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ΕΡΓΟ: Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελειάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση στο υδροδοτικό 

σύστημα. 

ΣΥΔΛI 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Το προτεινόμενο έργο αναφέρεται στην διασύνδεση υδροδότησης της Αμπελειάς 

και του Επισκοπικού από το υδροδοτικό σύστημα του ΣΥΔΛΙ και τα δίκτυα Χαμηλής και 

Υψηλής πίεσης καθώς και στον ανασχεδιασμό και βελτίωση συνολικά του κλάδου ΥΠ 

του ΣΥΔΛΙ από το Νεοχωρόπουλο, εντός του Πανεπιστημίου, στην Πεδινή, στην Αγία 

Μαρίνα Πεδινής και μέχρι την Αμπελειά και Επισκοπικό για τη συνολική βελτίωση και 

βέλτιστη λειτουργία. 

 

Οι ανάγκες υδροδότησης της Αμπελειάς και του Επισκοπικού τους τρεις 

καλοκαιρινούς μήνες εκτιμάται σε περισσότερο από 40m3/h με συνεχείς αυξητικές τάσεις 

λόγω της αύξησης εμπορικών και κυρίως πτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στην 

περιοχή, και γίνεται από δύο γεωτρήσεις του ΣΥΔΛΙ παροχής 35m3/h και 10m3/h 

περίπου το χειμώνα. Το καλοκαίρι του 2017 και μετά, παρατηρήθηκε έντονη λειψυδρία 

με αποτέλεσμα οι γεωτρήσεις να μην αποδίδουνε (<20m3/h περίπου μόνο η μία, ενώ η 

άλλη δεν είχε καθόλου νερό) την παλαιότερη και απαιτούμενη από τους οικισμούς και 

την αυξανόμενη από δραστηριοποίηση πτηνοτροφείων στην περιοχή, παροχή. 

Για την επίλυση της υδροδότησης απαιτείται η διασύνδεση της Αμπελειάς και του 

Επισκοπικού με το υδροδοτικό σύστημα του ΣΥΔΛΙ και τα δίκτυα της Χαμηλής και 

Υψηλής πίεσης, ανάλογα με την επάρκεια του ΣΥΔΛΙ. 

Προτείνεται να κατασκευαστεί τμήμα δικτύου της Υψηλής Πίεσης του ΣΥΔΛΙ από 

την πύλη του Πανεπιστημίου στο Νεοχωρόπουλο και μέχρι την υψηλή δεξαμενή 

Πεδινής, μήκους 2.600 μ από PE, Φ160, 20ατ στην Πεδινή, για τη σύνδεση με τον νέο 

αγωγό Αμπελειάς. Έτσι θα αυξηθεί η διατομή για επάρκεια σε σχέση με τον υφιστάμενο 

χαλυβδοσωλήνα Φ 80 και θα γίνει μετατόπιση εκτός των κτιρίων και υποδομών του 

Πανεπιστημίου, σε περιμετρικό δρόμο. 

Προτείνεται να κατασκευαστεί νέος αγωγός για την υδροδότηση της Αμπελειάς 

και του Επισκοπικού, μήκους 5.020μ από ΡΕ, Φ125, 20 ατ, ο οποίος θα συνδεθεί στην 

Πεδινή με τα δίκτυα των κλάδων υψηλής και Χαμηλής πίεσης και την υψηλή δεξαμενή 

Πεδινής – για η δυνατότητα εναλλακτικής τροφοδοσίας από τον ΣΥΔΛΙ - και έως τη νέα 

ρυθμιστική δεξαμενή Αμπελειάς. Θα κατασκευαστεί νέα ρυθμιστική δεξαμενή 

χωρητικότητας 200m3 για αύξηση της επάρκειας και καλύτερη λειτουργία. 

Λόγω του ότι δεν επαρκεί η πίεση μέχρι την Αμπελειά, στα όρια της περιοχής 

Αγία Μαρίνα της Πεδινής, προτείνεται να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο με δεξαμενή 

χωρητικότητας 35m3, με αντλίες ενίσχυσης πίεσης (κύρια και εφεδρική), 

μεταβαλλόμενης παροχής 15 – 35 m3/h. Για τη λειτουργία των αντλιών προτείνεται να 

τοποθετηθεί αυτοματισμός SCADA, ο οποίος θα διασυνδεθεί στο υπάρχον σύστημα 

τηλεδιοίκησης του ΣΥΔΛΙ καθώς και καλώδιο επικοινωνιών από το αντλιοστάσιο 

Αμπελειάς στην Πεδινή μέχρι τη νέα δεξαμενή Αμπελειάς για την διασύνδεση στο 
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SCADA. Στο αντλιοστάσιο θα υπάρχει η πρόβλεψη για την τοποθέτηση αντλητικών για 

την τροφοδοσία της δεξαμενής Αγίας Μαρίνας, σε περίπτωση που δεν επαρκεί η πίεση 

στην υφιστάμενη κατάσταση και θα κατασκευαστεί τμήμα δικτύου μήκους 150μ από ΡΕ, 

Φ90, 20 ατ. 

Θα κατασκευαστεί αγωγός από την υψηλή δεξαμενή Δ3 Πεδινής μέχρι το φρεάτιο 

σύνδεσης του δικτύου Αμπελειάς μήκους 100μ από ΡΕ, Φ125, 20 ατ. Θα κατασκευαστεί 

νέο τμήμα του δικτύου Χαμηλής πίεσης από την δεξαμενή Δ1 (χαμηλή) της Πεδινής 

προς τη δεξαμενή Δ2 (μεσαία) και Δ3 (υψηλή) από PE Φ225, 20ατ, περίπου 170μ, σε 

αντικατάσταση του υπάρχοντος PVC Φ140, για βελτίωση των βλαβών και καλύτερη 

λειτουργία. Θα τοποθετηθούνε αντλητικά στη μεσαία δεξαμενή Δ2 που στέλνουνε 

ενισχυτικά νερό στη Δ3 και θα γίνουν εργασίες βελτίωσης και αύξηση ισχύος ΔΕΗ. Για τη 

λειτουργία των αντλιών και την παρακολούθηση της λειτουργίας συνολικά του κλάδου, 

προτείνεται να τοποθετηθεί σταθμός παρακολούθησης στάθμης και αυτοματισμός 

SCADA στις Δ2 και Δ3 δεξαμενές, ο οποίος θα διασυνδεθεί στο υπάρχον σύστημα 

τηλεδιοίκησης του ΣΥΔΛΙ καθώς και καλώδιο επικοινωνιών από τη μεσαία δεξαμενή Δ2 

μέχρι την υψηλή δεξαμενή Δ3 στην Πεδινή για την διασύνδεση με το SCADA. Θα 

κατασκευαστεί τμήμα εσωτερικού δικτύου από τη Δ2 μέχρι τη Δ1, από PE Φ160, 16ατ, 

περίπου 80μ, το οποίο θα υδροδοτήσει απευθείας το εσωτερικό δίκτυο. Η Δ1 δεξαμενή, 

θα καταργηθεί, θα καθαιρεθεί και θα αποκατασταθεί ο χώρος. Θα κατασκευαστεί 

φρεάτιο με βάνα διακοπής στο Νεοχωρόπουλο, στη διακλάδωση του αγωγού ΥΠ προς 

Ανατολή – Κατσικά. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται η πίεση στο τμήμα του εσωτερικού 

δικτύου και επιτυγχάνεται καλύτερη υδροδότηση των κατοίκων. Έτσι το εξωτερικό δίκτυο 

Χαμηλής Πίεσης τροφοδοτεί μόνο την Δ2 όπου και συγκεντρώνεται όλη η ποσότητα και 

επικουρικά και την Δ3. Η Δ2 και Δ3 παρακολουθείται από το SCADA και υπάρχει 

καλύτερη λειτουργία και εποπτεία από τον ΣΥΔΛΙ. 

Θα κατασκευαστεί αγωγός από την δεξαμενή Αγίας Μαρίνας μέχρι τον δρόμο 

Πεδινής – Αμπελειάς μήκους 1.085μ από ΡΕ, Φ63, 16 ατ και θα συνδεθεί με το υπάρχον 

δίκτυο για την υδροδότηση των κατοικιών παραπλεύρως του δρόμου Πεδινής – 

Αμπελειάς. Για τη λειτουργία προτείνεται να τοποθετηθεί αυτοματισμός SCADA, ο 

οποίος θα διασυνδεθεί στο υπάρχον σύστημα τηλεδιοίκησης του ΣΥΔΛΙ καθώς και 

καλώδιο επικοινωνιών από το νέο αντλιοστάσιο Αμπελειάς στην Πεδινή, μέχρι τη 

δεξαμενή Αγίας Μαρίνας για την διασύνδεση με το SCADA. 

 

Το υπάρχον τμήμα ΥΠ, από χαλυβδοσωλήνα Φ80, από το Πανεπιστήμιο (πύλη 

Νεοχωρόπουλου) και μέχρι την διακλάδωση Αγίας Μαρίνας θα καταστεί ανενεργό λόγω 

του ότι είναι μικρής διατομής και δεν επαρκεί, εμφανίζει διαρροές και βλάβες και 

απώλεια νερού λόγω παλαιότητας, διέρχεται εντός κτιρίων στο Πανεπιστήμιο και εντός 

οικοπέδων στην Πεδινή. Το υπάρχον τμήμα ΥΠ, από χαλυβδοσωλήνα Φ80 από τη 

διακλάδωση του δικτύου Αγίας Μαρίνας μέχρι τα όρια του συνοικισμού Φιλοθέης προς 

την Αμπελειά θα παραμείνει ως εσωτερικό δίκτυο λόγω του ότι εξυπηρετεί περίπου δέκα 

μεμονωμένες ιδιοκτησίες παραπλεύρως του δρόμου μεταξύ Αγίας Μαρίνας Πεδινής και 

Φιλοθέης Αμπελειάς. 
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Η υδροδότηση του Επισκοπικού και της Αμπελειάς θα γίνεται από τη νέα 

ρυθμιστική δεξαμενή Αμπελειάς και τα υφιστάμενα δίκτυα και αντλιοστάσια. Με το νέο 

έργο αυξάνεται η ποσότητα και εξασφαλίζεται η επάρκεια παροχής ύδατος. 

