους χώρους 

Τα άτομα αυτά πρέπει να διαθέτουν τόσο τα κατάλληλα φυσικά προσόντα για την εργασία τους όσο και 

την στοιχειώδη ικανότητα να συμμετέχουν στην απαιτουμένη εκπαίδευσή τους. Οι ιατρικές εξετάσεις στις 

οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν την έναρξη της εργασίας τους απαιτείται να είναι όχι μόνον λεπτομερείς 

αλλά και προσαρμοσμένες στην φύση της εργασίας την οποίαν πρόκειται να εκτελέσουν. Οι ιατρικές 

εξετάσεις πρέπει ετησίως να επαναλαμβάνονται και τα αποτελέσματα τους να φυλάσσονται. 

Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στα παρακάτω. 

• Καθορισμός και αναλυτική ενημέρωση για τα καθήκοντα κατά την εργασίας τους. Ενημέρωση για τις 
λειτουργικές διαδικασίες εργασίας. 

• Ενημέρωση για τους πιθανούς κίνδυνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και ενδεχόμενες επιπτώσεις στην 
υγεία τους. 

• Χειρισμός εργαλείων, μηχανημάτων και οργάνων εργασίας. 

• Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας 

• Μέτρα διάσωσης, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

• Ενημέρωση για την υφιστάμενη Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του προσωπικού. 

• Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας συμφωνά με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ. 

• Ατομική και Ομαδική υγιεινής. 

Η Εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να συμπεριλαμβάνει 

• Χρήση εποπτικών μέσων. 

• Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής και επί τόπου κάτω από πραγματικές συνθήκες. 

• Για την ενημέρωση των εργαζομένων καλόν θα είναι να εκδοθεί ένα μικρό εύχρηστο και κυρίως 

κατανοητό έντυπο που θα περιέχει συνοπτικές αναφορές στα παραπάνω σημεία. 

• Για την ενημέρωση του προσωπικού θα πρέπει 

• Να είναι ανηρτημένα σε κάθε εργοτάξιο, αντλιοστάσιο και εν γένει χώρο εργασίας και συγκέντρωσης του 

προσωπικού Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών, τηλέφωνα και διευθύνσεις πρώτης ανάγκης καθώς και σχέδιο 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

• Να λαμβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους επεξήγονται σε τακτικές 

συγκεντρώσεις για την ενημέρωσή τους. 

3.2.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

Για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να φέρουν και να χρησιμοποιούνται από αυτούς για την προστασία της 

υγείας και την αποφυγή ατυχημάτων προστατευτικές ενδυμασίες. Η ένδυση αυτή πρέπει να τους προστατεύει 

αποτελεσματικά και να αποτελείται τουλάχιστον από: 

• Γάντια εργασίας 

• Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα 

• Μάλλινες κάλτσες 

• Κράνη 

3.2.2 ΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΜΑΔΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 

Μετά την εργασία οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένονται σχολαστικά σε όλο το σώμα (ντους) και στην χειρότερη 

περίπτωση τουλάχιστον στο πρόσωπο, τα χεριά και τους βραχίονες με σαπούνι και ζεστό νερό. 

Τα παραπάνω πρέπει να γίνονται και πριν την λήψη οποιασδήποτε τροφής, ποτού και πριν το κάπνισμα (όπου αυτό 

επιτρέπεται). 



Στους χώρους εργασίας πρέπει να απαγορεύεται στους εργαζομένους όταν η προστασία της υγείας τους το επιβάλλει 

να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν. 

Απαραίτητο στοιχείο για την ομαδική υγιεινή είναι ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση τόσο των 

εγκαταστάσεων και χώρων που διατίθενται στο προσωπικό όσο και των οχημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων. 

Επίσης πέραν της ατομικής φροντίδας από κάθε εργαζόμενο για τα είδη ένδυσης τα οποία χρησιμοποιεί θα πρέπει να 

γίνεται οργανωμένα συχνός καθαρισμός και απολύμανση υποδημάτων, φόρμας εργασίας, υποδημάτων, γαντιών και 

συχνή ανανέωσή τους. 

3.2.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σε όλες τις εργασίες οπού είναι πιθανόν να δημιουργηθεί επικίνδυνη ατμόσφαιρα δεν επιτρέπεται να εργάζονται 

λιγότερα από δυο άτομα. Εκτός δε των χώρων εργασίας πρέπει να βρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει 

να κρατούν επαφή με τους εργαζομένους εντός των χώρων αυτών και θα είναι έτοιμοι για επέμβαση διάσωσης. 

3.2.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ - ΑΚΟΗΣ 

A. Πέραν του αναγκαίου πλυσίματος που προαναφέρθηκε μια κατάλληλη κρέμα λανολίνης πριν την έναρξη της 

εργασίας και μετά το πλύσιμο παρέχει προστασία και εμποδίζει τους τραυματισμούς του δέρματος μειώνοντας 

έτσι τους κίνδυνους μόλυνσης. 

Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στο καθάρισμα και την επίδεση κάθε αμυχής, κοψίματος, τραύματος κ.λπ. 

