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            ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ  

            ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

             - ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

  

            A.M. :  113/2018 

            

            ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 2.830.000,00€ (με ΦΠΑ) 

 
 
 
 
                                                
                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Η Τεχνική έκθεση αυτή αφορά το έργο με τίτλο «Τοποθέτηση 

ηχοπετασμάτων στο παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών –Λαμίας στα όρια του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας».  

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή ηχοπετασμάτων στο παράδρομο 

της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στα όρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας 

Χαλκηδόνας. 

Το έργο στοχεύει στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της 

ποιότητας ζωής των πολιτών εστιάζοντας στην προστασία των κατοίκων του Δήμου 

από τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο στις περιοχές που γειτνιάζουν με τον 

αυτοκινητόδρομο της Ο.Ε. Αθηνών –Λαμίας.   

Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν ηχοπετάσματα:  

 Επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, από την οδό Παπαφλέσσα έως την είσοδο στη 

Λεωφόρο Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας. Τα 

ηχοπετάσματα θα αναπτυχθούν σε μήκος περίπου 125 μέτρων κατά της Λ. 

Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία. 

 Επί της Λεωφόρου Αχαρνών, από την Κώστα Βάρναλη & Δωδεκανήσου έως 

και το γήπεδο μπάσκετ στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας. Τα 

ηχοπετάσματα θα αναπτυχθούν σε μήκος περίπου 130 μέτρων κατά μήκος 

Λεωφόρου Αχαρνών στην έξοδο προς Λαμία.  

 Επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, από την έξοδο της οδού Αναγεννήσεως έως τα 

όρια με το Δήμο Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας. 

Τα ηχοπετάσματα θα αναπτυχθούν σε μήκος περίπου 128 μέτρων κατά μήκος 

της Λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία. 



 Επί της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, από την οδό Θεσπρωτίας του Δήμου N. 

Φιλαδέλφειας-N. Χαλκηδόνας έως την οδό Φλέμινγκ στο σημείο που τέμνει 

την οδό Θεσσαλονίκης. Θα αναπτυχθεί σε μήκος περίπου τετρακοσίων (400) 

μέτρων κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά. 

 Επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, από την αερογέφυρα της οδού Τσούντα έως και 

μετά την οδό Βαλαωρίτου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας. Τα 

ηχοπετάσματα θα αναπτυχθούν σε μήκος περίπου 150 μέτρων κατά μήκος της 

Λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία.  

 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν καθαιρέσεις, εκσκαφές θεμελίων, 

επιχώσεις, σκυροδέματα μετά οπλισμών, ανακατασκευή πλακοστρώσεων 

πεζοδρομίων καθώς και τοποθέτηση ηχομονωτικών πετασμάτων μεταξύ 

μεταλλικών ορθοστατών. 

Όλη η κατασκευή θα ενταχτεί στο χώρο με μέγιστη περιβαλλοντική και 

αισθητική ευαισθησία και θα εναρμονιστεί αισθητικά με τα ήδη υπάρχοντα 

εντός των ορίων του Δήμου ηχοπετάσματα. 

 

Συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.830.000,00 €  

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%.  

 

 

 

                                                                         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 

                                                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

                                                                                     ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ  



 
 

Α.Μ.:

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ.:

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ  Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (Καθαιρέσεις -  Επενδύσεις πρανών - Πλήρωση νησίδων)

1 Α-1 Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΟΙΚ-2227 m
3 1,00

2 Α-2 Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ΟΔΟ-1620 m
3 1,00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Χωματουργικές εργασίες)

3 Α-3 Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΟΔΟ-2151 m
3 457,80

4 Α-4 Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ-6087 m
3 457,80

Β-4 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων

5 Α-5 Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ-3121Β m
3 1,00

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα

Β-29.1 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

6 Α-6 Β-29.1.1 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 ΟΔΟ-2511 m
3 1,00

Β-29.4 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30

7 Α-7 Β-29.4.4 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25  ΟΔΟ-2551 m
3 457,80

ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Β-30 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων

8 Α-8 Β-30.1 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος  B500A ΟΔΟ-2611 kg 1,00

9 Α-9 Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ-2612 kg 41.202,00

10 Α-10 Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ-7018 kg 1,00

ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

11 Α-11 Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΟΔΟ-2922 m
2 1,00

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

12 Α-12 ΥΔΡ-ΝΕΤ-1.01-Α Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης OΙΚ 6541 MHNAΣ 30,00

13 Α-13 ΥΔΡ-ΝΕΤ-1.03-Α Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 MHNAΣ 30,00

ΟΜΑΔΑ Β :  ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ  ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

14 Β-1 Ε-18

ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (ΗΧΟ Α. Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΗΧΟ Β. Λ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΗΧΟ Γ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΗΧΟ ΗΓΑ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΗΧΟ Δ. Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ) 

ΟΔΟ-2652 m
2 3.594,00

13 Β-2 Ε-18 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΔΟ-2652 m
2 1,00

14 Β-3 N.T.1 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ (H=0.40m) ΟΔΟ-2652 MM 530,00

15 Β-4 Ε-18 ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΟΔΟ-2652 m
2 1,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ                                                                                                                                                              ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Είδος εργασίας Κωδ. Αναθ. 
Μον. 

Μετρ. 
Ποσότητα

ΕΡΓΟ :
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

113/2018

2.830.000 ευρώ (ΜΕ 

Φ.Π.Α.)

                                    

α/α A.T.
α/α  Εγκ.    

Τιμ. 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.:

ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ.: 2.830.000 ευρώ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ  Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (Καθαιρέσεις -  Επενδύσεις πρανών - Πλήρωση νησίδων)

1 Α-1 Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΟΙΚ-2227 m
3 29,65 1,00 29,65

2 Α-2 Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ΟΔΟ-1620 m
3 2,30 1,00 2,30

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Χωματουργικές εργασίες)

3 Α-3 Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΟΔΟ-2151 m
3 7,15 457,80 3.273,27

4 Α-4 Β-2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ-6087 m
3 2,70 457,80 1.236,06

Β-4 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων

5 Α-5 Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ-3121Β m
3 10,85 1,00 10,85

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα

Β-29.1 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

6 Α-6 Β-29.1.1 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 ΟΔΟ-2511 m
3 72,30 1,00 72,30

Β-29.4 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30

7 Α-7 Β-29.4.4 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25  ΟΔΟ-2551 m
3 143,00 457,80 65.465,40

ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Β-30 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων

8 Α-8 Β-30.1 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος  B500A ΟΔΟ-2611 kg 1,15 1,00 1,15

9 Α-9 Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ-2612 kg 1,15 41.202,00 47.382,30

10 Α-10 Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ-7018 kg 1,15 1,00 1,15

ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

11 Α-11 Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΟΔΟ-2922 m
2 13,80 1,00 13,80