 

Για την επάρκεια της υδροδότησης θα πρέπει επιπρόσθετα να καταργηθεί ο 

παλιός ΝΑ κεντρικός αγωγός ΥΠ του ΣΥΔΛΙ, που εμφανίζει διαρροές, απώλειες και 

πτώση πίεσης, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για παροχές ιδιωτών όπισθεν του 

Πανηπειρωτικού, δρόμος μεταξύ νηπιαγωγείου Παραμύθι της πεταλούδας προς 

Νομαρχιακό ΚΤΕΟ, παραπλεύρως της ΕΓΝΑΤΙΑΣ μεταξύ Μπάφρας, Κουτσελιό και 

Κατσικά και κάμπος Χαροκοπίου με την υδροδότηση των κατοίκων από τη ΔΕΥΑΙ που 

εκκρεμεί. Επίσης μελλοντικά θα πρέπει να ερευνηθεί σε θέσεις που διαθέτει η υπηρεσία 

ο υδροφόρος ορίζοντας με την ανόρυξη μίας ή δύο νέων εφεδρικών και ενισχυτικών 

υδρευτικών γεωτρήσεων στην περιοχή της Αμπελειάς. Μελλοντικά θα πρέπει να 

ελεγχθούν και ανασχεδιαστούν τα αντλιοστάσια στην Αμπελειά προς το Επισκοπικό και 

να υπολογιστεί και αντικατασταθεί ο αγωγός από την Αμπελειά προς το Επισκοπικό για 

αύξηση της παροχής. 

Από τα στοιχεία που προκύπτουν από τον ΣΥΔΛΙ, προβλήματα θα εξακολουθούν 

να εμφανίζονται τους θερινούς μήνες σε περιόδους αυξημένης ζέστης, παρατεταμένης 

ανομβρίας και ξηρασίας, όχι λόγω της μη επάρκειας δεξαμενών και δικτύων αλλά λόγω 

της υπερβολικά μεγάλης κατανάλωσης ύδατος (άνω των 700lt ανά άτομο, όταν η 

φυσιολογική κατανάλωση είναι για μικρές πόλεις 70-100lt ανά κάτοικο σύμφωνα με τους 

Ελληνικούς Κανονισμούς και η μέγιστη ανάγκη σε πόσιμο ύδωρ 250lt ανά κάτοικο). Η 

προκύπτουσα υπερκατανάλωση οφείλεται στην απώλεια νερού από βλάβες των 

εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των υδροδοτούμενων τοπικών Δημοτικών 

Διαμερισμάτων και κυρίως από την χρήση μεγάλων ποσοτήτων πόσιμου ύδατος σε 

οικιακή άρδευση και από τα πτηνοτροφεία, λόγω του ημιαστικού χαρακτήρα των 

περιοχών που υδροδοτεί ο ΣΥΔΛΙ και της χαμηλής τιμής του νερού. Ακριβώς, λόγω του 

ημιαστικού χαρακτήρα μετριέται από το ΣΥΔΛΙ μεγάλη διακύμανση και τριπλασιασμός –

στην περίπτωση Αμπελειάς – Επισκοπικού - στις καταναλώσεις ανά δίμηνο με χαμηλές 

καταναλώσεις και επάρκεια ύδατος το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος (καταναλώσεις 

περίπου 12 m3/h) και μέγιστες καταναλώσεις και έλλειψη ύδατος το δίμηνο Ιούλιος – 

Αύγουστος (καταναλώσεις και ανάγκες μεγαλύτερες των 40m3/h) σε συνάρτηση με τις 

προαναφερόμενες αιτίες. 

«Όταν αναφερόμαστε σε αγροτική δραστηριότητα των οικισμών, αφορά την 

οικιακή άρδευση, κήπους και καλλιέργειες σε αυλές και ιδιοκτησίες στα πολεοδομικά όρια 

των οικισμών ή πέριξ αυτών. Χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες ποιοτικού 

πόσιμου νερού σε αρδευτικές χρήσεις και σε χρήσεις σε πτηνοτροφεία, σε βάρος των 

υδρευτικών χρήσεων και των υδροφόρων. 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έντονη διακύμανση στις καταναλώσεις των 

οικισμών μεταξύ του χειμώνα και του καλοκαιριού με αυξητικές τάσεις, σε συνδυασμό με 

την έντονη και χωρίς χωροταξικό ή άλλης φύσης σχεδιασμό, ανάπτυξη της πτηνοτροφίας 

σε όλο το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.» 
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Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα σχέδια: 

1. Θα γίνει αντικατάσταση του κλάδου Υ.Π. από την πύλη του Πανεπιστημίου 

στο Νεοχωρόπουλο μέχρι την Δ3 (υψηλή) δεξαμενή Πεδινής, μήκους 

2.600μ, από PE, Φ200, 20ατ. Θα γίνει κατασκευή φρεατίου με βάνα 

διακοπής στο Νεοχωρόπουλο στον κλάδο ΥΠ προς Ανατολή – Κουτσελιό – 

Χαροκόπι. 

2. Θα γίνει κατασκευή του κλάδου Υ.Π., από την Δ3 Πεδινής μέχρι την νέα 

ρυθμιστική δεξαμενή Αμπελειάς, μήκους 5.020μ από ΡΕ, Φ125, 20 ατ 

3. Θα γίνει προμήθεια και κατασκευή νέας ρυθμιστικής δεξαμενής στην 

Αμπελειά, μεταλλικής δεξαμενής 200κμ, κατασκευή οικίσκου δικλείδων και 

χλωρίωσης και περίφραξη. 

4. Θα γίνει κατασκευή νέων αγωγών συνδέσεων από τη νέα ρυθμιστική 

δεξαμενή στα δίκτυα Αμπελειάς, Επισκοπικού και Χιονάσσας από ΡΕ, 

Φ110, 16 ατ, μήκους 100μ, και από ΡΕ, Φ63, 16 ατ, μήκους 30μ. 

5. Θα γίνει προμήθεια και κατασκευή αντλιοστασίου στην Πεδινή, με 

μεταλλική δεξαμενή 35κμ, κατασκευή οικίσκου αντλιών και προμήθεια και 

τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων για την Αμπελειά – Επισκοπικό 

Q=15-30m3/h και Η=115-140m και ηλεκτρικού πίνακα και περίφραξη. 

6. Θα γίνει κατασκευή τμήματος νέου αγωγού για την εναλλακτική 

υδροδότηση της δεξαμενής Αγίας Μαρίνας από το νέο αντλιοστάσιο 

Πεδινής - Αμπελειάς, μήκους 150μ από ΡΕ, Φ90, 20 ατ 

7. Θα γίνει κατασκευή νέου αγωγού εσωτερικού δικτύου για την υδροδότηση 

των κατοικιών, από την δεξαμενή Αγίας Μαρίνας μέχρι την οδό Πεδινής - 

Αμπελειάς, μήκους 1.085μ από ΡΕ, Φ63, 16 ατ 

8. Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων Q=15-

25m3/h και Η=20-30m και ηλεκτρικού πίνακα στην Δ2 Πεδινής για την 

ενίσχυση της ΥΠ. 

9. Θα γίνει κατασκευή νέων αγωγών συνδέσεων στις δεξαμενές Δ1, Δ2 και 

Δ3 Πεδινής από ΡΕ, Φ125, 20 ατ, μήκους 140μ, από ΡΕ, Φ250, 20 ατ, 

μήκους 170μ, και από ΡΕ, Φ160, 16 ατ, μήκους 80μ.  

10. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιοίκησης -

παρακολούθησης και αυτοματισμού λειτουργίας αντλιοστασίων, αντλιών 

και δεξαμενών του έργου, όπου σταθμοί βάσης θα παρακολουθούν τις 

αναμεταδόσεις από γεωτρήσεις, αντλιοστάσια και δεξαμενές του και μέσω 

του ειδικού λογισμικού θα γίνεται η παρακολούθηση και η αυτόματη 

λειτουργία του συστήματος όπως περιγράφεται στο τεύχος του συστήματος 

τηλεδιοίκησης στις Δ2 και Δ3 δεξαμενές Πεδινής, στη δεξαμενή και 

αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας, στο νέο αντλιοστάσιο Αμπελειάς στην Πεδινή 

και στη νέα ρυθμιστική δεξαμενή Αμπελειάς. Θα γίνει προμήθεια και 

τοποθέτηση καλωδίου επικοινωνιών LIYCY, μήκους 5.750μ 

11. Θα γίνει καθαίρεση της Δ1 δεξαμενής Πεδινής και αποκατάσταση του 

χώρου. 

 



6 

 

Όπου ο αγωγός διέρχεται από ασφαλτοστρωμένους δρόμους θα γίνει επίχωση 

της τάφρου με υλικό της προδιαγραφής, τα δε προϊόντα εκσκαφών θα απομακρυνθούν 

από το έργο. 

Το βάθος των τάφρων θα είναι 1,1 και το πλάτος 2x0,25+D. 

Στον ανάδοχο ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται για μετατόπιση υπαρχόντων 

αγωγών εγκαρσίως ή κατά την διεύθυνση του σκάμματος. Ως συμβατική θέση λήψης 

των υλικών, αμμοχάλικου, υπόβασης-βάσης, ασφαλτομίγματος θα είναι οι πλησιέστερες 

στο έργο εγκαταστάσεις. 

Η κατασκευή του θα διέπεται από τους Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα, 

εγκυκλίους, κτλ περί κατασκευής Δημοσίων έργων. σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις των: 

Ν.4412/2016, Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων έργων και 

συναφείς διατάξεις» του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα» και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, 

του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις» και 

του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» και Π.Δ. 171/87 «Περί 

αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και του Ν.2940/01. 

 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 1.238.900,00 € με το Φ.Π.Α. 