του δέρματος με υδατοστεγανό επίδεσμο όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τον τραυματισμό είτε αυτός έχει 

συμβεί κατά την εργασία είτε όχι. Η φροντίδα αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση όταν το δέρμα είναι 

υγρό η μουσκεμένο. 

Εργαζόμενος που αποκτά χρόνιο δερματικό πρόβλημα πρέπει να απομακρύνεται από την συγκεκριμένη εργασία. 

Κάθε ένας που υποφέρει από σοβαρό τραυματισμό χωρίς στεγανό επίδεσμο πρέπει να απομακρύνεται προσωρινά 

μέχρι την ανάρρωσή του. 

Εάν παραστεί ανάγκη να δουλέψει κανείς χωρίς τα προστατευτικά γάντια (εκτέλεση εργασιών με σκυρόδεμα ή 

τούβλα π.χ.) αμέσως μετά θα πρέπει να πλένεται και να βάζει ειδικό αντισηπτικό. 

B. Τα μάτια πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε επαφή με τα λύματα και με αναθυμιάσεις επικίνδυνων 

ουσιών σε περιορισμένους χώρους. Δεν θα πρέπει τα χέρια να έρχονται σε επαφή με τα μάτια και ιδιαίτερα όταν 

αυτά πιτσιλιστούν ή ερεθιστούν δεν πρέπει να τρίβονται με τα χέρια. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εργαζόμενος πρέπει να απομακρύνεται από το σημείο εργασίας και να του παρέχονται 

οι πρώτες βοήθειες εάν δε είναι σοβαρή η περίπτωση να μεταφέρεται για ιατρική φροντίδα. 

Σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται προστατευτικές διατάξεις για τα μάτια. 

Γ. Το προσωπικό που απασχολείται μπορεί να εκτεθεί σε υπερβολικό θόρυβο τόσο δουλεύοντας και άλλους 

περιορισμένους χώρους όσο και δίπλα σε γεννήτριες, αντλίες και αλλά μηχανήματα. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει: 

• Να προβλέπεται ακουστική προστασία του εργαζομένου. 

• Να γίνεται απόπειρα μείωσης του θορύβου στην πηγή (ηχομόνωση). 

Όταν δεν είναι δυνατή η μείωση του θορύβου στην πηγή και όταν η μέση ατομική έκθεση στον θόρυβο 

υπερβαίνει τα 85-90 dB(A) πρέπει να προβλέπεται ακουστική προστασία του εργαζομένου με την επισήμανση 

ότι φορώντας αυτή την προστατευτική διάταξη δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άλλους κίνδυνους. 

3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων επιβάλλεται πέραν της λήψης των μέτρων ασφαλείας που κάθε 



φορά ενδείκνυνται να υπάρχει και να εφαρμόζεται πάντα σε όλες τις εργασίες διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στην 

ελάττωση και ει δυνατόν στην εξάλειψη των κίνδυνων αλλά και στην σωστή και ολοκληρωμένη επίβλεψη και 

διοίκηση όλων των εργασιών. 

Η λειτουργική αυτή διαδικασία πρέπει να προβλέπεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα σημεία όπου 

προετοιμάζονται ή εκτελούνται οι εργασίες, δηλαδή 

• Στο Εργοτάξιο 

• Στο σημείο εργασίας και σε όλες τις διαδικασίες δηλαδή : 

• Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο Εργοτάξιο. 

• Στην διαδικασία της προετοιμασίας στο σημείο εργασίας. 

• Κατά την λήξη της εργασίας στο Εργοτάξιο 

και σε όλες τις καταστάσεις δηλαδή: 

• Στην εργασία ρουτίνας 

• Σε περίπτωση ατυχήματος 

• Σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά ελαφρώς τροποποιημένο με βάση την βιβλιογραφία ένα σχέδιο λειτουργικής 

διαδικασίας. 

Το σχέδιο αυτό πρέπει: 

• Να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της τεχνικής και της τεχνολογίας. 
• Να συζητείται περιοδικά ώστε να επισημαίνονται ελλείψεις, αδυναμίες και λάθη του και να 

αναθεωρείται. 

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

• Ο επικεφαλής αναθέτει την εργασία στο προσωπικό δίνοντας σε κάθε έναν την θέση και τον ρολό του. 

• Γίνεται έλεγχος των αρχείων για λήψη πληροφοριών και ανεύρεση των σχεδίων. 

• Ερευνάται εάν είναι γνωστά ελαττώματα ή τοπικοί κίνδυνοι. 

• Ερευνάται εάν επίκειται βροχόπτωση ή εάν αναμένονται αλλά επικίνδυνα γεγονότα. 

• Ενημερώνεται το συνεργείο για την εργασία και τις παραπάνω πληροφορίες. 

• Πραγματοποιείται έλεγχος ποιοτικός και ποσοτικός των ατομικών μέσων προστασίας, των ομαδικών 

μέσων και του εξοπλισμού εργασίας και διάσωσης. 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Εντοπίζονται τα πλησιέστερα τηλέφωνα για ώρα ανάγκης και γνωστοποιούνται στους εργαζομένους. 

• Σβήσιμο τσιγάρων και κάθε επικίνδυνης φωτιάς και φωτιστικού. 