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

12 Α-12 ΥΔΡ-ΝΕΤ-1.01-Α Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης OΙΚ 6541 MHNAΣ 8,20 30,00 246,00

13 Α-13 ΥΔΡ-ΝΕΤ-1.03-Α Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 MHNAΣ 10,30 30,00 309,00

Σύνολο Ομάδα Α =  118.043,23

ΟΜΑΔΑ Β :  ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ  ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  

14 Β-1 Ε-18

ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ (ΗΧΟ Α. Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΗΧΟ Β. Λ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΗΧΟ Γ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΗΧΟ ΗΓΑ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΗΧΟ Δ. Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ) 

ΟΔΟ-2652 m
2 420,00 3.594,00 1.509.480,00

13 Β-2 Ε-18 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΔΟ-2652 m
2 420,00 1,00 420,00

14 Β-3 N.T.1 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ (H=0.40m) ΟΔΟ-2652 MM 100,00 530,00 53.000,00

15 Β-4 Ε-18 ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΟΔΟ-2652 m
2 420,00 1,00 420,00

Σύνολο Ομάδα  B =  1.563.320,00

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  ΕΡΓΑΣΙΩΝ   Α  +  Β =  1.681.363,23

Γ.Ε.  &  Ο.Ε. 18% 302.645,38

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  ΜΕ ΤΟ    Γ.Ε.  &  Ο.Ε. 1.984.008,61

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 297.601,29

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ Εργασιών  =   2.281.609,90

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΟΥ  (προ   Φ.Π.Α. και  Αναθεώρηση)  =  2.281.609,90

Αναθεώρηση =  648,17

Σύυνολική Δαπάνη  Έργου (Προ  Φ.Π.Α.) =  2.282.258,07

Φ. Π. Α. =  24% 547.741,93

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΕΡΓΟΥ  =  2.830.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ                                                                                                                                                             ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                                    

α/α A.T.
α/α  Εγκ.    

Τιμ. 
Είδος εργασίας Κωδ. Αναθ. 

Μον. 

Μετρ. 
 Τιμ. Μον. Ποσότητα

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

113/2018

ΔΑΠΑΝΗ



  

 

1 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 

ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 

ΕΡΓΟ :   

 

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ  ΝΕΑ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

 

 

 

 

Α.Μ.: 113/2018 

   

  

  

    

     

     

     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.830.000,00€ 

 
 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

  Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 

είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται τα λοιπά 

τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1.  Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη 

έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα 

εργασιών, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που 

είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης. 

  Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη 

δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι: 

1.1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς 

φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 

27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη 

χαρτοσήμου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. 

  Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό 

Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 

Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει 

τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και 

τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, 

ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 

απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 

  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα εισαγόμενα 

από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική 

διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που 

αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης 

των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε 

άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 

(ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 

1.1.2. Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και 

μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας 

μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών 

περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του 
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Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων 

και σταλίες μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και 

υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 

περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.1.3. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), 

δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών (πλην 

των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ξεχωριστά) κλπ. του 

κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, 

προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή 

αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την 

κατασκευή του υπόψη έργου. 

1.1.4. Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη 

διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, με όλες τις απαιτούμενες 

εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και 

λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 

δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 

αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.6. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο 

του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους 

όρους δημοπράτησης. 

1.1.7. Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης 

του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, 

εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων 

και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο 

έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 

εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του 

Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί 

προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας 

σύμβασης). 

1.1.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών 

μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται 

ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου και ειδικότερα στην Ε.Σ.Υ. του έργου για τις κατηγορίες 

και χρόνο που σε αυτή ορίζονται.  

1.1.9. Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, 

λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων 

κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή 

τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ 

καθώς και η δαπάνη ασφάλισης του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την 

οριστική παραλαβή του.  

 Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι 

την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στις Ε.Τ.Ε.Π., την Τ.Σ.Υ. ή τις 

Προδιαγραφές ΕΛΟΤ – Π.Ε.Τ.Ε.Π. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται 
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και τα κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, 

δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.1.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου 

εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, μέσα στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η 

ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση 

(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για 

οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η 

απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 

μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.  

  Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 

των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία 

(έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή 

για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.12. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις 

τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην 

των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του 

παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 

παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, 

λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.1.13. Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του 

έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που 

απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για 

αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω 

των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και 

λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών 

είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου 

καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, 

οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή 

και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 

1.1.14. Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη 

παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού 

γενικά, όπως π.χ.: 

 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 3,0 μ, που 

τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι 

δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες 

διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

όρων δημοπράτησης. 

 (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό 

χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την 

καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, , την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση (πλην εκείνης που 

προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ξεχωριστά), τη σηματοδότηση και την εξασφάλιση 

κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι 

δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών και τη 

διαμόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.. 
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1.1.15. Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών 

(REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στις 

Ε.Τ.Ε.Π., την Τ.Σ.Υ. ή τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ – Π.Ε.Τ.Ε.Π. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, οι 

δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις 

συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και 

οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, 

όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που 

κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου 

Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.1.16. Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 

τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη 

επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό, η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των 

επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο και η παράδοση 

των κατασκευαστικών σχεδίων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων 

εδάφους με επί τόπου μετρήσεις. 

1.1.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού (όπου 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 

Υπηρεσία. 

1.1.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την 

εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες, 

που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.1.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 

εντός κοίτης ποταμών στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) και διευθετήσεων για την 

αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 

οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.1.20. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 

απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η απόδοση, μετά το 

τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και 

όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.1.21. Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων 

μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών. 

1.1.22. Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα 

τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή 

που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την 

περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) 

εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους. 

1.1.23. Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται 

εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του 

έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 

αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των 

εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες μετατόπισης δικτύων είτε στα πλαίσια της εργολαβίας 

(απολογιστικά ή με τιμές μονάδος) είτε από τον αρμόδιο Ο.Κ.Ω. βαραίνουν τον κύριο του έργου. Εφόσον 

απαιτηθούν μέτρα αντιστήριξης για την διατήρηση των ορυγμάτων Ο.Κ.Ω. βαραίνουν τον κύριο του 

έργου. 
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1.1.24. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους 

βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης 

της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, 

των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα 

με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.1.26. Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης 

και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή 

εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης 

σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και 

πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι 

δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.1.27. Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών 

(παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων 

που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες. 

1.1.28. Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων 

αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν 

περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 

1.1.29. Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες 

σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης 

εδάφους κλπ. 

1.1.30. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις, 

Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται 

διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.1.31. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του 

Αναδόχου στο έργο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές 

μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

λαμβάνοντας υπόψη και τις τυχόν τροποποιήσεις προκύψουν από την προσαρμογή των διατάξεων κλπ. 