 

Υποέργο ΔΕΗ 8.200€ 

 

Ιωάννινα, 18/6/2020 

Ο Συντάξας 

 

 

Γιώργος Μπέλλος 

Ηλ/γος Μηχ. ΤΕ, MSc 



ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 18/6/2020 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 26/6/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ,MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελειάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση στο υδροδοτικό σύστημα

ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΥΑΕ-ΟΡ-ΥΔΡ-Ε-ΠΜΠ-001-Α
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

(Km)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Α-1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 747,57 m3 6,70 €               - - 6,70 €             5.008,72 €                

2 Α-2

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής 

επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m

3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 4055,05 m3 7,50 €               10,00 0,19 €                     9,40 €             38.117,43 €              

3 Α-3

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m

3.11.02.01 ΥΔΡ 6082.1 108,00 m3 26,30 €             10,00 0,19 €                     28,20 €           3.045,60 €                

4 Α-4

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 

μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

3.12 ΥΔΡ 6087 100,00 m 15,50 €             - - 15,50 €           1.550,00 €                

5 Α-5
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 

γαιώδες-ημιβραχώδες
3.17 ΥΔΡ 6054 318,74 m3 2,10 €               10,00 0,19 €                     4,00 €             1.274,96 €                

6 Α-6

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 

βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με 

κρουστικό εξοπλισμό)

3.18.01 ΥΔΡ 6055 743,40 m3 25,80 €             10,00 0,19 €                     27,70 €           20.592,18 €              

7 Α-7 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά  4.07
75 % ΥΔΡ 6251       

25% ΥΔΡ 6253
15,00 m3 6,20 €               10,00 0,19 €                     8,10 €             121,50 €                   

8 Α-8
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm
4.09.02 ΟΔΟ 4521Β 4100,00 m2 18,50 €             - - 18,50 €           75.850,00 €              

9 Α-9

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης 

5.04 ΥΔΡ 6067 449,16 m3 1,55 €               - - 1,55 €             696,20 €                   

10 Α-10

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 

Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

5.05.01 ΥΔΡ 6068 458,16 m3 12,40 €             10,00 0,19 €                     14,30 €           6.551,69 €                

11 Α-11

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 

Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

5.05.02 ΥΔΡ 6068 2756,52 m3 11,30 €             10,00 0,19 €                     13,20 €           36.386,06 €              

12 Α-12
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου
5.07 ΥΔΡ 6069 2506,18 m3 11,30 €             10,00 0,19 €                     13,20 €           33.081,52 €              

13 Β-1 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 9.01 ΥΔΡ 6301 20,00 m2 8,20 €               - - 8,20 €             164,00 €                   

14 Β-2

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 

και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

9.10.05 ΥΔΡ 6329 124,64 m3 88,00 €             - - 88,00 €           10.968,60 €              

15 Β-3
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 

σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 
9.26 ΥΔΡ 6311 12464,00 kg 0,98 €               - - 0,98 €             12.214,72 €              

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

16 Γ-1
Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 

600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m
9.30.01

50% ΥΔΡ-6329 

50% ΥΔΡ-6311
2,00 τεμ. 2.370,00 €       - - 2.370,00 €     4.740,00 €                

17 Γ-2 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά 9.31.01
50% ΥΔΡ 6327

50%ΥΔΡ6311
3,00 τεμ. 1.960,00 €       - - 1.960,00 €     5.880,00 €                

18 Γ-3
Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN ≤ 300 

mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m
9.32.01

50% ΥΔΡ-6329 

50% ΥΔΡ-6311
5,00 τεμ. 1.600,00 €       - - 1.600,00 €     8.000,00 €                

19 Γ-4

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 

16 atm

12.14.01.44 ΥΔΡ 6622.1 1115,00 m 6,10 €               - - 6,10 €             6.801,50 €                

20 Γ-5 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 16 atm 12.14.01.47 ΥΔΡ 6622.1 100,00 m 14,10 €             14,10 €           1.410,00 €                

21 Γ-6 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm 12.14.01.50 ΥΔΡ 6622.3 80,00 m 27,10 €             27,10 €           2.168,00 €                

22 Γ-7 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 20 atm 12.14.01.66 ΥΔΡ 6622.1 150,00 m 10,80 €             10,80 €           1.620,00 €                

23 Γ-8

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη 

αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 

κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / 

ΡΝ 20 atm

12.14.01.68 ΥΔΡ 6622.2 2660,00 m 18,40 €             - - 18,40 €           48.944,00 €              

24 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 25 atm ΥΔΡ 6622.2 2500,00 m 21,60 €             21,60 €           54.000,00 €              

25 Γ-9 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 20 atm 12.14.01.71 ΥΔΡ 6622.3 2597,00 m 43,30 €             - - 43,30 €           112.450,10 €            

26 Γ-10 Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 20 atm 12.14.01.73 ΥΔΡ 6622.3 170,00 m 65,00 €             65,00 €           11.050,00 €              

27 Γ-11
Καμπύλες, συστολές και συναρμογές 

χαλυβδοσωλήνων
12.19 ΥΔΡ 6630.1 100,00 kg 3,30 €               - - 3,30 €             330,00 €                   

28 Γ-12 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 12.20 ΥΔΡ 6651.1 100,00 kg 4,80 €               - - 4,80 €             480,00 €                   

29 Γ-13
Χαλύβδινες εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 25 

at. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
13.15.03.02 ΥΔΡ 6651.1 2,00 τεμ. 201,00 €          - - 201,00 €         402,00 €                   

30 Γ-14

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής 

ενεργείας, παλινδρομικού τύπου. Ονομαστικής 

πίεσης 25 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

13.10.03.04 ΥΔΡ 6653.1 1,00 τεμ. 1.000,00 €       - - 1.000,00 €     1.000,00 €                

31 Γ-15

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές . Με ωτίδες, 

ονομαστικής πίεσης 25 atm. Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 150 mm

13.03.04.03 ΥΔΡ 6651.1 10,00 τεμ. 760,00 €          - - 760,00 €         7.600,00 €                

ΟΜΑΔΑ Γ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α

Α/Α ΑΡΘΡΟΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Άθροισμα δαπανών εργασιών ομάδας Β

1. Προϋπολογισμός Μελέτης

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ

Α/Α ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

23.347,32 €                                   

Άθροισμα δαπανών εργασιών ομάδας Α 222.275,86 €                                 

ΟΜΑΔΑ Β

ΟΜΑΔΑ Α
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

(Km)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α

Α/Α ΑΡΘΡΟΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ

Α/Α ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α

32 Γ-16

Προμήθεια εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου 

αποκλειστικά εντός δεξαμενών και φρεατίων, 

αυτογενούς ηλεκτροσυγκόλλησης 16 - 25 ατ

ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623

Γ-16.1 Λαιμοί Φ63 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 11,00 €             11,00 €           22,00 €                      

Γ-16.2 Λαιμοί Φ90 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 17,00 €             17,00 €           34,00 €                      

Γ-16.3 Λαιμοί Φ110 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 20,00 €             20,00 €           40,00 €                      

Γ-16.4 Λαιμοί Φ125 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 40,00 €             40,00 €           80,00 €                      

Γ-16.5 Λαιμοί Φ200 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 72,00 €             72,00 €           144,00 €                   

Γ-16.6 Λαιμοί Φ250 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 112,00 €          112,00 €         224,00 €                   

Γ-16.7 Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ63 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 12,00 €             12,00 €           24,00 €                      

Γ-16.8 Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ90 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 20,00 €             20,00 €           40,00 €                      

Γ-16.9 Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ110 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 40,00 €             40,00 €           80,00 €                      

Γ-16.10 Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ125 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 86,00 €             86,00 €           172,00 €                   

Γ-16.11 Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ200 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 170,00 €          170,00 €         340,00 €                   

Γ-16.12 Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ250 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 250,00 €          250,00 €         500,00 €                   

Γ-16.13 Ηλεκτρομούφες Φ63 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 12,00 €             12,00 €           24,00 €                      

Γ-16.14 Ηλεκτρομούφες Φ90 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 21,00 €             21,00 €           42,00 €                      

Γ-16.15 Ηλεκτρομούφες Φ110 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 26,00 €             26,00 €           52,00 €                      

Γ-16.16 Ηλεκτρομούφες Φ125 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 52,00 €             52,00 €           104,00 €                   

Γ-16.17 Ηλεκτρομούφες Φ200 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 78,00 €             78,00 €           156,00 €                   

Γ-16.18 Ηλεκτρομούφες Φ250 ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6623 2,00 τεμ. 150,00 €          150,00 €         300,00 €                   

33 Γ.17

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης 

από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, επίσης από 

ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με 

τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου

16.19

Γ.17.1 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63 -110 mm 16.19.01 ΥΔΡ 6622.1 2,00 τεμ. 103,00 €          103,00 €         206,00 €                   

Γ.17.2 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160 mm 16.19.02 ΥΔΡ 6622.1 2,00 τεμ. 155,00 €          155,00 €         310,00 €                   

Γ.17.3 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 - 250 mm 16.19.03 ΥΔΡ 6622.1 2,00 τεμ. 206,00 €          206,00 €         412,00 €                   

34 Γ-18 Ταινία σήμανσης δικτύου ύδρευσης 1.06 - 8690,00 τεμ. 0,40 €               0,40 €             3.476,00 €                

35 Δ-1 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 38.03 ΟΙΚ 3816 79,65 m2 15,70 €             - - 15,70 €           1.250,51 €                

36 Δ-2

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου 

(μπατικοί τοίχοι)

46.01.03 ΟΙΚ-4623.1 80,10 m2 33,50 €             - - 33,50 €           2.683,35 €                

37 Δ-3 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 46.01.02 ΟΙΚ-4622.1 11,70 m2 19,50 €             - - 19,50 €           228,15 €                   

38 Δ-4 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 49.01.02 ΟΙΚ 3213 46,00 m 19,70 €             - 19,70 €           906,20 €                   

39 Δ-5 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 71.22 ΟΙΚ 7122 152,56 m2 14,00 €             14,00 €           2.135,84 €                

40 Δ-6

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε 

χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως 

νερού η διαλύτου

77.55 ΟΙΚ 7755 43,20 m2 6,70 €               6,70 €             289,44 €                   

4 Δ-7
Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με 

πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF
77.83 ΟΙΚ 7788 152,56 m2 9,00 €               9,00 €             1.373,04 €                

42 Δ-8 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 62.24 ΟΙΚ 6224 1200,00 kg 5,60 €               5,60 €             6.720,00 €                

43 Δ-9 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού 62.30 ΟΙΚ 6230 800,00 kg 11,20 €             11,20 €           8.960,00 €                

44 Δ-10 Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών 4.14 ΥΔΡ 6081.1 150,00 m3 11,30 €             11,30 €           1.695,00 €                

45 Δ-11 Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 2,50 m  64.26.3
ΣΧΕΤ_ΟΙΚ-Β  

064.26.3 
120,00 μμ 35,00 €             35,00 €           4.200,00 €                

46 ΗΛΕ 1
Σταθμός τηλεδιοίκησης SCADA αντλιοστασίου - 

δεξαμενής
Σχετ ΗΛΜ 87 Σχετ ΗΛΜ 87 3,00 τεμ 6000,00 - - 6.000,00 €     18.000,00 €              

47 ΗΛΕ 2 Σταθμός τηλεδιοίκησης SCADA γεώτρησης Σχετ ΗΛΜ 87 Σχετ ΗΛΜ 87 6,00 τεμ 3000,00 - - 3.000,00 €     18.000,00 €              

48 ΗΛΕ 3

Αντλητικό συγκρότημα παροχής Q=15-30 m3/h, 

H=115-140m, επιφανειακό, φυγόκεντρο, με βάση 

και συνδεσμολογίες ηλεκτρικές και υδραυλικές 

(Αμπελειάς)