• Έλεγχος για ασυνήθιστες οσμές ή άλλη ιδιαίτερη κατάσταση. 

• Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των κλιμάκων, των σκαλοπατιών κ.α. εξαρτημάτων καθόδου. 

• Έλεγχος ατμοσφαίρας σε όλα τα επικίνδυνα σημεία εάν κριθεί ότι απαιτείται. 

• Εάν ο έλεγχος δώσει ενδείξεις ή στοιχεία επικινδυνότητας της ατμόσφαιρας συνεχίζεται ο αερισμός και 

εφ’ όσον δεν βελτιωθεί η κατάσταση σε προκαθορισμένο χρόνο πρέπει να υπάρξει επικοινωνία για 

αναφορά και οδηγίες με τον υπεύθυνο ή τον επιβλέποντα ώστε να αποφασιστεί είτε ο μηχανικός 

αερισμός είτε η αναβολή της εργασίας. 

• Τελική προετοιμασία εξοπλισμού διάσωσης. 



• Τελικός έλεγχος των Μέσων Ατομικής Προστασίας όλων των μελών του συνεργείου. 

3.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
3.4.1 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι περισσότεροι τραυματισμοί στο έργο προκαλούνται από 

• Πτώση εξοπλισμού και υλικών πάνω στον εργαζόμενο. 

• Πτώση εργαζομένων από πρόχειρες σκάλες. 

• Γλίστρημα του εργαζομένου. 

• Πτώση στο νερό. 

• Εμπλοκή σε μηχανήματα ή τραυματισμός από λάθος λειτουργία μηχανήματος. 

• Ηλεκτροπληξία 

• Για την αποφυγή τραυματισμών πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες για την ένδυση του 

προσωπικού. 

• Να τηρούνται σχολαστικά οι λειτουργικές διαδικασίες. 

• Να έχουν ληφθεί κατά τον σχεδιασμό τα κατάλληλα μέτρα όπως σε διάφορα σημεία του παρόντος 

σημειώνονται. 

3.5 ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.5.1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Για την περίφραξη και επισήμανση των θέσεων εργασίας και των μηχανημάτων και οχημάτων πρέπει να 

εφαρμόζονται σχολαστικά οι προβλέψεις των ειδικών διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της 

υπουργικής απόφασης ΒΜ5/30058 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως 

Εκτελούμενων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ Β 121/23-3-83). 

• Κάθε ανοικτό φρεάτιο θα πρέπει εφ’ όσον δεν εκτελούνται σε αυτό εργασίες να καλύπτεται με ειδική 

εσχάρα εξασφαλισμένη από οριζόντιες μετακινήσεις και να επισημαίνεται με περίφραγμα από ορθοστάτες 

και κάγκελα με έντονα ευδιάκριτα χρώματα (άσπρο-κόκκινο). 

• Προειδοποιητικά σήματα θα τοποθετούνται για την έγκαιρη προειδοποίηση της κυκλοφορίας σε 

αποστάσεις τουλάχιστον 30 μέτρων και σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

3.5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Κάθε συσκευή, όργανο μέτρησης και εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και ιδιαίτερα οι συσκευές ελέγχου 

καταλληλότητας ατμόσφαιρας πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά μήνα) να ελέγχονται. 

• Υπεύθυνος για τον έλεγχο είναι ο ορισθείς ως διαχειριστής των ανωτέρω ειδών. 

3.5.3 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Από την άφιξη του συνεργείου έως την λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το 

κάπνισμα. 

3.6 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3.6.1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

• Κράνος ασφαλείας. 

• Αντιεφιδρωτική κορδέλα κεφαλιού. 

• Φόρμα εργασίας. 

• Γάντια εργασίας. 

• Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα (μέχρι τον μηρό ή το γόνατο). 



• Μάλλινες κάλτσες. 

Όλος ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται στην συγκεκριμένη αποστολή του . 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν συνεχώς τον παραπάνω εξοπλισμό. 

3.6.2 ΜΕΣΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

• Κατάλληλα εργαλεία (συνήθη εργαλεία δουλειάς, κλειδιά καλυμμάτων φρεατίων, εργαλειοθήκη χειρός 

κ.α.). 

• Υλικό πρώτων βοηθειών. 

• Υλικό σήμανσης και ασφάλειας οδών (κώνοι, εμπόδια, φωτιστικά, προειδοποιητικές πινακίδες, σημαιάκια 

κ.ά.). 

3.6.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Είναι βασικό για την ασφάλεια των εργαζομένων όλα τα όργανα, μηχανήματα και εν γένει εξοπλισμός που 

προαναφέρθηκαν καθώς και ο εξοπλισμός διάσωσης: 

• Να είναι επιλεγμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο ειδικό αυτό περιβάλλον εργασίας. 

• Να κρατούνται καθαρά και καλά συσκευασμένα σε εύκολα αναγνωρίσιμες συσκευασίες. 

• Να ελέγχονται, δοκιμάζονται και ρυθμίζονται τακτικά 

• Να συντηρούνται τακτικά. 

• Να είναι γνωστή η λειτουργία τους στο προσωπικό. 

• Να είναι ευπρόσιτα και πάντα διαθέσιμα. 