περιβαλλοντικών όρων μέχρι την ημέρα δημοπράτησης.  

1.1.32. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές 

δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης 

του έργου. 

1.1.33. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης 

της περιοχής κλπ, τα οποία θα επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου, και ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις που: 

 (1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς μεταχειρίσεις, 

 (2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για 

να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες. 

1.1.34. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.2.  Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται 

επίσης οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς  της  ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου από τις 

περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωσής της, 

η σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη 

απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ) πλην της 
αξίας της ασφάλτου. 
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1.3.  Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα 

Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή 

υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, 

τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών 

επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα 

επισφαλή έξοδα. 

  Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε 

ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου. 

1.4.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 

του Έργου. 

1.5.   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο 

παρόν Τιμολόγιο και είναι παρεμφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από αυτό αλλά παρουσιάζουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή επιμετρώνται 

διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των 

μεγεθών τους ως τα κατωτέρω παραδείγματα: 

(1)  Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, ακαθάρτων) από   

 τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 

  Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 

στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία 

αντοχής και μεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού σωλήνα της αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο 

παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:  DN / DM ,    όπου   

DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

   Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

υπάρχουσα διάμετρος. 

(2)  Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

  Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 

παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε 

επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  DN / 12  ,   όπου  

DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3)  Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

  Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 

του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε 

μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:   ΒN / 240  , όπου   

ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης  ταινίας σε mm. 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 

Τιμολογίου 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (Καθαιρέσεις – Επενδύσεις πρανών – Πλήρωση νησίδων) 

 

1. Άρθρο Α- 1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2227 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Α-12 

 Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή 
και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου 
τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα. 

 Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

 η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  

 ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

 Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε 
σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η 
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. 
Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01. 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την 
καθαίρεση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικά): 29,65 € 

  

2. Άρθρο Α- 2 ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1620 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Α-25 

 Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου με 
κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - 
πλήρωση νησίδων με φυτική γη".  

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του 
έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία αυτοκινήτων) 

 Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.  

 Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της μέχρι 
τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.  

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της 
πλήρωσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικά): 2,30 € 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  (Χωματουργικές εργασίες) 

 

3. Άρθρο Α- 3 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-1 

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

 Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

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

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

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

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

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

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

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

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

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

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

 Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα 
οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια 
κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές 
εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 
στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην 
μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικά): 
7,15  € 
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4. Άρθρο Α- 4 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-2 

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

 Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη των μικροϋλικών, 

 η φθορά της ξυλείας,  

 οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 

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

 Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό 
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών 
υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).  

 Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια 
ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού 
στην εκτέλεση των εργασιών. 

 Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 

 Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικά): 2,70 € 

 

ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

5. Άρθρο Α- 5 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ- 3121Β 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-4.1 

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης 
των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 
90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

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

 η σταλία των μεταφορικών μέσων,  

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

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών 
διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και ογδόντα πέντα λεπτά 

 (Αριθμητικά): 10,85 € 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-29 

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

 Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

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

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

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 

 η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς  

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

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

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

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

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

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

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

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

 Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 
περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών 
διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των 
κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

 Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

 Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη 
μετά από εκσκαφή.  

 Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
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κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-29.1 

 

6. Άρθρο Α- 6 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2511 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-29.1.1 

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10, χωρίς χρήση ξυλοτύπων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικά): 72,30 € 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25  KAI C25/30 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-29.4 

 

7. Άρθρο Α- 7 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-29.4.4 

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και 
ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C20/25 άοπλο ή και οπλισμένο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν σαράντα τρία ευρώ 

 (Αριθμητικά): 

143,00 € 

 

 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-30 

 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα 
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με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 

 Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

 Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση 
πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 

 Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

 Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-συγκολλημένα 
πλέγματα και δικτυώματα 

B500C B500
Α 

B500C B500
Α 

B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

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

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

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

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

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

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 

8. Άρθρο Α- 8 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2611 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-30.1 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικά): 1,15 € 

 

9. Άρθρο Α- 9 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων  

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-30.2 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικά): 1,15 € 

 

10. Άρθρο Α- 10 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-30.3  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικά): 1,15 € 

 

 ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

11. Άρθρο Α- 11 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Β-52 

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x 
0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης 
και αρμολόγησης,  

 η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 
2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg 
τσιμέντου ανά m3,  
 η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3 
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών . 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) έτοιμης πλακοστρώσεως 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκατρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικά): 13,80 € 

 

 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

12. Άρθρο Α- 12 ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. ΥΔΡ-ΝΕΤ-1.01-Α 

 
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας 
κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου 
(ΠΣΠ)". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 - η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων 
μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο 
 - ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της 
πινακίδας εντός του εδάφους 
 - η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών. 
Όλα θα γίνουν   σύμφωνα απολύτως  με την τεχνική περιγραφή και με τις υποδείξεις της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού) (Μήνας) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικά): 8,20 € 

 

 

13. Άρθρο Α- 13 ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 108 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. ΥΔΡ-ΝΕΤ-1.03-Α 

 
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, 
διαμέτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 - η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων, είτε ως 
ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 
 - η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 
 - ο έλεγχος λειτουργίας 
 - η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών. 
Όλα θα γίνουν   σύμφωνα απολύτως  με την τεχνική περιγραφή και με τις υποδείξεις της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού (Μήνας) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικά): 10,30 € 
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ΟΜΑΔΑ B: ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  

 

12. Άρθρο Β- 1 
ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 
(ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2652 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας  Σχετ. Ε-18  

 Κατασκευή διαφανούς ανακλαστικού αντιθορυβικού πετάσματος μεγίστου ύψους 4,50 m από 
την στάθμη του οδοστρώματος, επί τοιχίου, σύμφωνα την μελέτη . 

 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου ορθοστατών - χαλύβδινων προφίλ ΗΕΑ ή ΗΕΒ 160, πλακών 
έδρασης, κλωβών αγκύρωσης και λοιπών μικροϋλικών στερέωσης. Οι ορθοστάτες, οι πλάκες 
έδρασης και οι δοκοί από χάλυβα θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ σε ελάχιστο πάχος 80 μm 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461, μετά από κύκλο αμμοβολής κατηγορίας SA 2 ½ κατά 
EN ISO 8501-1.    
 Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και συναρμολόγηση διαφανών πετασμάτων από PMMA 

(Polymethylmethacrylate), τύπου PARAGLAS soundstop, με ελάχιστο πάχος 20mm, επίπεδα, 

συμπαγή με μηχανισμό(οπλισμό) συγκράτησης θραυσμάτων. Ειδικά στις γέφυρες θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν 4 μηχανισμοί συγκράτησης θραυσμάτων ανά φύλλο ή ειδικό ηχοπέτασμα με 

εσωτερική ενίσχυση τύπου PARAGLAS soundstop GS CC. 