Σχετ ΗΛΜ 81 Σχετ ΗΛΜ 81 2,00 τεμ 15000,00 - - 15.000,00 €   30.000,00 €              

49 ΗΛΕ 4
Ηλεκτρικός πίνακας, δύο αντλιών με ρύθμιση 

στροφών Inverter, 2x22kW
Σχετ ΗΛΜ 52 Σχετ ΗΛΜ 52 1,00 τεμ 12000,00 - - 12.000,00 €   12.000,00 €              

50 ΗΛΕ 5
Σωλήνωση κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος 

Φ4 (Αμπελειά - Αγία Μαρίνα)
Σχετ ΗΛΜ 82 Σχετ ΗΛΜ 82 2,00 τεμ 1200,00 - - 1.200,00 €     2.400,00 €                

51 ΗΛΕ 6

Αντλητικό συγκρότημα παροχής Q=15-25 m3/h, 

H=20-30m, επιφανειακό, φυγόκεντρο, με βάση και 

συνδεσμολογίες ηλεκτρικές και υδραυλικές (Δ2 

Πεδινής)

Σχετ ΗΛΜ 81 Σχετ ΗΛΜ 81 2,00 τεμ 3000,00 - - 3.000,00 €     6.000,00 €                

52 ΗΛΕ 7 Ηλεκτρικός πίνακας δύο αντλιών 2x4kW Σχετ ΗΛΜ 52 Σχετ ΗΛΜ 52 1,00 τεμ 1800,00 - - 1.800,00 €     1.800,00 €                

53 ΗΛΕ 8
Σωλήνωση κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος 

Φ2-3  (Δ2 Πεδινή)
Σχετ ΗΛΜ 82 Σχετ ΗΛΜ 82 2,00 τεμ 400,00 - - 400,00 €         800,00 €                   

54 ΗΛΕ 9 Εγκατάσταση φωτισμού οικίσκου Σχετ ΗΛΜ 60 Σχετ ΗΛΜ 60 4,00 τεμ 300,00 - - 300,00 €         1.200,00 €                

55 ΗΛΕ 10
Εγκατάσταση αλεξικέραυνου, γείωσης, παροχής 

ρεύματος
Σχετ ΗΛΜ 62 Σχετ ΗΛΜ 62 3,00 τεμ 4000,00 - - 4.000,00 €     12.000,00 €              

56 ΗΛΕ 11

Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου 

αυτοματισμού LICIY 5x2,5 με μπλενταζ σε σωλήνα 

και φρεάτιο επιτήρησης

Σχετ ΗΛΜ 47 Σχετ ΗΛΜ 47 5750,00 μμ 5,29 - - 5,29 €             30.417,50 €              

57 ΗΛΕ 12

Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου 

αυτοματισμού NYY 5x2,5 σε σωλήνα και φρεάτιο 

επιτήρησης

Σχετ ΗΛΜ 47 Σχετ ΗΛΜ 47 130,00 μμ 4,80 - - 4,80 €             624,00 €                   

58 ΗΛΕ 13
Προμήθεια και τοποθέτηση χλωριωτή, αυτόματου 

συστήματος ελέγχου και δεξαμενής χλωρίου
Σχετ ΗΛΜ 87 Σχετ ΗΛΜ 87 1,00 τεμ 5600,00 5.600,00 €     5.600,00 €                

59 ΗΛΕ 14

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής 

δεξαμενής ύδρευσης βαρέως τύπου με 

χωρητικότητα ύδατος 200 m3

Σχετ ΗΛΜ 48 Σχετ ΗΛΜ 48 1,00 τεμ 37000,00 37.000,00 €   37.000,00 €              

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Ε

ΟΜΑΔΑ Δ

273.657,60 €                                 

Άθροισμα δαπανών εργασιών ομάδας Δ 30.441,53 €                                   

Άθροισμα δαπανών εργασιών ομάδας Γ
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

(Km)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α

Α/Α ΑΡΘΡΟΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ

Α/Α ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α

60 ΗΛΕ 15

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής 

δεξαμενής ύδρευσης βαρέως τύπου με 

χωρητικότητα ύδατος 35 m3

Σχετ ΗΛΜ 48 Σχετ ΗΛΜ 48 1,00 τεμ 10000,00 10.000,00 €   10.000,00 €              

Άθροισμα δαπανών εργασιών ομάδας Ε 185.841,50 €                                 
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ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

(Km)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α

Α/Α ΑΡΘΡΟΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ

Α/Α ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 18/6/2020 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 26/6/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ,MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνολική Δαπάνη Έργου 1.238.900,00 €                                                              

130.194,79 €                                                                 

735.563,81 €                                                                 

132.401,49 €                                                                 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%:

Απρόβλεπτα 15%:

Σύνολο Σ1:

239.787,10 €                                                                 

998.160,09 €                                                                 

867.965,30 €                                                                 

Άθροισμα Δαπανών Εργασιών κατά την Μελέτη ΣΣ:

Πρόβλεψη Αναθεώρησης:

Συνολική Δαπάνη Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.)

  Φ.Π.Α. 24%

999.112,90 €                                                                 

952,81 €                                                                         

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την Μελέτη ΣΣ:
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1

747,57 m3

2

4.055,05 m3

3

108,00 m3

4

100,00 m

5

318,74 m3

6

743,40 m3

7

15,00 m3

3.18.01 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 

βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό 

εξοπλισμό)

4.07 | Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά  

3.12 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

3.17 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-

ημιβραχώδες

3.11.02.01 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Συνοπτική Προμέτρηση

3.10.01.01 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με 

την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m

3.10.02.01 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 

του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική Προμέτρηση

8

4.100,00 m2

9

449,16 m3

10

458,16 m3

11

2.756,52 m3

12

2.506,18 m3

13

20,00 m2

14

124,64 m3

15

12.464,00 kg

16

2,00 τεμ.

9.01 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

4.09.02 | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που 

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

9.26 | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 

σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

5.07 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου

9.10.05 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25

9.30.01 | Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 600 

mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m

5.05.01 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό 

πάχος επίχωσης έως 50 cm

5.05.02 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό 

πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

5.04 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 

εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική Προμέτρηση

17

3,00 τεμ.

18

5,00 τεμ.

19

1.115,00 m

20

100,00 m

21

80,00 m

22

150,00 m

23

2.660,00 m

24

2.500,00 m

25

2.597,00 m

9.32.01 | Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN ≤ 300 mm, 

διαστάσεων 1,50 x 1,50 m

12.14.01.44 | Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. 

Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16 atm

9.31.01 | Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά

12.14.01.68 | Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. 

Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 20 atm

12.14.01.71 | Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 20 atm

12.14.01.88 | Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 25 atm

12.14.01.47 | Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 16 atm

12.14.01.50 | Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm

12.14.01.66 | Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 20 atm

8



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική Προμέτρηση

26

170,00 m

27

100,00 kg

12.14.01.73 | Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 20 atm

12.19 | Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική Προμέτρηση

28

100,00 kg

29

2,00 τεμ.

30

1,00 τεμ.

31

10,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

13.03.04.03 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές . Με ωτίδες, 

ονομαστικής πίεσης 25 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

13.10.03.04 | Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής 

ενεργείας, παλινδρομικού τύπου. Ονομαστικής πίεσης 25 atm. 

Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

13.15.03.02 | Χαλύβδινες εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 

25 at. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

Προμήθεια εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου αποκλειστικά εντός δεξαμενών και 

φρεατίων, αυτογενούς ηλεκτροσυγκόλλησης 16 - 25 ατ

Λαιμοί Φ200

Ηλεκτρομούφες Φ90

Ηλεκτρομούφες Φ110

12.20 | Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες

Ηλεκτρομούφες Φ63

Λαιμοί Φ250

32

Λαιμοί Φ63

Λαιμοί Φ90

Λαιμοί Φ110

Λαιμοί Φ125

Ηλεκτρομούφες Φ125

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ63

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ90

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ110

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ125

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ200

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ250

10



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική Προμέτρηση

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

34

8.690,00 μμ

35

79,65 m2

36

80,10 m2

37

11,70 m2

38

46,00 m

38.03 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

49.01.02 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

Ταινία σήμανσης δικτύου ύδρευσης

46.01.03 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί 

τοίχοι)

46.01.02 | Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

33

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63 -110 

mm 

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160 mm

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 - 

250 mm

Ηλεκτρομούφες Φ200

Ηλεκτρομούφες Φ250

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με 

τοποθέτηση ειδικού 
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική Προμέτρηση

39

152,56 m2

40

43,20 m2

41

152,56 m2

42

1.200,00 kg

43

800,00 kg

44

150,00 m3

45

120,00 μμ

46

3,00 τεμ

47

6,00 τεμ

71.22 | Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

77.55 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε 

χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 

διαλύτου

77.83 | Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό 

ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF

ΗΛΕ 2|Σταθμός τηλεδιοίκησης SCADA γεώτρησης

64.26.3 Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 2,50 m  

4.14 Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών

62.24 | Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

ΗΛΕ 1|Σταθμός τηλεδιοίκησης SCADA αντλιοστασίου - 

δεξαμενής

62.30 | Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική Προμέτρηση

48

2,00 τεμ

49

1,00 τεμ

50

2,00 τεμ

51

2,00 τεμ

52

1,00 τεμ

53

2,00 τεμ

54

4,00 τεμ

ΗΛΕ 7|Ηλεκτρικός πίνακας δύο αντλιών 2x4kW

ΗΛΕ 3|Αντλητικό συγκρότημα παροχής Q=15-30 m3/h, H=115-

140m, επιφανειακό, φυγόκεντρο, με βάση και συνδεσμολογίες 

ηλεκτρικές και υδραυλικές (Αμπελειάς)

ΗΛΕ 4|Ηλεκτρικός πίνακας, δύο αντλιών με ρύθμιση στροφών 

Inverter, 2x22kW

ΗΛΕ 5|Σωλήνωση κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος Φ4 

(Αμπελειά - Αγία Μαρίνα)

ΗΛΕ 6|Αντλητικό συγκρότημα παροχής Q=15-25 m3/h, H=20-

30m, επιφανειακό, φυγόκεντρο, με βάση και συνδεσμολογίες 

ηλεκτρικές και υδραυλικές (Δ2 Πεδινής)

ΗΛΕ 9|Εγκατάσταση φωτισμού οικίσκου

ΗΛΕ 8|Σωλήνωση κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος Φ2-3  

(Δ2 Πεδινή)
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική Προμέτρηση

55

3,00 τεμ

56

5.750,00 μ

57

130,00 μ

58

1,00 τεμ

59

1,00 τεμ

60

1,00 τεμ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΗΛΕ 15|Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής 