• Να υπάρχουν διαθέσιμα περιφερειακά εξαρτήματα και μονάδες εφεδρείας. 

3.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Πρέπει να τηρούνται με σχολαστικότητα και ακρίβεια όλες οι σχετικές διατάξεις των Ελληνικών 

Κανονισμών. Αναφέρουμε ενδεικτικά τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 

Κανονισμούς Δ.Ε.Η. κ.α.). Πρέπει επίσης να τηρούνται τα πρότυπα για την εγκατάσταση και λειτουργία 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συσκευών και μηχανημάτων. 

• Δεν επιτρέπεται σε μη ειδικευμένο και χωρίς την νόμιμη άδεια να εγκαθιστά, τροποποιεί ή παρεμβαίνει με 

οποιονδήποτε τρόπο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό. 

• Οι ειδικές συνθήκες επιβάλλουν ειδική προσοχή συνεχώς και την εγκατάσταση του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στεγανού τύπου. 

• Πριν από κάθε εργασία συντήρησης ή ακόμα και ρύθμισης στην εγκατάσταση ή στον εξοπλισμό απαιτείται 

να προβούμε σε απομόνωση και απαγόρευση λειτουργίας του εξοπλισμού (κλείδωμα χειριστηρίων, 

αφαίρεση ασφαλειών λειτουργίας, προειδοποιητικές πινακίδες κ.ά.). Τα λουκέτα που τοποθετούνται στα 

χειριστήρια αφαιρούνται προσωπικά από τους χείριστες μετά το πέρας της εργασίας και την απομάκρυνση 

των εργαλείων και καθαρισμό του χώρου εργασίας και τα επιστρέφουν στον επικεφαλής υπεύθυνο για την 

διακοπή και επαναλειτουργία της εγκατάστασης. 

3.8 ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• Για τα ανυψωτικά μηχανήματα γενικά πρέπει να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 1073/81 

ΦΕΚ Α260/81 και τις άλλες κείμενες διατάξεις. Εδώ επισημαίνουμε ιδιαίτερα τα εξής : 



• Τα μηχανοκίνητα και χειροκίνητα βαρούλκα πρέπει να έχουν φρένα και ασφάλεια αναστροφής 

περιστροφής (καστάνια), τα γρανάζια τους να είναι προφυλαγμένα και να καλύπτονται οι κοφτερές 

επιφάνειες. 

• Τα μηχανοκίνητα βαρούλκα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με οδηγό συρματόσκοινου. Τα ελευθέρα άκρα 

αtράκτων και προεξέχοντα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να είναι καλυμμένα όπως και τα κινητά όργανα 

μετάδοσης κίνησης και οι ιμάντες εφ’ όσον βρίσκονται σε περιοχή εργασίας ή κυκλοφορίας. 

• Στα χειροκίνητα βαρούλκα το στρόφαλο (μανιβέλα) πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζεται από ολίσθηση η 

αθέλητο τράβηγμα. Δεν επιτρέπεται στρόφαλο με στρεπτή χειρολαβή να έχουν θέσεις τριβής μεταξύ 

χειρολαβής και άξονα. 

• Τα συρματόσκοινα των βαρούλκων πρέπει να είναι γερά στερεωμένα στο τύμπανο με ενωτικές πλάκες η 
κλειδοσφήνες. 

3.9 ΔΙΑΣΩΣΗ 

Κάθε συνεργείο πρέπει να μπορεί να έλθει σε επικοινωνία ανά πασά στιγμή με την έδρα της επιχείρησης ή το 

κεντρικό εργοτάξιο ή ακόμα και άλλες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Αστυνομία, γιατρούς 

διαφορών σχετικών ειδικοτήτων κ.ά.). 

Η επικοινωνία αυτή καλό θα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται τουλάχιστον τηλεφωνικά. 

Προς τούτο πρέπει κάθε συνεργείο να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση πλήρη κατάλογο με τα τηλέφωνα των 

προαναφερθέντων Υπηρεσιών και γιατρών 

Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση κατάλληλα επιλεγμένου μέρους του 

προσωπικού και τουλάχιστον δυο από κάθε συνεργείο. 

3.9.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

Κάθε συνεργείο που δουλεύει πρέπει εκτός από τα σύνεργα της δουλείας και τον ατομικό και ομαδικό εξοπλισμό που 

προαναφέρθηκε πρέπει να έχει μαζί του τα παρακάτω εφόδια για την περίπτωση ανάγκης διάσωσης εργαζομένων. 

• Φαρμακείο με όλα τα απαραίτητα για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

• Ο εξοπλισμός και τα φάρμακα πρέπει 

• να ελέγχεται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία 

ισχύος 

• να προστατεύεται από την ρύπανση 

• να είναι γνωστός ο χειρισμός του και η χρήση του σε όλους τους εργαζομένους οι οποίοι πρέπει να είναι 

εξοικειωμένοι με την χρήση του. 

Ο εξοπλισμός διάσωσης καλό θα είναι να είναι διαθέσιμος για κάθε συνεργείο. 