 
Τα διαφανή πετάσματα πληρούν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 

 
 Εξαιρετική διαύγεια και καθαρότητα χωρίς κιτρινισμό στο χρόνο: Φωτοπερατότητα ≥92% -

ΕΝ 410 και μετά 10ετία ≥90% -ΕΝ 4892. 

 Ειδικό βάρος: 1,19 gr/cm
3
. 

 Μεγάλη αντοχή σε πρόσκρουση και χτυπήματα από πέτρες, κλπ. (δοκιμή με τη μέθοδο της 

σφύρας Schmidt και ενέργεια κτυπήματος 30 Νm) -ΕΝ 1794-1. 

 Εφελκυστική αντοχή ≥70 ΜPa –ISO 527-1-2. 
 Αντοχή σε κάμψη ≥102 ΜPa -ISO 178. 
 Γραμμικώς συντελεστής ελαστικότητας (tensile modulus of elasticity-Young’s) ≥3300 ΜPa-ΕΝ 

7823-2 κατά την τοποθέτηση και μετά την παρέλευση -10ετίας. 

 Επιμήκυνση θραύσεως ≥5% -ΕΝ 7823-2, ISO 178. 
 Μεγάλη αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως σκόνη, αέρια ρύπανση, υψηλή 

ηλιακή ακτινοβολία UV, κλπ. 

 Αυτοκαθαριζόμενα δεδομένου ότι είναι άνευ πόρων και με μεγάλη αντοχή στα χημικά που τα 

καθιστούν εύκολα καθαριζόμενα από graffiti. 

 Οικολογικά ήτοι ανακυκλώσιμα και μη τοξικά όταν καίγονται. 
 Υψηλή Ηχομονωτική συμπεριφορά ≥32 dB(A) για πάχος 20mm -EN 1793-2, -EN ΙSΟ 140-3. 
 Εύκολη συναρμολόγηση και αντικατάσταση. 

 Τήρηση των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας EN-1793, EN-1794, EN-14388 & EN-14389 
με τις τυχόν εκάστοτε αναθεωρήσεις τους. 

 Όλα τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία θα αποδεικνύονται με  πιστοποιητικά διεθνών 
εργαστηρίων. 

 
Μεταξύ των ορθοστατών και των διάφανων φύλλων θα τοποθετηθούν ειδικά λάστιχα (από υλικό 

ΕPDM) ώστε να εξασφαλίζεται η ακουστική ερμητικότης, το προφίλ του οποίου έχει μελετηθεί εις 
τρόπον ώστε να εμποδίζεται η έξοδος του πανέλου κατά τις στιγμές της μεγαλύτερης καταπόνησης 
και να αποσβένονται οι δυνατές δονήσεις. 

Το πλήρες σύστημα του ηχοπετάσματος, θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεχνικά στοιχεία του 
προμηθευτή, από τα οποία θα προκύπτει η στατική επάρκεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 



  

 

18 
 

και η επιτυγχανόμενη απόσβεση του θορύβου. Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστού. 

 Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως εγκατεστημένου πετάσματος, από την στέψη του 
τοιχίου ή της βάσης έδρασης και άνω, συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών και όλων των 
απαραίτητων υλικών, μικρουλικών και εξαρτημάτων. Το τοιχίο έδρασης από σκυρόδεμα επιμετρείται 
ιδιαιτέρως με τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. Περιλαμβάνεται ανοιγμένο στην τιμή του 
ηχοπετάσματος η προμήθεια και εγκατάσταση.  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εγκατεστημένου αντιθορυβικού πετάσματος. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι  € 

 (Αριθμητικά): 420,00  € 

 

13. Άρθρο Β- 2  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2652 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Ε-18 

 Μεταλλικό αδιαφανές αντιθορυβικό ηχομονωτικό πέτασμα με κατασκευή ανάλογη των διαφανών 
ηχοπετασμάτων με τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά - διαφοροποιήσεις :  
 Τα αδιαφανή ηχομονωτικά πέτασματα θα είναι Αλουμινίου σε διάφορα χρώματα και πρέπει να 
έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Τα αδιαφανή ηχομονωτικά πέτασματα τοποθετούνται ως τμήμα του συνολικού ύψους 

πετασμάτων σε αντικατάσταση του  τύπου από ΡΜΜΑ (polymethylacrylate), δηλαδή στον ίδιο 

τύπο σκελετό στήριξης, ήτοι χαλύβδινα προφίλ – ορθοστάτες, ΗΕΑ 160, με την χρήση 

κατάλληλου προφίλ για την συρταρωτή ή ανάλογα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή 

προδιαγραφές τοποθέτηση. Οι διαστάσεις και το σχήμα θα προσαρμόζονται απόλυτα με αυτό 

των διαφανών, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε όλο το ύψος του ηχοπετάσματος (0 ή 1 

ή 2 ή 3 τμήματα) είτε στο κατώτερο τμήμα σε σημεία που θα προτείνει ο Ανάδοχος του έργου 

στη Μελέτη Εφαρμογής (0 ή 1 ή 2 ή 3 τμήματα). Το ύψος καθορίζεται από τις τυποποιημένες 

διαστάσεις τεμαχίων.    

 Στις οριζόντιες πλευρές το κάθε μεταλλικό ηχοπέτασμα θα φέρει ειδική διαμόρφωση ώστε να 

επιτυγχάνεται τέλεια ηχοστεγανότητα και παράλληλα να εφαρμόζει τόσο στα κατακόρυφα 

προφίλ, όσο και μεταξύ τους, στην βάση και με τα διαφανή υπερκείμενα με χρήση των 

αναγκαίων διαχωριστικών, ελαστικών παρεμβυσμάτων στεγάνωσης κλπ.   

 Τα μεταλλικά ηχομονωτικά ηχοπετάσματα θα αποτελούνται από τυποποιημένα τεμάχια 

μονολιθικής κατασκευής συνολικού πάχους τουλάχιστον 60 mm και θα αποτελούνται από το 

κατάλληλο ινώδες υδρόφοβο ηχομονωτικό – ηχοαπορροφητικό υλικό (πετροβάμβακα ή 

ανάλογο) πάχους τουλάχιστον 50 χιλ. πυκνότητας τουλάχιστον 75 kg/m3, που θα περιβάλλεται 

από προστατευτική επίπεδη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8 χιλιοστών ή και μεγαλυτέρου. Η 

μία πλευρά του, προς το δρόμο, θα είναι διάτρητη σε ποσοστό > 30 %. Για επιπλέον 

υδροαπωθητικότητα στην εξωτερική πλευρά του ηχομονωτικού θα γίνει επικάλυψη με 

κατάλληλο υλικό (π.χ. μαύρο υαλούφασμα).  