δεξαμενής ύδρευσης βαρέως τύπου με 

χωρητικότητα ύδατος 35 m3

ΗΛΕ 10|Εγκατάσταση αλεξικέραυνουή/και 

γείωσης ή/και παροχής ρεύματος

ΗΛΕ 11|Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου 

αυτοματισμού LICIY 5x2,5 με μπλενταζ σε σωλήνα 

και φρεάτιο επιτήρησης

ΗΛΕ 12|Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου 

αυτοματισμού NYY 5x2,5 σε σωλήνα και φρεάτιο 

επιτήρησης

ΗΛΕ 13|Προμήθεια και τοποθέτηση χλωριωτή, 

αυτόματου συστήματος ελέγχου και δεξαμενής 

χλωρίου

ΗΛΕ 14|Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής 

δεξαμενής ύδρευσης βαρέως τύπου με 

χωρητικότητα ύδατος 200 m3

14



ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Συνοπτική Προμέτρηση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ, MSc
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Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας και Διατομών ορυγμάτων

Αγωγός 1  από Χ.Θ. 2100 εως 2585

Σκάμμα 0,6 Χ 1,27 (485*(0,6*1,27) 369,57 m3

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 500 εως 1000

Σκαμμα 0,6 Χ 1,26 500*(0,6*1,26) 378,00 m3

Συνολο: 747,57 m3

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας και Διατομών ορυγμάτων

Αγωγός 1  από Χ.Θ. 0 εως 2000

Σκαμμα 0,6 Χ 1,26 0,7*((2000)*(0,6*1,26)) 1.058,40 m3

Αγωγός 1  από Χ.Θ. 2000 εως 2100

Σκάμμα 0,6 Χ 1,27 0,4*((100)*(0,6*1,27)) 30,48 m3

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 0 εως 500

Σκαμμα 0,6 Χ 1,26 0,7*((500)*(0,6*1,26)) 264,60 m3

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 1000 εως 5020

Σκαμμα 0,6 Χ 1,26 0,7*((4040)*(0,6*1,26)) 2.127,38 m3

Αγωγός 3  από Χ.Θ. 0 εως 1085

Σκαμμα 0,6 Χ 1,26 0,7*((400)*(0,6*1,26)) 574,18 m3

Συνολο: 4.055,05 m3

Αναλυτική Προμέτρηση

3.10.01.01 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m

3.10.02.01 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 

4,00 m

1

2
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Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας και Διατομών ορυγμάτων

Αγωγός 1 + Αγωγός 2 + Αγωγός 3 108,00 m3

Συνολο: 108,00 m3

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας 

Κατ΄εκτίμηση 100 m

Συνολο: 100,00 m

Από: Σχέδια οριζοντιογραφιας 

Δεξαμενή 

Αμπελειάς
258,74 m3

Δεξαμενή 

Αγ.Μαρίνας 60,00 m3

Συνολο: 318,74 m3

Από: Σχέδια οριζοντιογραφιας 
Δεξαμενή 

Αμπελειάς
603,4 m3

Δεξαμενή 

Αγ.Μαρίνας
140,00 m3

Συνολο: 743,40 m3

3.11.02.01 | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα 

έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

3.12 | Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

3.17 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

3.18.01 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 

(μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

5

4

6

3
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15,00

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας 
Κατ'εκτίμηση 15 m3

Συνολο: 15,00 m3

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας και Διατομών ορυγμάτων

Αγωγός 1 + Αγωγός 2 + Αγωγός 3 4.100,00 m2

Συνολο: 4.100,00 m2

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας και Διατομών ορυγμάτων

Αγωγός 1  από Χ.Θ. 2100 εως 2585

Επίχωση 0,6 Χ 0,76 221,16 m3

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 500 εως 1000

Επίχωση 0,6 Χ 0,76 228,00 m3

Συνολο: 449,16 m3

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας και διατομών ορυγμάτων

Αγωγός 1  από Χ.Θ. 1320 εως 2000

Επίχωση 0,6 Χ 0,46 187,68 m3

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 60 εως 140

Επίχωση 0,6 Χ 0,46 22,08 m3

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 1100 εως 1700

Επίχωση 0,6 Χ 0,46 165,60 m3

Αγωγός 3  από Χ.Θ. 200 εως 500

Επίχωση 0,6 Χ 0,46 82,80 m3

Συνολο: 458,16 m3

4.07 | Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά  

9

4.09.02 | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου 

πάχους 10 cm

5.04 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης 

7

8

5.05.01 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm
10
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Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας και διατομών ορυγμάτων

Αγωγός 1  από Χ.Θ. 0 εως 1320

Επίχωση 0,6 Χ 0,76 601,92 m3

Αγωγός 1  από Χ.Θ. 2000 εως 2100

Επίχωση 0,6 Χ 0,76 45,60 m3

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 0 εως 60

Επίχωση 0,6 Χ 0,76 27,36 m3

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 140 εως 500

Επίχωση 0,6 Χ 0,76 164,16 m3

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 1000 εως 1100

Επίχωση 0,6 Χ 0,76 45,60 m3

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 1700 εως 5020

Επίχωση 0,6 Χ 0,76 1.513,92 m3

Αγωγός 3  από Χ.Θ. 0 εως 200

Επίχωση 0,6 Χ 0,76 91,20 m3

Αγωγός 3  από Χ.Θ. 500 εως 1085

Επίχωση 0,6 Χ 0,76 266,76 m3

Συνολο: 2.756,52 m3

2.506,18

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας και διατομών ορυγμάτων

Αγωγός 1  από Χ.Θ. 0 εως 2597

Επίχωση 0,6 Χ 0,48 747,94 m3

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 0 εως 5020

Επίχωση 0,6 Χ 0,48 1.445,76 m3

Αγωγός 3  από Χ.Θ. 0 εως 1085

Επίχωση 0,6 Χ 0,48 312,48 m3

Συνολο: 2.506,18 m3

20,00

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Κατ' εκτιμηση 20,00 m2

Συνολο: 20,00 m2

13 9.01 | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

11

12 5.07 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

5.05.02 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
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124,64

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας και οικίσκων

Θεμελίωση 

δεξαμενής 

Αμπελειάς
16 12 0,4 76,8 m3

Πλάκα 

οροφης 

οικίσκου 

Αμπελειάς

3,6 9,6 0,16 5,53 m3

Θεμελίωση 

δεξαμενής 

Αγ.Μαρίνας
13 7 0,4 36,4 m3

Πλάκα 

οροφης 

οικίσκου 

Αγ.Μαρίνας

5,6 6,6 0,16 5,91

Συνολο: 124,64 m3

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας και οικίσκου

Για δύο οικίσκους
Θεμελίωση 

δεξαμενής 

Αμπελειάς 100 76,8 7680 kg

Πλάκα 

οροφης 

οικίσκου 

Αμπελειάς 100 5,53 553 kg

Θεμελίωση 

δεξαμενής 

Αγ.Μαρίνας 100 36,4 3640 kg

Πλάκα 

οροφης 

οικίσκου 

Αγ.Μαρίνας 100 5,91 591 kg

Συνολο: 12.464,00 kg

2,00

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Αγωγός 1 Χ.Θ. 0+260 φ1.1 1 τεμ.

Αγωγός 2 Χ.Θ. 1+165 φ2.3 1 τεμ.

Συνολο: 2,00 τεμ.

9.10.05 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

9.26 | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

9.30.01 | Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m

9.31.01 | Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά17

15

14

16

20



Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Αγωγός 1 Χ.Θ. 1+770 φ1.2 1 τεμ.

Αγωγός 2 Χ.Θ. 0+510 φ2.2 1 τεμ.

Αγωγός 2 Χ.Θ. 2+410 φ2.4 1 τεμ.

Συνολο: 3,00 τεμ.
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5,00

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Αγωγός 2 Χ.Θ. 0+000 φ2.1 1 τεμ.

Αγωγός 2 Χ.Θ. 5+020 φ2.5 1 τεμ.

Αγωγός 3 Χ.Θ. 0+000 φ3.1 1 τεμ.

Αγωγός 3 Χ.Θ. 0+020 φ3.2 2 τεμ.

Συνολο: 5,00 τεμ.

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Αγωγός 3  από Χ.Θ. 0 εως 1085 1.085,00 m

Αγωγός Σύνδεσης δικτύου και δεξαμενης 30,00 m

Συνολο: 1.115,00 m

Αγωγός Σύνδεσης δικτύου και δεξαμενης 100,00 m

Συνολο: 100,00 m

Αγωγός Σύνδεσης δικτύου και δεξαμενης 80,00 m

Συνολο: 80,00 m

Αγωγός Σύνδεσης δικτύου και δεξαμενης 150,00 m

Συνολο: 150,00 m

9.32.01 | Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m

12.14.01.44 | Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου 

DN 63 mm / ΡΝ 16 atm

20 12.14.01.47 | Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 16 atm

21 12.14.01.50 | Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm

18

12.14.01.66 | Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 20 atm22

19
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Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Αγωγός 2  από Χ.Θ. 0 εως 5020 2.520,00 m

Αγωγός Σύνδεσης δικτύου και δεξαμενης 140,00 m

Συνολο: 2.660,00 m

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

2.500,00 m

Συνολο: 2.500,00 m

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Αγωγός 1  από Χ.Θ. 0 εως 2597 2.597,00 m

Συνολο: 2.597,00 m

Αγωγός Σύνδεσης δικτύου και δεξαμενης 170,00 m

Συνολο: 170,00 m

100,00

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Κατ΄εκτίμηση 100 kg

Συνολο: 100,00 kg

100,00

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Κατ΄εκτίμηση 100 kg

Συνολο: 100,00 kg

2,00

12.20 | Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες

12.14.01.73 | Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 20 atm

27

29

12.19 | Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων

12.14.01.68 | Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου 

DN 125 mm / ΡΝ 20 atm

28

26

13.15.03.02 | Χαλύβδινες εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 25 at. Ονομαστικής διαμέτρου DN 

150 mm

23

12.14.01.71 | Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 20 atm

24 12.14.01.88 | Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 25 atm

25

Αγωγός Σύνδεσης δικτύου και δεξαμενης

23



Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Κατ΄εκτίμηση 2 τεμ.

Συνολο: 2,00 τεμ.

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Κατ΄εκτίμηση 1 τεμ.

Συνολο: 1,00 τεμ.

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

Κατ΄εκτίμηση 10 τεμ.

Συνολο: 10,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.

2,00 τεμ.
2,00 τεμ.
2,00 τεμ.

Λαιμοί Φ90

Λαιμοί Φ110

Λαιμοί Φ125

Λαιμοί Φ200

13.03.04.03 | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές . Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25 atm. 

Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
31

32
Προμήθεια εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου αποκλειστικά εντός δεξαμενών και φρεατίων, 

αυτογενούς ηλεκτροσυγκόλλησης 16 - 25 ατ

Λαιμοί Φ63

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ250

13.10.03.04 | Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου. 