3.9.2 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Σύμφωνα με σχετική οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 

• Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι απαραίτητο λόγω των συνθηκών 

εργασίας. Το υλικό πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση και να είναι εύκολα προσιτό. Η διεύθυνση και 

το τηλέφωνο της Υπηρεσίας πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αφορά την εκτέλεση οικοδομικού έργου και συντάσσεται σύμφωνα με 

το ΠΔ305/96, την Εγκύκλιο 130159/7.5.97 του Υπουργείου Εργασίας. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ. 1 του ΠΔ305/96 υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης συντονιστή για θέματα 

Ασφάλειας και Υγείας κατά την διάρκεια του έργου, αφού προβλέπεται ότι θα είναι παρόντα συγχρόνως 

περισσότερα του ενός συνεργεία και επίσης απαιτείται εκ των προτέρων, γνωστοποίηση το περιεχόμενο της 

οποίας θα είναι σύμφωνο με το Άρθρο 12, Παράρτημα 3 του ΠΔ305/96. 

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης και την ανάληψη 

του έργου από συγκεκριμένο ανάδοχο. Θα πρέπει επίσης να τροποποιείται η ταυτότητα του έργου μετά από 

κάθε αλλαγή των στοιχειών της κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

1 Έργο 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ KAI 
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243β 

2 Κύριος έργου ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

3 Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

4 Επιβλέπουσα Υπηρεσία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

5 Προϊσταμένη Αρχή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

6 

Συντονιστές για θέματα 
ασφαλείας και υγειάς κατά την 
εκπόνηση της μελέτης του έργου 

 

7 Έναρξη εργασιών  

8 

Συμβατική πρόβλεψη της διαρκείας του 
έργου 

 

9 Είδος έργου ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ, Η/Μ, ΕΡΓΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ 

10 Είδος εργοταξίου  

11 Εγκριτικές αποφάσεις  

12 Ανάδοχος  

13 Επιβλέποντες  

14 Βοηθοί επιβλέποντες  

 

15 
Συντονιστές για θέματα 

ασφαλείας και υγειάς κατά την 

εκτέλεση του έργου 

 

16 Υπεργολάβοι -αντικείμενο  



17 Αριθμός συνεργείων  

18 

Μέγιστος αριθμός 

εργαζομένων 

 

19 Στοιχεία αναδόχου  

 

Στοιχεία όπως εγκρίσεις και προβλεπόμενη διάρκεια έργου περιγράφονται στην διακήρυξη του έργου. 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙ Α ΔΙΚΤΥΑ Ο . Κ. Ω 

Δεν αναμένεται να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω, αλλά προ της ενάρξεως εργασιών των εκσκαφών θα 

ερευνηθεί με τη συνεργεία αρμόδιων φορέων η ύπαρξη και η θέση στο χώρο του εργοταξίου δικτύων 

ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, ύδατος κλπ. και θα γίνει είτε μεταφορά είτε απομόνωση τους. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙ Α ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Το εργοτάξιο θα απομονωθεί από υπόλοιπο κτίριο με πρόχειρα κινητά χωρίσματα και θα υπάρχουν σε 

εμφανή σημεία πινακίδες που θα αναγράφουν “Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία”. Ενώ με το 

εξωτερικό χώρο του κτιρίου θα διαχωρίζεται με την μόνιμη εξωτερική θύρα του κτιρίου. 

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχουν διάδρομοι κυκλοφορίας (ΠΔ1073/81) πλάτους 1,50 μέτρα περιμετρικά της 

εκσκαφής. Οι διάδρομοι θα διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι από αντικείμενα και εργαλεία. 

6. ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

Θα υπάρχει πρόχειρη ξύλινη αποθήκη για τα εργαλεία. Όταν η οικοδομή προχωρήσει αρκετά η 

αποθήκευση θα γίνεται σε χώρο του κτιρίου που θα κλειδώνει. Η φόρτωση υλικών θα γίνεται από οχήματα που 

θα σταθμεύουν παρά το πεζοδρόμιο. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Δεν προβλέπεται να υπάρχουν επικίνδυνα υλικά που να απαιτούν ειδική μεταχείριση και ειδικές συνθήκες 

αποκομιδής. 

7. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

Χώρος εστίασης, δεν απαιτείται αφού βάση του αρθρου109 του ΠΔ1073/81 είναι υποχρεωτικός όταν ο 

αριθμός απασχολούμενων είναι άνω των 70 ατόμων κάτι που δεν ισχύει για το έργο αυτό. Θα υπάρχει παροχή 

πόσιμου νερού 1/2’’ από το δίκτυο της πόλης για τους εργαζομένους. 

Επίσης κατά την έννοια του παρ. 14.1.1 και 14.2.2 του παραρτήματος IV μέρος Α του ΠΔ305/96 δεν 

απαιτείται η ύπαρξη αποδυτηρίων ή ντους διότι οι εργαζόμενοι δεν απαιτείται να φορούν ειδικά ρούχα. 

Στην αποθήκη απλά θα φυλάσσονται τα κράνη και λοιπά μέσα ατομικής προστασίας. Θα υπάρχει 

πρόχειρο μικρό φαρμακείο Ά βοηθειών που θα περιέχει τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 110 του 

ΠΔ1073/81 για εντός πόλεως έργα. 

8. ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙ Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 

Για την εργασία σε ύψος από την επιφάνεια του εδάφους θα χρησιμοποιηθούν προσωρινές κατασκευές 

που ονομάζονται ικριώματα. Θα τηρηθούν τα ΠΔ1073/81(άρθρα 34-36). Το πλάτος των διαδρόμων εργασίας 



των ικριωμάτων θα είναι επαρκές. Ο ελεύθερος διάδρομος θα είναι τουλάχιστον 60εκ, το ελάχιστο πλάτος θα 

είναι ανάλογο της χρήσης όπως δίνεται στο ΠΔ1073/81, άρθρο 34 παρ.1. Τα ικριώματα θα είναι ξύλινα ή 

μεταλλικά και θα απαγορεύεται η διέλευση από κάτω αυτά. 

Η πρόσβαση των ικριωμάτων θα γίνεται με κλίμακες που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές ασφαλείας του ΠΔ1073/81. 

Τα ξύλινα ικριώματα δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μεγάλα ύψη και η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα 

είναι υγιής ενώ μετά από κάθε χρήση θα γίνεται συντήρηση. Τα καρφιά που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα 

είναι παλιά και σκουριασμένα. Τα κτυπήματα κατά τη κατασκευή θα είναι τέτοια που να μην τραυματίζουν 

την ξυλεία. Η στήριξη της κατασκευής σε σταθερά σημεία εδάφους ή δαπέδου επί κατασκευή θα γίνεται με 

επιμελημένη προσοχή. 

Τα μεταλλικά ικριώματα θα συναρμολογούνται και θα στηρίζονται με προσοχή από υπεύθυνα 

ειδικευμένα άτομα. Θα γίνεται συχνή συντήρηση και έλεγχος. Θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα όπως η 

εξωτερική κάλυψη της κατασκευής με πανί, η τοποθέτηση προστατευτικών εξωστών ανά ένα ή δύο ορόφους 

ώστε σε περίπτωση πτώσεως το ύψος να μην υπερβαίνει τα τρία ή έξι μέτρα αντίστοιχα, η τοποθέτηση 

σοβατεπιού στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος ύψους 10εκ, ώστε τα αντικείμενα πιθανόν να πέσουν σε 

αυτό να παραμείνουν σε αυτό. 

Σε εργασίες που αφορούν κεκλιμένες στέγες ή ανοικτές περιμετρικές ταράτσες, οι εργαζόμενοι θα είναι 

εξοικειωμένοι με το ύψος και θα φορούν ειδικά αντιολισθητικά παπούτσια και ζώνες ασφαλείας. 

Για τις κλίμακες εφαρμογή έχει το άρθρο 43 του ΠΔ1073/81. Οι κλίμακες πρέπει θα είναι βατές και 

επαρκώς φωτισμένες, ενώ σε περίπτωση κλιμάκων με περισσότερα από πέντε σκαλοπάτια θα έχουν στηθαίο 

για προστασία από πτώση. Όλες οι φορητές κλίμακες που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο θα πρέπει να 

πληρούν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές του ΠΔ της 22.12.1993. Κατά την κίνηση τους οι 

εργαζόμενοι επί φορητών κλιμάκων, δεν θα κρατούν εργαλεία ή άλλα βαριά αντικείμενα τα οποία είτε θα 

είναι προσδεμένα στη μέση τους είτε θα μεταφέρονται με σχοινιά. 

Δεν θα χρησιμοποιηθούν ειδικής κατασκευής ικριώματα, οπότε θα εφαρμοσθούν διατάξεις των 

ΠΔ1073/81 και ΠΔ778/80 χωρίς απαίτηση μελέτης κατασκευής τους. 

10.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αναλυτικά οι εργασίες συνοψίζονται στις παρακάτω : 

1. Χωματουργικές εργασίες 

2. Κατασκευές από σκυρόδεμα 

3. Επιστρώσεις – Επενδύσεις 

4. Σιδηρουργικά 

5. Χρωματισμοί 

6. Έργα πρασίνου 

7. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

8. Εργασίες αποχέτευσης 

9. Εργασίες Άρδευσης 

 

11. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α. Κυρίως οικοδομικές εργασίες: πτώση από ύψος, πτώσεις αντικειμένων, ατμοσφαιρικές επιδράσεις, 

αστοχίες σε ικριώματα και κλίμακες, συσκευές ανύψωσης, κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων διακίνησης 

υλικών και , μηχανές - εργαλεία και εξοπλισμοί, ηλεκτροπληξία, εργασίες σε στέγη κλπ. Εκτίμηση κινδύνου 



χαμηλή. 

Β. Εγκαταστάσεις: Όπως παρ. Α και κίνδυνοι από εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας, κίνδυνοι από 

ηλεκτρικό ρεύμα, πυρκαγιά, κλπ. Εκτίμηση κινδύνου χαμηλή. 

Γ. Άλλοι κίνδυνοι: Μικροτραυματισμοί, ασθένειες, ατμοσφαιρικές επιδράσεις, διάφορες εργασίες κλπ. 

Εκτίμηση κινδύνου χαμηλή. 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1. Χρήση και προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα. 