 Η ηχομονωτική ικανότητα ΔLR των πάνελ πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 dB και κατηγορία 

τουλάχιστον Β3. Θα πιστοποιείται από αρμόδιο ευρωπαϊκό εργαστήριο. Η εκτίμηση της 

ηχομονωτικής ικανότητας γίνεται με βάση το πρότυπο ΕΝ 1793-2.  

 Yψηλή αντοχή στις συνθήκες περιβάλλοντος (σκόνη, αέριοι ρύποι, υπεριώδης ακτινοβολία κλπ). 

 Ευχερής συναρμολόγηση και αντικατάσταση επί μέρους στοιχείων. 

 Οικολογικό και ανακυκλώσιμο υλικό, μη τοξικό κατά την καύση του. 

 Τήρηση των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας EN-1793, EN-1794, EN-14388 & EN-14389 
με τις τυχόν εκάστοτε αναθεωρήσεις τους. 

 Το πλήρες σύστημα του ηχοπετάσματος, θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεχνικά στοιχεία του 
προμηθευτή, από τα οποία θα προκύπτει η στατική επάρκεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
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και η επιτυγχανόμενη απόσβεση του θορύβου. Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστού. 

 Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα πλήρως εγκατεστημένου πετάσματος, από την στέψη του 
τοιχίου ή της βάσης έδρασης και άνω, συμπεριλαμβανομένων των ορθοστατών και όλων των 
απαραίτητων υλικών, μικρουλικών και εξαρτημάτων. Το τοιχίο έδρασης από σκυρόδεμα επιμετράται 
ιδιαιτέρως με τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. Περιλαμβάνεται ανοιγμένο  στην τιμή του 
ηχοπετάσματος η προμήθεια και εγκατάσταση.  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εγκατεστημένου αντιθορυβικού πετάσματος. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι  € 

 (Αριθμητικά): 420,00  € 

 

14. Άρθρο Β- 3 ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ (H=0.40m) 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2652 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Ν.Τ.1 

 Πρόκειται για οκτάγωνικού σχήματος μειωτή θορύβου που τοποθετείται στην κεφαλή του 
πετάσματος. Σε θέσεις όπου το υπολογισμένο ύψος του ηχοπετάσματος έπρεπε να μειωθεί για 
κατασκευαστικούς λόγους, επιλέχτηκε η λύση του μειωτήρα η οποία ενδείκνυται σε ανάλογες 
περιπτώσεις όπου απαιτείται αύξηση της απόδοσης του ηχοπετάσματος. Αφορά οκτάγωνη μεταλλική 
διάτρητη κατασκευή ύψους και πλάτους περίπου 350 χιλιοστών με μήκος 1 έως 3 μέτρα, η οποία 
τοποθετείται στην κορυφή του ηχοπετάσματος προσθέτοντας στο ύψος αυτού συνολικά περίπου 
400 χιλιοστά.   

Η μεταλλική κατασκευή εσωτερικά διαθέτει κατάλληλα ηχοαπορροφητικά υλικά ενώ το σύνολο 
των υλικών που απαρτίζεται είναι ανακυκλώσιμα και οι διαδικασίες παραγωγής του είναι  απολύτως 
φιλικές στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα επιτρέπουν υψηλή αντοχή σε χρόνο διατήρησης των 
ακουστικών χαρακτηριστικών, χωρίς  συντήρηση κατά τη διάρκεια λειτουργία τους. 

Η αποτελεσματικότητα της συσκευής μείωσης του θορύβου έχει ελεγχθεί με δοκιμές από την 
κατασκευάστρια εταιρεία, εκτελεσμένες από αρμόδιο ευρωπαϊκό εργαστήριο. Κατά τα λοιπά ως 
άρθρο μεταλλικών αδιαφανών αντιθορυβικών πετασμάτων. 

 Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) εγκατεστημένου μειωτήρα. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό  € 

 (Αριθμητικά): 100,00  € 

 

 

15. Άρθρο Β- 4 ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2652 

Άρθρο Τιμολογίου Έργων οδοποιίας Σχετ. Ε-18 

 Κατακόρυφα ηχοαπορροφητικά πετάσματα αρμών διαστολής γεφυρών με κατασκευή ανάλογη 
αυτής των μεταλλικών αδιαφανών αντιθορυβικών πετασμάτων, τα οποία τοποθετούνται εκατέρωθεν 
του αρμού διαστολής για την παρακολούθηση της διαστολικής – συστολικής συμπεριφοράς του 
αρμού διαστολής της γέφυρας με μηχανισμό εγκεκριμένο ή να έχει αποδεδειγμένα τοποθετηθεί σε 
ανάλογες κατασκευές και με πιστοποιητικά. Τα ηχοπετάσματα μπορεί να έχουν ανάλογα τον 
κατασκευαστή και ενιαίου τύπου κατασκευή που να μπορεί να παρακολουθήσει τις μετακινήσεις.  

 Οι απαιτήσεις κατασκευής – ιδιότητες, τρόπος τοποθέτησης, υλικά κλπ. θα είναι αντίστοιχες 
αυτές των μεταλλικών αδιαφανών αντιθορυβικών πετασμάτων ενώ οι προδιαγραφές – ιδιότητες 
αντιθορυβικής προστασίας θα είναι αντίστοιχες  τουλάχιστον των μεταλλικών αδιαφανών 
αντιθορυβικών πετασμάτων.  

 Κατά τα λοιπά ως άρθρο μεταλλικών αδιαφανών αντιθορυβικών πετασμάτων.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εγκατεστημένου αντιθορυβικού πετάσματος. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι  € 

 (Αριθμητικά): 420,00  € 

 

 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 

 

    ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ                                                                                      ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  

   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  



 
 

Α.Μ.:

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ.:

Αρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ 'Εργου

1 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01

2 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02

3 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03

4 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04

5 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05

6 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07

7 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01

8 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00

9 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01

10 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01

11 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-02

12 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ                                                                                                                                                                    ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                                                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

Γενικές  εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων

Συντήρηση σκυροδέματος

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Δονητική  συμπύκνωση σκυροδέματος

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι  ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα

                                    

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

Διάστρωση σκυροδέματος

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

113/2018

2.830.000 ευρώ (ΜΕ Φ.Π.Α.)



Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Α.Μ:113/2018                                      σελ.1/31 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ:  ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣTH ΝΕΑ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ  

 Α.Μ.: 113/2018 

  ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ: 2.830.000,00 (με 

Φ.Π.Α.)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΠΔΕ  

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

Πίνακας περιεχομένων 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. ...................................................................... 3 
ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης ............................................... 3 

ΑΡΘΡΟ 3.Εφαρμοστέα νομοθεσία ...................................................................... 3 
ΑΡΘΡΟ 4. Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές ..................................................... 4 
ΑΡΘΡΟ 5. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης έργων ................................................... 4 

ΑΡΘΡΟ 6. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής ............................................................. 4 
ΑΡΘΡΟ 7. Γενικά περί υλικών και μηχανημάτων .................................................. 5 

ΑΡΘΡΟ 8. Διεύθυνση του έργου από τον Ανάδοχο ............................................... 6 
ΑΡΘΡΟ 9. Μητρώο του έργου ........................................................................... 7 
ΑΡΘΡΟ 10. Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες ........................................................... 7 

ΑΡΘΡΟ 11. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων .................................... 7 
ΑΡΘΡΟ 12. Αναθεώρηση τιμών ......................................................................... 8 

ΑΡΘΡΟ 13. Τιμές μονάδων νέων εργασιών ......................................................... 8 
ΑΡΘΡΟ 14. Πρωτόκολλα αφανών εργασιών ........................................................ 8 
ΑΡΘΡΟ 15. Μηχανικός εξοπλισμός και ειδικευμένο προσωπικό .............................. 8 

ΑΡΘΡΟ 16. Αδρανή υλικά - Υλικά επιχωμάτων .................................................... 8 
ΑΡΘΡΟ 17. Οδοί προσπελάσεως ........................................................................ 9 

ΑΡΘΡΟ 18. Προστασία της βλάστησης ............................................................... 9 
ΑΡΘΡΟ 19. Ευθύνη για ζημιές και ατυχήματα ...................................................... 9 
ΑΡΘΡΟ 20. Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας .................................. 10 

ΑΡΘΡΟ 21. Εργαστηριακός έλεγχος εργασιών ................................................... 10 
ΑΡΘΡΟ 22. Επίβλεψη και Διεύθυνση του έργου ................................................. 11 

ΑΡΘΡΟ 23. Χρηματοδότηση έργου – επιβαρύνσεις ............................................. 11 
ΑΡΘΡΟ 24. Ειδικές Δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο .................................... 12 
ΑΡΘΡΟ 25. Δαπάνες οικονομικής προσφοράς Αναδόχου ..................................... 13 

ΑΡΘΡΟ 26. Ειδικοί όροι προστασίας περιβάλλοντος - Τήρηση απαιτήσεων 
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ΑΡΘΡΟ 27. Ασφάλιση προσωπικού – Πρόληψη ατυχημάτων ............................... 14 
ΑΡΘΡΟ 28. Μέτρα ασφαλείας – Αποφυγή ατυχημάτων. ...................................... 15 
ΑΡΘΡΟ 29. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας ........ 15 

ΑΡΘΡΟ 30. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) ............................................ 18 
ΑΡΘΡΟ 31. Περίφραξη έργου ......................................................................... 18 

ΑΡΘΡΟ 32. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο .................... 18 
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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 : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣTH ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ». 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή ηχοπετασμάτων στο παράδρομο της Ε.Ο. 

Αθηνών – Λαμίας στα όρια του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας. 

Το έργο στοχεύει στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

των πολιτών εστιάζοντας στην προστασία των κατοίκων του Δήμου από τον οδικό 

κυκλοφοριακό θόρυβο στις περιοχές που γειτνιάζουν με τον αυτοκινητόδρομο της Ο.Ε. Αθηνών 

–Λαμίας.   

Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν ηχοπετάσματα:  

 Επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, από την οδό Παπαφλέσσα έως την είσοδο στη Λεωφόρο 

Αχαρνών στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας. Τα ηχοπετάσματα θα αναπτυχθούν 

σε μήκος περίπου 125 μέτρων κατά της Λ. Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία. 

 Επί της Λεωφόρου Αχαρνών, από την Κώστα Βάρναλη & Δωδεκανήσου έως και το 

γήπεδο μπάσκετ στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας. Τα ηχοπετάσματα θα 

αναπτυχθούν σε μήκος περίπου 130 μέτρων κατά μήκος Λεωφόρου Αχαρνών στην έξοδο 

προς Λαμία.  

 Επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, από την έξοδο της οδού Αναγεννήσεως έως τα όρια με το 

Δήμο Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας. Τα ηχοπετάσματα θα 

αναπτυχθούν σε μήκος περίπου 128 μέτρων κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισού στο 

ρεύμα προς Λαμία. 

 Επί της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, από την οδό Θεσπρωτίας του Δήμου N. Φιλαδέλφειας-N. 

Χαλκηδόνας έως την οδό Φλέμινγκ στο σημείο που τέμνει την οδό Θεσσαλονίκης. Θα 

αναπτυχθεί σε μήκος περίπου τετρακοσίων (400) μέτρων κατά μήκος της Λεωφόρου 

Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά. 

 Επί της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, από την αερογέφυρα της οδού Τσούντα έως και μετά την 

οδό Βαλαωρίτου στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας.Τα ηχοπετάσματα θα 

αναπτυχθούν σε μήκος περίπου 150 μέτρων κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισού στο 

ρεύμα προς Λαμία. 
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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) 

 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 . 
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 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. 

 

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 
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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.  

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 
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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 
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κατασκευαστεί τελικά. Το μητρώο θα συνταχθεί σε τρία (3) αντίτυπα και θα περιλαμβάνει 

οπωσδήποτε και τα εξής: 

 Έγχρωμες φωτογραφίες και διαφάνειες που θα ληφθούν κατά τα διάφορα στάδια 

εκτέλεσης του έργου και θα τοποθετηθούν σε χωριστό ευπαρουσίαστο τεύχος. 

 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 οκτώ (8) 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. 
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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. 

- 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, 
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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. 

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 
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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 ΠΚΝΤΜ. 
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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 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. 
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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. Δoκίμια 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. 

 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 «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ 
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ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ» χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2018 ΣΑΕΠ 085, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

2018ΕΠ08500006. 

Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 151 και 152 του Ν 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. 

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. 
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 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. 

 

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 
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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 
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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. 

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 
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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. 

 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. 
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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 

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 
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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 
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Π.χ. ειδικοί τύποι 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. 

Το ανωτέρω περιλαμβάνεται: 

-Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου Π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση 
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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, σύμφωνα 

με τον κανονισμό 1303/2013 ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΕΡΓΟΥ καταλλήλων διαστάσεων, εμφάνισης και 

αισθητικής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του έργου σύμφωνα µε τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας και τις προδιαγραφές σηματοδότησης του Επικοινωνιακού οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020, 

Κεφάλαιο IIΙ «Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» και το Παράρτημα 3 «Η εφαρμογή της 

ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας του ΕΣΠΑ». 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει, µε δική του 

δαπάνη, την ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΕΡΓΟΥ, µε μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα σύμφωνα με τον κανονισμό 
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1303/2013, µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις προδιαγραφές σηματοδότησης του 

Επικοινωνιακού οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020 Κεφάλαιο IIΙ «Μέτρα Πληροφόρησης και 

Επικοινωνίας» και το Παράρτημα 3 «Η εφαρμογή της ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας του 

ΕΣΠΑ». 