Ονομαστικής πίεσης 25 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ90

30

Λαιμοί Φ250

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ63

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ110

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ125

Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ200

Ηλεκτρομούφες Φ63

Ηλεκτρομούφες Φ90

Ηλεκτρομούφες Φ110

Ηλεκτρομούφες Φ125

Ηλεκτρομούφες Φ200

Ηλεκτρομούφες Φ250

33
Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, επίσης 

από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού 

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63 -110 mm 

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160 mm

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 - 250 mm

24



8.690,00

Από: Σχέδια οριζοντιογραφίας

(2585+5020+1085) 8690 μμ

Συνολο: 8.690,00 μμ

79,65

Από: Σχέδια οικίσκων

Πλάκα 

οροφης 

οικίσκου 

Αμπελειάς

38,78 m2

Πλάκα 

οροφης 

οικίσκου 

Αγ.Μαρίνας

40,87 m2

Συνολο: 79,65 m2

Από: Σχέδια οικίσκων

Οικίσκος 

Αμπελειάς
37,80 m2

Οικίσκος 

Αγ.Μαρίνας 42,30 m2

Συνολο: 80,10 m2

Από: Σχέδια οικίσκων

Οικίσκος 

Αμπελειάς 11,70 m2

Συνολο: 11,70 m2

46,00

Από: Σχέδια οικίσκων

Οικίσκου 

Αμπελειάς
(2*3)+(2*9) 24,00 m

Οικίσκου 

Αγ.Μαρίνας
(2*6)+(2*5) 22,00 m

(2,5*6)+(2*6)+(2*4,6*2,25)-(2*2,2)-(1*1)

38

(3,6*9,6)+((2*3,6) +( 2*9,6))*0,16

35

36

34 Ταινία σήμανσης δικτύου ύδρευσης

49.01.02 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

38.03 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

46.01.03 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 

(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

46.01.02 | Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)37

(5,6*6,6)+((2*5,6) +( 2*6,6))*0,16

(((2,5*9)-(3*2*2,2))+((2*9)-

(3*1*1))+2*(2,25*3))

2*2,6*2,25

25



Συνολο: 46,00 m

152,56

Από: Σχέδια οικίσκων

Οικίσκου 

Αμπελειάς 82,50 m2

Οικίσκου 

Αγ.Μαρίνας
70,06 m2

Συνολο: 152,56 m2

42,3 + (5,6*4,6) + (10*0,2)

37,8 + 11,7 + (30*0,2) + (3*9)

39 71.22 | Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

26



Από: Σχέδια οικίσκων

Πλατος Υψος Οψεις Ποσότητα
Πόρτα 

Οικίσκου 

Αμπελειάς
2 2,2 2 3 26,40 m2

Παραθυρο 

Οικίσκου 

Αμπελειάς

1 1 2 3 6,00 m2

Πόρτα 

Οικίσκου 

Αγ.Μαρίνας
2 2,2 2 1 8,80 m2

Παράθυρο 

Οικίσκου 

Αγ.Μαρίνας
1 1 2 1 2,00 m2

Συνολο: 43,20 m2

152,56

Από: Σχέδια οικίσκων

Οικίσκου 

Αμπελειάς
82,50 m2

Οικίσκου 

Αγ.Μαρίνας 70,06 m2

m2

Συνολο: 152,56 m2

1.200,00

Από: Σχέδια οικίσκων

Για τους δύο οικίσκους

Κατ'εκτίμηση 1.200,00 kg

Συνολο: 1.200,00 kg

800,00

Από: Σχέδια οικίσκων

Για τους δύο οικίσκους

Κατ'εκτίμηση 800,00 kg

Συνολο: 800,00 kg

Καθαίρεση παλαιάς δεξαμενής Δ1 στην Πεδινή 150,00 m3

Συνολο: 150,00 m3

43

42 62.24 | Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες

62.30 | Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού

41 77.83 | Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF

37,8 + 11,7 + (30*0,2) + (3*9)

4.14 Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών44

40

42,3 + (5,6*4,6) + (10*0,2)

77.55 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

27



Αντλιοστάσιο Αμπελειάς 70,00 μμ

Αντλιοστάσιο Αγ.Μαρίνας 50,00 μμ

Συνολο: 120,00 μμ

3,00

Από: Τεχνική περιγραφή - υπολογισμοί
3,00 τεμ

Συνολο: 3,00 τεμ

6,00

Από: Τεχνική περιγραφή - υπολογισμοί
6,00 τεμ

Συνολο: 6,00 τεμ

2,00

Από: Τεχνική περιγραφή - υπολογισμοί
2,00 τεμ

Συνολο: 2,00 τεμ

1,00

Από: Τεχνική περιγραφή - υπολογισμοί
1,00 τεμ

Συνολο: 1,00 τεμ

2,00

Από: Τεχνική περιγραφή - υπολογισμοί
2,00 τεμ

Συνολο: 2,00 τεμ

ΗΛΕ 1|Σταθμός τηλεδιοίκησης SCADA αντλιοστασίου - δεξαμενής

ΗΛΕ 2|Σταθμός τηλεδιοίκησης SCADA  γεώτρησης

48

ΗΛΕ 5|Σωλήνωση κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος Φ4 (Αμπελειά - Αγία Μαρίνα)

49

50

ΗΛΕ 3|Αντλητικό συγκρότημα παροχής Q=15-30 m3/h, H=115-140m, επιφανειακό, φυγόκεντρο, με 

βάση και συνδεσμολογίες ηλεκτρικές και υδραυλικές (Αμπελειάς)

47

ΗΛΕ 4|Ηλεκτρικός πίνακας, δύο αντλιών με ρύθμιση στροφών Inverter, 2x22kW

64.26.3 Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 2,50 m  

46

45
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

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

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων και 
τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

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

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

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
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1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 

παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, 

στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 

των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 

απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πόσης φύσεως, οι 

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 

προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 

των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, 

τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 

χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου έργου. 

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

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 

μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 

πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 

πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 

δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) 

και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

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

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

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

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 

οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 

απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών 

και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 

μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πόσης φύσεως 

σταλιές και καθυστερήσεις (που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 

απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 
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Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

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

κ.λπ.), 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 

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

των εργασιών), 

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

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

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

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 

είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

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

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 

βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 

από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

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

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 

όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων 

εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 

σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 

σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 

της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 

προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 

πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται 

για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 

εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, 

οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 

εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 

υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

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

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 

δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελειάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα 

 

 

  Σελίδα 5 από 46 

 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

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

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

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

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

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

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του 
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης 
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 

εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 

υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

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

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 

δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης 

των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

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

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 

εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 

την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία 

επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
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(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

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

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 

άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 

και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 

δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 

έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 

σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών 

επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 

προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)    Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουντις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 

αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠεριβαλλοντικούςΌρους. 

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

χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 

χρόνου απασχόλησης. 

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

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 

προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 

ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 

υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 
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(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει 

τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 

εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

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

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 

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

προσωπικού 

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

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 

αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 

διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

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

από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 

στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους 

του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν 

Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

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

υπάρχουσα διάμετρος. 

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

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

του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 

χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 

λόγο: 
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DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

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

ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

παρόντοςΤιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 

η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 

ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους 

του παρόντος. 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς 
των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με 
βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες 
τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές 
 

- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση >5km 0,21 

Εκτός πόλεως 
 

■ οδοί καλής βατότητας 
 

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση >5km 0,19 

■ οδοί κακής βατότητας 
 

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση >5km 0,21 

■ εργοταξιακές οδοί 
 

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση >3km 0,20 

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

0,03 

 

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων 
του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον 
τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
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Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (NET ΟΔΟ), 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με 
βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

  



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελειάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα 

 

 

  Σελίδα 10 από 46 

 

 
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
3.10.01.01  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6081.1  100,00%  

 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων’’.  
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.  
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που 
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον 
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρούνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρούνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,70      
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
3.10.02.01  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6081.1  100,00%  
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων’’.  
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.  
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που 
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον 
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρούνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρούνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,40     
 

A.T.: 003 
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
3.11.02.01 

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6082.1 100,00%  

 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  συμπεριλαμβανομένων 
και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών 
σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων 
εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών 
γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από 
τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  
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Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που 
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον 
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρούνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.   
 
Oι εκσκαφές επιμετρούνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 
σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 
του τιμολογίου 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 28,20      
 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6087  100,00%  

 
      Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / 
αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  
 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο 
με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. 
Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η 
τιμή αυτή.  
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή 
υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρούνται σύμφωνα με τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  

 (Αριθμητικώς): 15,50      
 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6054  100,00%  
 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεμελίων 
τεχνικών έργων’’. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η στάθμη ηρεμίας 
τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος (άλλως επιμετρούνται 
ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών 
ορύγματος.  
 
Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 
συνυπολογίζονται). 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,00     
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-3.18.01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες Χωρίς χρήση 

εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6055  100,00%  
 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού εξοπλισμού 
(αεροσφυρών ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ  02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’’. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και 
τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις.  
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών 
ορύγματος.  
 
Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 
συνυπολογίζονται). 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,70     
 

A.T.: 007  



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελειάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα 
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ΝΕΤ ΥΔΡ-4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6251 
ΥΔΡ 6253 

75,00% 
25,00% 

 
Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρρου, μεγίστου 
κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται 
από την μελέτη. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών 
επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γης, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η 
συμπύκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα  

 Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση 
της στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που 
προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη 
πλάτους δεν επιμετρούνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την 
μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης 
πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας.    
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,10     
 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές 

στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 
4521Β  

100,00%  

 
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποψιλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 
1.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις 
πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη   
3.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   
4.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 
έως 50 mm. 
5.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής ασφαλτικής 
στρώσης   
       
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματωμένων υλικών, η λήψη 
μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού 
και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν 
πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 
 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελειάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των 
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 18,50     
 

A.T.: 09  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6067 100,00%  
 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν 
αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,55      
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6068  100,00%  
 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού 
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 
13286-2).  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 14,30      



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελειάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα 
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A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6068  100,00%  
 
      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού 
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 
13286-2).  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής 
του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,20      
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6069  100,00%  
 
      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 13,20      
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελειάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6301  100,00%  
 
      Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 
υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε 
ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή 
κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-
04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση 
των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυασμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση 
στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες από την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις 
επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μη προσωπικού 
καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται 
για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή 
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από 
την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά 
των υλικών. 
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνειες του σκυροδέματος με 
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της 
Επίβλεψης. 
- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών κατασκευής 
ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών. 
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών 
(ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)  
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς 
μηχανικά μέσα 
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,20      
 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-9.10.05 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6329  100,00%  
 
      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
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β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ    
 (Αριθμητικώς): 88,00      
 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6311  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και 
δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση 
στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράτε σε χιλιόγραμμα 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 συντάσσονται 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 καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.  
Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανοιγμένα τα ακόλουθα: 
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις 
και όχι εναλλάξ  
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά 
ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και 
πληρωμή αυτών. 
• 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 . 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,98      
 

A.T.: 016 
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-9.30.01 Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 

2.00x1.50 m 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6329 
ΥΔΡ 6311  

50,00%  
50,00% 

 
      Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
 οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 

εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

 οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 
 οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
 οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα 

οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης   

 οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου  
 η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με  ασφαλτική επάλειψη 
 η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 

καλύμματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
 η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 

τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 
 η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 
 η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
 η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 

πεζοδρόμιο) 
 κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή δικλίδα 
απομόνωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 2.370,00     
 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-9.31.01 Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου Α) 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327 
ΥΔΡ 6311 

50,00%  
50,00% 

 
      Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
 οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 

εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

 οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 
 οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
 οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα 

οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης   

 οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 
 η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 
 η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 

καλύμματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
 η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 

τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 
 η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 
 η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
 η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 

πεζοδρόμιο) 
 κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεμάχιο εξάρμωσης, που 
πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 1.960,00     
 

A.T.: 018 
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-9.32.01 Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 

1.50x1.50 m 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6329 
ΥΔΡ 6311 

50,00%  
50,00% 

 
Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου δικλίδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και  ανεξαρτήτως του 
βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά 
επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
 οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 

εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

 οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 
 οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
 οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα 

οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης   

 οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 
 η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 
 η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 

καλύμματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελειάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα 

 

 

  Σελίδα 21 από 46 

 

 η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

 η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 
 η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
 η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 

πεζοδρόμιο) 
 κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεμάχια εξάρμωσης, που 
πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 1.600,00      
 

A.T.: 019 
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
12.14.01.44 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6622.1 100,00%  

 
      Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση όμβριων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο 
λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς 
το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους 
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα 
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
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Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει 
των σχετικών άρθρων. 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 6,10      
 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
12.14.01.47 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 

6622.1 
100,00%  

 
         Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά 
τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση 
  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 14,10     
 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
12.14.01.50 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 

6622.3  
100,00%  

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση 
          
  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 27,10     
 

A.T.: 022 
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
12.14.01.66 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6622.1 100,00%  

 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 10,80     
 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
12.14.01.68 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6622.2  100,00%  

 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 18,40      
 
 
 
 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
12.14.01.88 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 25 atm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6622.2  100,00%  

 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 21,60      
 
 
 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
12.14.01.71 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6622.3 100,00%  

 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση 
       
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ 
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 (Αριθμητικώς): 43,30     
 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
12.14.01.73 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6622.3 100,00%  

 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 65,00     
 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-12.19 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6630.1  100,00%  
 
      Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων, από τεμάχια χαλυβδοσωλήνων 
ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου τύπου που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ευθυγράμμων τμημάτων του δικτύου, με την προμήθεια των 
χαλυβδοσωλήνων, την μεταφορά επί τόπου, την κοπή τεμαχίων και τομέων για την διαμόρφωση των 
ειδικών τεμαχίων, την συγκόλληση και αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και τον 
καταβιβασμό στό όρυγμα για την σύνδεση με το ήδη κατασκευασθέν τμήμα του δικτύου.  
 
Επιμέτρηση ανά χιλιόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg)  με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος 
ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισμό του 
βάρους της μόνωσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής μονώσεως των 
σωλήνων που χρησιμοποιούνται. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,30     
 

A.T.: 028  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6651.1 100,00%  
 
      Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό 
κατηγορίας P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, 
πλήρως συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιμα και εργασία). 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 4,80      
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A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
13.15.03.02 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης PN 25at Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 150 mm  
 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6651.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού 
χαλύβδινου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την  μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών". 
 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, 
 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ   
 (Αριθμητικώς): 201,00      
 

A.T.: 030 
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
13.10.03.04 

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού 
τύπου Ονομαστικής πίεσης 25 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 

6653.1 
100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από κορμό από ελατό 
χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο 
στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.  
 
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, 
τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 1.000,00      
 

A.T.: 031  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-
13.03.04.03 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25 
atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 

6651.1 
100,00%  
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης 
και η δοκιμή λειτουργίας. 
  
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ 

ΕΞΗΝΤΑ   
  

 (Αριθμητικώς): 760,00      
 
 
 
 

A.T.: 032  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ- Προμήθεια εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου αποκλειστικά εντός 

δεξαμενών και φρεατίων, αυτογενούς ηλεκτροσυγκόλλησης 16 - 25 ατ 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΣΧΕΤ ΥΔΡ 
6623 

100,00%  

 
       
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση των εξαρτημάτων. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τα απαιτούμενα μικρουλικά για την πλήρη και έντεχνη 
εγκατάσταση. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένων εξαρτημάτων. 
 
Λαιμοί Φ63 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΕΝΤΕΚΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 11,00      
 
 
Λαιμοί Φ90 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 17,00      
 
Λαιμοί Φ110 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΕΙΚΟΣΙ   

  

 (Αριθμητικώς): 20,00      
 
Λαιμοί Φ125 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΣΑΡΑΝΤΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 40,00      
 
Λαιμοί Φ200 
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ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΔΥΟ   

  

 (Αριθμητικώς): 72,00      
 
Λαιμοί Φ250 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΕΚΑΤΟΝ 
ΔΩΔΕΚΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 112,00     
 
Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ63 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΔΩΔΕΚΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 12,00      
 
 
Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ90 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΕΙΚΟΣΙ   

  

 (Αριθμητικώς): 20,00     
 
 
Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ110 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΣΑΡΑΝΤΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 40,00     
 
 
Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ125 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ   

  

 (Αριθμητικώς): 86,00     
 
 
Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ200 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΕΚΑΤΟΝ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 170,00     
 
 
Γωνία ευθέων άκρων ΡΕ Φ250 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
ΠΕΝΗΝΤΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 250,00     
 
 
Ηλεκτρομούφες Φ63 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ   
 (Αριθμητικώς): 12,00     
 
Ηλεκτρομούφες Φ90 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 21,00      
 
 
Ηλεκτρομούφες Φ110 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ   

  

 (Αριθμητικώς): 26,00     
 
Ηλεκτρομούφες Φ125 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ   

  

 (Αριθμητικώς): 52,00     
 
Ηλεκτρομούφες Φ200 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΟΚΤΩ   

  

 (Αριθμητικώς): 78      
 
Ηλεκτρομούφες Φ250 
 
 
ΕΥΡΩ 

 
 
(Ολογράφως): 

 
 
ΕΚΑΤΟΝ 
ΠΕΝΗΝΤΑ   

  

 (Αριθμητικώς): 150,00      
 
 
 
 
 

A.T.: 033  
 
 
ΥΔΡ 16.19  Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με 

τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου 

  

 Κωδ. αναθεώρησης :              ΥΔΡ  6622.1      100,00% 

 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με υφιστάμενο αγωγό επίσης 
από πολυαιθυνένιο, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικού τεμαχίου (ταυ). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ) και  
συνδέσμων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτρομούφες κλπ) 
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β. Η  προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η άντληση του περιεχομένου στο δίκτυο νερού με 
υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου και η σύνδεσή του.. 
γ. Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση των απαιτουμένων συσκευών συγκόλλησης σωλήνων 
και ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο και εφαρμογής ηλεκτρομουφών. 
 
Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως εξής: 

 

16.19.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63-110 mm 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ 

  (Αριθμητικώς):  103,00 

 

16.19.02 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160 mm 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

  (Αριθμητικώς):  155,00 

 

16.19.03 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200-250 mm 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ 

  (Αριθμητικώς):   206,00 

 
 

A.T.: 034  
 
ΥΔΡ Ταινία σήμανσης δικτύου ύδρευσης 
 

Κωδ. αναθεώρησης :   100,00%  
 
      Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 0,40      
 

A.T.: 035 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816 100,00%  
 
      Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του 
πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,70      
 

A.T.: 036 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 

cm Πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4623.1  100,00%  
 
      Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη 
του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που 
παρασκευάζεται επί τόπου,  
 
Έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτόπλινθων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του 
απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου     
 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων 
κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται: 
 
γ)  Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία 
(πλέγματα, γαλβανισμένοι σύνδεσμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη 
αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι με 
οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 33,50     
 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 

cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4622.1 100,00%  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 19,50     
 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-49.01.02  Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  
 
      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 
διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν 
των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 19,70     
 

A.T.: 039  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7122 100,00%  
 
      Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς 
στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 14,00     
 

A.T.: 040  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών 

ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλυτού 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7755  100,00%  

 
      Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος 
ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 6,70     
 

A.T.: 041  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-77.83 Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα 

τύπου RELIEF 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7788  100,00%  
 
      Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστικού χρώματος 
RΕLIEF αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού) με κύλινδρο ή πινέλο, 
δεύτερη στρώση με πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση με πινέλο ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν 
από την ξήρανση αυτού για την επίτευξη αδρής επιφανείας (σαγρέ). 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00      
 

A.T.: 042 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6224  100,00%  
 
       
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή 
περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm 
και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από 
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και 
γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά 
σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και 
χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώματα". 
 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
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 (Αριθμητικώς): 5,60     
 

A.T.: 043 
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-62.30 

 
Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
ΟΙΚ 6230  

 
100,00%  

 

Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες από στραντζαριστή 
λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά σύνδεσης και τοποθέτησης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".  