Σε κάθε τεχνικό έργο είναι δεδομένη η συνύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σιδήρου. Θα γίνει 

κατασκευή ηλεκτρικού συστήματος (δίκτυο - καλωδίωση - παροχές και ηλεκτρικός εξοπλισμός) που θα είναι 

αποτελεσματικό, ασφαλές, ελέγξιμο και επεκτάσιμο. Για την κατασκευή του δικτύου θα χρησιμοποιηθούν 

υλικά που θα είναι σε καλή κατάσταση και κατάλληλων προδιαγραφών. Ο εξοπλισμός θα είναι καλά 

συντηρημένος και το προσωπικό θα είναι έμπειρο και θα εφαρμόζει τα σχετικά μέτρα και κανόνες ασφαλείας 

για την χρήση του εξοπλισμού. 

Θα τηρηθεί ο Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και το ΠΔ1073/81. 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι μεταλλικοί ή στεγανοί πλαστικοί και θα κλειδώνουν. Θα είναι γειωμένοι 

με σταθερή γείωση και θα φέρουν αυτόματο ρελέ διαφυγής για προστασία από ηλεκτροπληξία. Η 

συντήρηση θα γίνεται από αδειούχο εγκαταστάτη, το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 

ηλεκτρολόγου θα αναγράφονται σε πινακίδα επί του ηλεκτρικού πίνακα. Τα κλειδιά θα τα έχει αρμόδιο 

πρόσωπο. 

Οι μεταφορές οπλισμού, σωλήνων κλπ. οι εγκαταστάσεις μηχανημάτων, αναβατορίων κλπ. καθώς και η 

προσέγγιση αντλιών σκυροδέματος θα πραγματοποιούνται μακριά από ηλεκτροφόρους αγωγούς. 

Οι φορητές μπαλαντέζες θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και θα λειτουργούν σε ρεύμα (42V). Όπου 

χρησιμοποιείται εξοπλισμός με ηλεκτρικό ρεύμα 220/380V, τα καλώδια τροφοδοσίας θα ακολουθούν 

διαδρομές μακριά από διακίνηση προσωπικού, οχημάτων υλικών κλπ. Τα καλώδια τροφοδοσίας θα είναι 

ελεύθερα από αιχμηρά αντικείμενα, λάδια πετρελαιοειδή και ότι είναι δυνατό να προκαλέσει φθορά των 

καλωδίων. Θα χρησιμοποιηθούν ρευματολήπτες και ρευματοδότες στεγανού τύπου. 

Η όλη εγκατάσταση θα είναι γειωμένη. 

2. Συσκευές ανύψωσης. 

Θα τηρούνται οι προδιαγραφές του ΠΔ1073/81 άρθρα 45-71. Κάθε συσκευή ή εξάρτημα θα σχεδιάζεται, 

θα κατασκευάζεται σωστά και θα εγκαθίσταται ώστε να έχει την κατάλληλη αντοχή και ασφάλεια ανάλογα 

με την χρήση. Θα συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα υπάρχει αναγραφή του μέγιστου 

επιτρεπόμενου φορτίου ενώ τα σχοινιά και τα συρματόσχοινα θα ελέγχονται ώστε να βρίσκονται πάντα σε 

καλή κατάσταση. Ο χειρισμός τους θα γίνεται από ειδικευμένα άτομα. 

3. Οχήματα - μηχανήματα διακίνησης υλικών. 

Όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών θα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές του 

Π.Δ.1073/81. Θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, θα συντηρούνται και θα αποφεύγεται κάθε μετατροπή 

που δεν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία. 

Θα φέρουν κατάλληλα προστατευτικά συστήματα ώστε ο οδηγός ή χειριστής να προστατεύεται από 

σύνθλιψη σε περίπτωση ανατροπής του μηχανήματος ή πτώσης αντικειμένων. 

Η χρήση τους θα γίνεται από άτομα που θα είναι κάτοχοι της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία άδειας. 

4. Φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα, ξυλότυποι. 

Οι φέροντες οργανισμοί από μέταλλο, ξύλο ή σκυρόδεμα και τα στοιχεία τους, οι ξυλότυποι ή τα 



προσωρινά στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις θα συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται υπό την 

επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. 

Θα δίνεται προσοχή να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται ατύχημα σε 

περίπτωση προσωρινής αστάθειας του έργου. Οι ξυλότυποι, τα προσωρινά στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις 

θα σχεδιάζονται και θα υπολογίζονται, θα κατασκευάζονται και θα συντηρούνται έτσι ώστε να αντέχουν 

χωρίς κίνδυνο σε όλες τις καταπονήσεις. 

5. Εγκαταστάσεις. 

Σε μηχανοστάσια ή ηλεκτρικούς πίνακες ή λεβητοστάσια θα υπάρχουν πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 

κιλών για περίπτωση πυρκαγιάς. 

Εργασίες ανοικτής φλόγας, κοπής, συγκολλήσεων θα εκτελούνται σε ακίνδυνες περιοχές και με 

προσοχή για κίνδυνο ανάφλεξης, μακριά από εύφλεκτα υλικά ή καύσιμα χρώματα. Θα απαγορεύεται το 

κάπνισμα. 

13. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 

Οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από ατμοσφαιρικές επιδράσεις με τη χρήση μέσων ατμοσφαιρικής 

προστασίας. 

Σε εργασίες σφυροκόπησης τα κοπίδια κλπ. θα κρατούνται από δεύτερο άτομο με λαβίδα ενώ σε 

εργασίες συγκολλήσεως αλλά και ασχολίας με το ασβέστιο θα φορούν ειδικά γυαλιά. 

Δεν θα αφήνονται στα δάπεδα κοφτερά ή αιχμηρά αντικείμενα, εξέχοντα καρφιά κλπ θα αφαιρούνται ή 

θα αναδιπλώνονται. Στο τέλος της ημέρας θα γίνεται καθαρισμός του χώρου εργασίας. 

Κάθε εργαζόμενος θα έχει στη διάθεση του ατομικό εξοπλισμό προστασίας, κράνος και ανάλογα με την 

περίσταση ειδικά γυαλιά, υποδήματα και γάντια. 

Κατά την εργασία επίσης θα συστήνεται η χρήση από τους εργαζόμενους στολής εργασίας. Δεν θα 

φοράνε γραβάτες, ζώνες, ταυτότητες, δαχτυλίδια ή άλλα εξέχοντα αντικείμενα. Δεν θα επιτρέπεται η 

ανάπαυση ή ο ύπνος στο εργοτάξιο και η χρήση οινοπνευματωδών ποτών. 

Δεν θα υπάρχουν εργασίες κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 

σύμφωνα με το παράρτημα II του ΠΔ305/96, οπότε δεν απαιτούνται 

ειδικά μέτρα ασφαλείας. 

14. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Πέραν των πιο πάνω αναφερόμενων ειδικών μέτρων και διατάξεων θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται 

γενικά μέτρα προστασίας, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά. 

• Πριν την εγκατάσταση του εργοταξίου, ο χώρος θα περιφραχθεί επιμελώς 

• Θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία των πολιτών με την ανάρτηση σχετικών ενημερωτικών 
πινακίδων κλπ. 

• Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ελέγξει την υγεία τους επειδή κάποιοι από αυτούς θα χρειασθεί να 
εργασθούν σε μεγάλο ύψος. 

• Σε όλο το εργοτάξιο θα πρέπει να υπάρχει τάξη και καθαριότητα. 

• Θα υπάρχει πλήρης σηματοδότηση που θα ενημερώνει του ευρισκόμενους στο χώρο του εργοταξίου για 
τα αναγκαία και προαιρετικά μέτρα ασφαλείας. 

• Η ασφαλής και καλή λειτουργία μηχανημάτων και εργαλείων θα ελέγχεται τακτικά. 

• Τα υλικά για τις βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα) πρέπει να ελέγχονται πριν από τη χρησιμοποίηση 
τους. 

• Τήρηση κανόνων υγιεινής. 

• Χρήση απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων, κράνη γυαλιά κλπ) θα γίνεται με 
ευθύνη του εργοδότη και του συντονιστή ασφαλείας. 



 
 



Ημ/νια Δημιουργίας: 30/11/2022 09:30:30 

Σελίδα: 1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 194119

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ KAI 
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243β 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

ΑΜ: 99/2021 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

678.072,00 (με ΦΠΑ):

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
 (με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 194119

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΛΑΡΝΑΚΟΣ KAI 
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 243β 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

ΑΜ: 99/2021 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

678.072,00 (με ΦΠΑ):

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
 (με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Προσφέρων

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, υποβάλλω την παρούσα
προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

 
7950388E0599C47D762AB912B5151876 



Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Αρχικός Προϋπολογισμός Προσφορά

Α/Α Είδος Δαπάνης
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)
Τιμή

Μονάδας (€)
Δαπάνη (€)

 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Έργο 1 39.556,52 39.556,52  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ Έργο 1 108.871,25 108.871,25  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Έργο 1 144.277,60 144.277,60  

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Έργο 1 23.953,25 23.953,25  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έργο 1 76.909,91 76.909,91  

Σύνολο 
Κατά τη μελέτη:

393.568,53 Κατά την προσφορά:  

Ημ/νια  30/11/2022

Ο Προσφέρων

 
7950388E0599C47D762AB912B5151876 



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Αρχικός Προϋπολογισμός Προσφορά

Α/Α Δαπάνη
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)
Τιμή

Μονάδας (€)
Δαπάνη (€)

 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Έργο 1 39.556,52 39.556,52  
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ Έργο 1 108.871,25 108.871,25  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Έργο 1 144.277,60 144.277,60  

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Έργο 1 23.953,25 23.953,25  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έργο 1 76.909,91 76.909,91  

Σύνολο 
Κατά τη μελέτη:

393.568,53 Κατά την προσφορά:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 70.842,34 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 464.410,87 Κατά την προσφορά: 0,00

Μέση 'Εκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 69.661,63 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 534.072,50 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 12.759,76 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 546.832,26 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων

7950388E0599C47D762AB912B5151876


		2022-12-09T11:07:41+0200
	EMMANOLIA LEVANTI