 

ΑΡΘΡΟ 32. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

32.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε 

να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών 

ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 

(αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 1  (αρ. 42). 

 

32.2. 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 

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). 

 

                                                 

32.1. 
1
 * H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 

305/96. 
 

32.2.  ** 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. 
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32.3.  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρεί τα ακόλουθα: 

32.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - 

Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών 

που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 

περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 

ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το 

παράρτημα 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 (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: 
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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. 

 

32.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας  και υγείας 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 

50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα 

εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 

Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 

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 
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ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2.Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 

17 παρ. 1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται 

από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 

και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των 

οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον 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).  

 

32.3. 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. 

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

 



Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Α.Μ:113/2018                                      σελ.26/31 

32.4. Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

 

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

το 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. 

  

32.4.1. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο. 

 

32.4.2. 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 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 
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όπως προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες 

ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων 

σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός 

αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102-

108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 

8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

32.4.3. Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση 

- εκφόρτωση -εναπόθεση υλικών, θόρυβος , φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λ.π 

 

32.4.4. 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 
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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. 

 

32.4.5. Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 

304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των 

μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, 

των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας 

(ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές 

κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 

499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 

105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, μέρος Β', τμήμα 

II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής 

στοιχεία : 

1.Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2.Άδεια κυκλοφορίας 

3.Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4.Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5.Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, 

μέρος Β', τμήμα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6.Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 

καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 

και 6). 

7.Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης 

και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 

15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).  

 

32.4.6. 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, 
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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. 

i. 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, 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 ) 

i. 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.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II παρ.4-6,14 ). 

c. Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπης & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. IΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 

16289/330/99.  

d. Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστηριξης, 

δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

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

e. Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 

ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των 

οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από 

την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
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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). 

i. 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). 

 

32.4.7. 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 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν. 4412/16 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

ΦΕΚ 147/Α/16  

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93ΚΥ

Α αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

ΦΕΚ 765/Β/93 

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
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Π. Δ. 413/77 

Π. Δ. 95/78 

Π. Δ. 216/78 

Π. Δ. 778/80 

Π. Δ. 1073/81 

Π. Δ. 225/89 

Π. Δ. 31/90 
Π. Δ. 70/90 

Π. Δ. 85/91 

Π. Δ. 499/91 

Π. Δ. 395/94 

Π. Δ. 396/94 

Π. Δ. 397/94 

Π. Δ. 105/95 

Π. Δ. 455/95 

Π. Δ. 305/96 
Π. Δ. 89/99 

Π. Δ. 304/00 

Π. Δ. 155/04 

Π. Δ. 176/05 

Π. Δ. 149/06 

Π. Δ. 2/06 

Π. Δ. 212/06 

Π. Δ. 82/10 

Π. Δ. 57/10 

 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 
ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

 

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 

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Φ.Χ. 

   

   

ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ  ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣTH ΝΕΑ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ A.M.:113/2018 

ΔΗΜΟΣ Ν Ε Α Σ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:2.830.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ  

 

  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1
ο

: Αντικείμενο της εργολαβίας 

 

Η παρούσα Γ.Σ.Υ. περιλαμβάνει του όρους µε τους οποίους θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο το έργο που 

αναφέρεται στην επικεφαλίδα. 

 

Άρθρο 2ο: Διατάξεις που ισχύουν 
 

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει σήμερα. 

2. Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 & του Ν. 3852/2010 καθώς και το 

Π.∆. 171/87 όπως εκάστοτε τροποποιούνται. 

 

Άρθρο 3ο: Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές 
 

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων 

του Υ.ΠΟ.ΜΕ.∆Ι & του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εφαρμόζονται οι 

αντίστοιχες µε το είδος του έργου που εκτελείται Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων ή στο Τιμολόγιο. 

 

Άρθρο 4ο: Συμβατικά Τεύχη – Σειρά ισχύος 
Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία της εργολαβίας µε βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου είναι τα 

επόμενα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχονται σε αυτά, η σειρά ισχύος τους 

καθορίζεται ως παρακάτω: 

1. Η διακήρυξη του έργου 

2. Το Τιμολόγιο μελέτης 

3. Ο προϋπολογισμός μελέτης 

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

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

6. Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν 

7. Η τεχνική περιγραφή του έργου 

8. Το χρονοδιάγραμμα του έργου, όπως θα εγκριθεί από την Υπηρεσία 

9. Τα σχέδια και τα υπόλοιπα διαγράμματα της οικοδομικής αδείας 

 

Άρθρο 5ο: Εγγυήσεις – Προθεσµία αποπεράτωσης 
Ορίζονται από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
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Άρθρο 6ο: Πρόοδος εργασιών _ Κυρώσεις καθυστέρησης 
 

1. Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ορίζεται η ολική προθεσμία του έργου και τυχόν τμηματικές. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

να συντάξει και να υποβάλλει στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, 

οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί 

πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση 

των συνεργείων του αναδόχου. 

4. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται µε τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες µε τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία 

εφαρμοζομένων των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 160 του Ν. 4412/2016. 

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα 

σύμφωνα µε τις διατάξεις το άρθρο 146 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 7ο: Περιεχόμενα των τιμών τιμολογίου 
 

Οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης αναφέρονται στις μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς ο ανάδοχος να 

δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. 

Αναλυτικά στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την 

ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων 

των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του αναδόχου, οι δαπάνες των 

υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, 

απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τα τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις, ή 

επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων, κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, 

δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη ων υλικών, σύστασης και διάλυσης 

εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων και ζημιών στο προσωπικό του αναδόχου, στον κύριο του έργου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

 

Άρθρο 8ο: Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου 
 

Στο ποσοστό των γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου που δικαιούται ο ανάδοχος και που καταβάλλεται ως 

ποσοστό επί της αξίας των συμβατικών ή νέων τιμών μονάδος εργασιών στα έργα που εκτελούνται μετά από 

δημοπρασία ή απ' ευθείας ανάθεση για τις ειδικές περιπτώσεις, περιλαμβάνονται: 

1. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία 

των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση, κ.λπ.). 

2. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης –εκτέλεσης και παραλαβής 

των έργων. 

3. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και κάθε είδους επιβαρύνσεις. 

4. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση 

των έργων σε κανονική λειτουργία. 

5. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε φύσεως αποζημίωση 

σε τρίτους. 

6. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και μεταφοράς – απόθεσης των προϊόντων σε θέση που 
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επιτρέπεται από την Αστυνομία. 

7. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για τη σωστή, έντεχνη και σύμφωνα µε τα 

συμβατικά στοιχεία των εργασιών ή που απαιτείται για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση 

µε τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 

8. Το όφελος του αναδόχου σύμφωνα με την παράγραφο θ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 9ο: Ποιότητα υλικών – Έλεγχος αυτών - Δείγματα 
 

Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους αντίστοιχων προδιαγραφών. Δείγματα 

υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν την χρησιμοποίησή τους. Υλικά και λοιπά είδη που 

χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. 

Τα δείγματα και τα περιγραφικά στοιχεία που απαιτούνται θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό 

εργαστήριο δοκιμών υλικών, θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφεται το όνομα του αναδόχου, καθώς 

και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. 

 

Άρθρο 10ο: Μηχανικός εξοπλισμός 
 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται και καθορίζεται στα 

άρθρα του τιμολογίου της μελέτης. Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα εξασφαλίζεται 

φροντίδα και έξοδά του χωρίς καμία υποχρέωση της Υπηρεσίας ή σχετική ευθύνη. 

 

Άρθρο 11ο: Ατυχήματα - Ζημιές 
 

Ο ανάδοχος του έργου που εκτελείται μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει 

όλο το προσωπικό του που ασχολείται στο έργο. Στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών 

περιοχών ΙΚΑ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την ασφάλιση του προσωπικού που θα 

χρησιμοποιηθεί και που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Είναι υποχρεωμένος 

επίσης να ασφαλίσει το υπόλοιπο προσωπικό σε µια από τις αναγνωρισμένες από το Δημόσιο ασφαλιστικές 

εταιρείες. 

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα (που πρέπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο συνολικά δαπάνη εργοδοτική, 

εισφορά ασφαλισμένου) βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε 

αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, ζημιών σε ξένη 

ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων  και γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα. 

 

Άρθρο 12ο: Φόροι – Τέλη και κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους φόρους τους προβλεπόμενους από τους νόμους 

φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός. 

Επίσης είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το προσωπικό του σύμφωνα µε όσα καθορίζονται από το αρμόδιο 

Υπουργείο, µε τις διάφορες αποφάσεις του, δηλαδή των δώρων εορτών – Πάσχα και Χριστουγέννων, του 

επιδόματος αδείας και των ημερομισθίων για τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας. 

Εάν κατά την ημερομηνία που έγινε ο διαγωνισμός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν αυτά 

που υπήρχαν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται από τους λογαριασμούς του αναδόχου και 

εφόσον αποφασισθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς. 
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Άρθρο 13ο: Μελέτη συνθηκών του έργου 
 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου κατά το διαγωνισμό είναι ότι είχε λάβει υπόψη του τις 

γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, τις απαιτούμενες για κάθε µέσο μεταφορές, τη διάθεση – διαχείριση 

και αποθήκευση των υλικών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών 

χειρών, την εξασφάλιση νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τη λήψη υλικών από χείμαρρους ή ποταμούς, τις καιρικές 

συνθήκες, και οιασδήποτε άλλες τοπικές – ειδικές και γενικές συνθήκες, τα προβλήματα που πιθανόν να 

προκύψουν, που µε οποιοδήποτε τρόπο είναι δυνατόν να επηρεάσουν το κόστος του έργου και ότι το έργο αυτό 

θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τη σύμβαση µε την οποία ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται. 

 

Άρθρο 14ο: Φύλαξη υλικών και μέσων – Προστασία βλάστησης 
 

1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα για τις εργασίες που 

εκτελούνται. Σχετικές εντολές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν. σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης 

– προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του 

αναδόχου. 

2. Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει τα απαιτούμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που βρίσκονται 

κοντά στο έργο που εκτελείται για να αποφεύγονται οι ζημιές σε αυτό ή αυτά, ή η διακοπή της λειτουργίας 

αυτών. Ζημιές που προξενήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν και σε 

αντίθετη περίπτωση η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

3. Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση και τις εκτάσεις που έχουν καλλιεργηθεί στην 

περιοχή όπου εκτελείται το έργο και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρου, θάμνων, και καταστροφή φυτείας που 

δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου. 

4. Ζημιές που κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του έργου αποζημιώνονται, μετά τη σύνταξη του 

σχετικού πρωτοκόλλου από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου. 

 

Άρθρο 15ο: Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλεια 

κυκλοφορίας 
 

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα µε το νόμο, λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη 

ατυχημάτων, στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτον, καθώς και στην παροχή των πρώτων βοηθειών σε αυτούς. 

Γαιώδη ορύγματα αντιστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγματα μέσα σε κατοικημένες περιοχές  

επισημαίνονται τη νύχτα µε φώτα. 

Διαταγές της Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του 

αναδόχου. 

Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή των πρώτων βοηθειών. 

 

Άρθρο 16ο: Χρόνος εγγύησης 
 

Όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 17ο: Τελικός λογαριασμός 
 

Εκδίδεται μετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και εφόσον 

εγκριθούν. Τα στοιχεία αυτά είναι τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση λογαριασμού, αντίτυπα δε ή 

αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται στο λογαριασμό. 

Πριν τη θεώρηση του λογαριασμού αυτού ζητείται από τον ανάδοχο να προσκομίσει βεβαίωση του αρμόδιου 
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Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. όπου θα αναφέρεται η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών για το έργο. 

 

 

        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        

 

    ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ                                ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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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 

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

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 
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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 Οδοποιία 

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.



 
 

 

7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   

Δεν   προβλέπεται   να   υπάρχουν   επικίνδυνα   υλικά   που   να   απαιτούν   ειδική 

μεταχείριση και ειδικές συνθήκες αποκομιδής. 

 

 

8.     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 ½’’ 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. 

 

 

9.     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 
 

  Α. Χωματουργικές εργασίες: 
 
      Περιλαμβάνει: καθαιρέσεις, εκσκαφές θεμελίων ,επιχώματα.  
 

Α. Οικοδομικές εργασίες κτιρίου. 
 

Περιλαμβάνει: σκυροδέματα μετά οπλισμών και τοποθέτηση ηχοποετασμάτων. 

 

 

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.



 

12.  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   ΠΔ1073/81.   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. 

 

 
 
 
 

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 

  Κολοβού Εύα 
      Πολιτικός   Μηχανικός / ΠΕ3 

                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

     Σγουράκη  Ελένη 
     Πολιτικός   Μηχανικός / ΠΕ3 
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1.     ΓΕΝΙΚΑ 
 

 

1. ΕΡΓΟ  : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ» 

 

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 :   113/2018 

 
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.



3.1.1  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. 

 
 
 
 

                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 

  Κολοβού Εύα 
      Πολιτικός   Μηχανικός / ΠΕ3 

                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

     Σγουράκη  Ελένη 
     Πολιτικός   Μηχανικός / ΠΕ3 
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