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 11,20      
 

 

A.T.: 044 
 
ΥΔΡ 4.14 

 
Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών  
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
ΥΔΡ 6081.1 

 
100,00%  

 

Καθαίρεση κάθε είδους λιθοδομών ή πλινθοδομών, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη από το έδαφος 
ή το δάπεδο εργασίας, με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση, 
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτούμενων ικριωμάτων προσπέλασης και αντιστηρίξεων 
για την προστασία παρακείμενων κατασκευών. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων της καθαίρεσης στον χώρο φόρτωσης, η 
επιλογή αξιοποιήσιμων για δάφορες κατασκευές (εάν προβλέπεται από την μελέτη) και η φόρτωση και 
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, προς οριστική απόθεση ή αξιοποίηση.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική 
επιμέτρηση. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 11,30      

 
 
 
 
 

A.T.: 045 
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ΟΙΚ 64.26.03 

 
Μεταλλική εξωτερική περίφραξη ύψους 2,50 μ 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
ΥΔΡ 6081.1 

 
100,00%  

 
 
 
Περίφραξη εξωτερική, ύψους 2,50 μ. σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή από: 
 
1.Γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 2'' μεσαίους και γωνιακούς. 
2.Γαλβανισμένο δικτυωτό πλέγμα πάχους 4 χιλ. και ανοίγματα 4Χ4 εκ. 
3.Γαλβανισμένο σύρμα πάχους 5 χιλ. 
Στο πάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδηροσωλήνες συνδέονται με τους οριζόντιους σιδηροσωλήνες με 
γαλβανισμένες λούφες σύνδεσης μορφής ''Τ'' ή διπλού ''Τ'' (στις γωνίες της περίφραξης) του εμπορίου, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιμο των ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την προστασία από 
τα νερά της βροχής. Κατά μήκος του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο (ούγια) σε πέντε 
σειρές. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή των θυρών στις θέσεις που ορίζονται στο σχέδιο της μελέτης, 
κατασκευαστικά αναλόγων με την περίφραξη (από σιδηροσωλήνες και πλέγμα. Οι πόρτες θα είναι 
μονόφυλλες, ύψους 2,20 μ. και πλάτους 1,25 μ. και όλες θα έχουν χιαστή ενισχύσεις, όπως ορίζεται 
στο σχέδιο της μελέτης, η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής 
σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες, δικτυωτό πλέγμα, σιδερένιες λάμες, 
γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες σύνδεσης, υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π) η μεταφορά τους στον 
τόπο του έργου και η εργασία κατασκευής του σκελετού από σιδηροσωλήνες, τοποθέτησης του 
δικτυωτού πλέγματος, τοποθέτησης του γαλβανισμένου σύρματος (ούγια) σε τέσσερις (4) σειρές, 
κατασκευής των θυρών και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία για την πλήρη κατασκευή της 
περίφραξης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της μελέτης.   
 
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους 
 
 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   
 (Αριθμητικώς): 35,00     
 
 
 
 
 
 

A.T.: 046 
 
ΗΛΜ 87 

 
Σταθμός τηλεδιοίκησης SCADA αντλιοστασίου – δεξαμενής 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 87) 

 
100,00%  

 
 
 
Περιλαμβάνει καταχωρητή δεδομένων, μεγάλης χωρητικότητας (τουλάχιστον 1 GB) ο οποίος είναι 
εφοδιασμένος με αισθητήρες στάθμης υδάτων. Καταγράφει συνεχώς ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
τη στάθμη των υδάτων του αντλιοστασίου και τη στέλνει μέσω GSM/GPRS στο κέντρο ελέγχου. 
Ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί πόσες και ποιες αντλίες βρίσκονται εν ενεργεία 
(ON/OFF). Η πληροφορία αυτή στέλνεται μαζί με την πληροφορία της στάθμης στο κέντρο ελέγχου. 
Ο καταχωρητής δεδομένων έχει ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας GSM/GPRS ικανή να στέλνει τις 
πληροφορίες που συλλέγει ο καταχωρητής δεδομένων στο κέντρο ελέγχου σε καθορισμένα χρονικά 
διαστήματα, να στέλνει κατά απαίτηση τα στοιχεία που θα του ζητηθούν από το κέντρο ελέγχου. Σε 
περίπτωση ανάγκης έχει τη δυνατότητα να στέλνει SMS συναγερμού σε δύο προκαθορισμένους 
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αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Οι συναγερμοί μπορούν να έχουν σχέση με υπέρβαση ορισμένων 
προκαθορισμένων ορίων ή με τυχόν δυσλειτουργίες των συστημάτων - αντλιών 
Ο καταχωρητής δεδομένων έχει τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με συμπληρωματικούς 
αισθητήρες (όπως λχ πολυαισθητήρα ποιότητας νερού με δυνατότητες μέτρησης pH, αγωγιμότητας-
αλατότητας, διαλυμμένου οξυγόνου, θερμοκρασίας κλπ). Πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω εισόδους –
εξόδους: 
1. Δύο εισόδους 4…20 mA. 
2. Μία είσοδο 0…30 Vdc. 
3. Μία είσοδο ποτενσιόμετρου. 
4. Μία θύρα RS232 διπλής κατεύθυνσης. 
5. Μία είσοδο RS422 ή RS484 διπλής κατεύθυνσης. 
6. Μία ψηφιακή θύρα κατάστασης ή παλμού. 
7. Δύο έξοδοι 12Vdc (για τροφοδοσία αισθητήρων ή ρελέ). 
8. Μία ψηφιακή έξοδο. 
9. Εσωτερική μέτρηση στάθμης μπαταρίας. 
Άλλα Χαρακτηριστικά του καταχωρητή Δεδομένων 
Απευθείας επικοινωνία TCP/IP. 
Χειρισμός εξωτερικού εξοπλισμού μέσω της ψηφιακής εξόδου. 
Ένδειξη της ισχύος του σήματος GSM στην περιοχή του αντλιοστασίου. 
 
Ο σταθμός αντλιοστασίου ή δεξαμενής θα περιλαμβάνει: 
1. PLC δεδομένων (Data Logger / PLC) 
2. Αναλογική μονάδα εισόδου (Analogue input module) 
3. Ψηφιακή μονάδα εξόδου (Digital output module) 
4. Μονάδα τροφοδοσίας (Power supply unit) 
5. Μονάδα επικοινωνίας GSM/GPRS (GSM module) 
6. Κουτί (Cabinet) 
7. Επαφές ελέγχου αντλιών (Relay) 
8. Κεραία (Antenna) 
9. Μονάδα ελέγχου τροφοδοσίας (Power control relay) 
10. Αισθητήρας στάθμης (Water level sensor) 
11. αυτόνομη επαναφορτιζόμενη ηλιακή μπαταρία, φωτοβολταϊκής γεννήτριας κατάλληλης ισχύος 
 
Υλικά, να τα τοποθετήσει επιτόπου στη θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, να τα συνδέσει με 
την τροφοδοσία ρεύματος, με τον πάροχο γραμμής μεταφοράς δεδομένων και με το SCADA 
(προγραμματισμός), και να τα θέσει σε λειτουργία, ώστε να πραγματοποιηθεί μέσω του παρόχου 
γραμμής η μετάδοση δεδομένων και η πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού συστήματος τηλεελέγχου και 
τηλεεποπτείας ΤΣΕ (σύστημα SCADA), σε επέκταση του αυτοματισμού της λειτουργίας των 
αντλιοστασίων του ΣΥΔΛΙ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, τοποθέτηση, συνδεσμολογία 
(συμπεριλαμβανομένων των οποιοδήποτε απαιτούμενων υλικών),ρυθμίσεις, προγραμματισμός, 
δοκιμές και τελική λειτουργία. 
 
Tιμή ανά σταθμό  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
 (Αριθμητικώς): 6.000,00 
 
 
 

A.T.: 047 
 
ΗΛΜ 87 

 
Σταθμός τηλεδιοίκησης SCADA γεώτρησης 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 87) 

 
100,00%  

 
 
Περιλαμβάνει καταχωρητή δεδομένων, μεγάλης χωρητικότητας (τουλάχιστον 1 GB) ο οποίος είναι 
εφοδιασμένος με αισθητήρες στάθμης υδάτων. Καταγράφει συνεχώς ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
τη στάθμη των υδάτων του αντλιοστασίου και τη στέλνει μέσω GSM/GPRS στο κέντρο ελέγχου. 
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Ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί πόσες και ποιες αντλίες βρίσκονται εν ενεργεία 
(ON/OFF). Η πληροφορία αυτή στέλνεται μαζί με την πληροφορία της στάθμης στο κέντρο ελέγχου. 
Ο καταχωρητής δεδομένων έχει ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας GSM/GPRS ικανή να στέλνει τις 
πληροφορίες που συλλέγει ο καταχωρητής δεδομένων στο κέντρο ελέγχου σε καθορισμένα χρονικά 
διαστήματα, να στέλνει κατά απαίτηση τα στοιχεία που θα του ζητηθούν από το κέντρο ελέγχου. Σε 
περίπτωση ανάγκης έχει τη δυνατότητα να στέλνει SMS συναγερμού σε δύο προκαθορισμένους 
αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Οι συναγερμοί μπορούν να έχουν σχέση με υπέρβαση ορισμένων 
προκαθορισμένων ορίων ή με τυχόν δυσλειτουργίες των συστημάτων - αντλιών 
Ο καταχωρητής δεδομένων έχει τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με συμπληρωματικούς 
αισθητήρες (όπως λχ πολυαισθητήρα ποιότητας νερού με δυνατότητες μέτρησης pH, αγωγιμότητας-
αλατότητας, διαλυμμένου οξυγόνου, θερμοκρασίας κλπ). Πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω εισόδους –
εξόδους: 
1. Δύο εισόδους 4…20 mA. 
2. Μία είσοδο 0…30 Vdc. 
3. Μία είσοδο ποτενσιόμετρου. 
4. Μία θύρα RS232 διπλής κατεύθυνσης. 
5. Μία είσοδο RS422 ή RS484 διπλής κατεύθυνσης. 
6. Μία ψηφιακή θύρα κατάστασης ή παλμού. 
7. Δύο έξοδοι 12Vdc (για τροφοδοσία αισθητήρων ή ρελέ). 
8. Μία ψηφιακή έξοδο. 
9. Εσωτερική μέτρηση στάθμης μπαταρίας. 
Άλλα Χαρακτηριστικά του καταχωρητή Δεδομένων 
Απευθείας επικοινωνία TCP/IP. 
Χειρισμός εξωτερικού εξοπλισμού μέσω της ψηφιακής εξόδου. 
Ένδειξη της ισχύος του σήματος GSM στην περιοχή του αντλιοστασίου. 
 
Ο σταθμός γεώτρησης θα περιλαμβάνει: 
1. PLC δεδομένων (Data Logger) 
2. Μονάδα τροφοδοσίας (Power supply unit) 
3. Μονάδα επικοινωνίας GSM/GPRS (GSM module) 
4. Κουτί (Cabinet) 
5. Επαφές ελέγχου αντλιών (Relay) 
6. Κεραία (Antenna) 
7. Μονάδα ελέγχου τροφοδοσίας (Power control relay) 
8. αυτόνομη επαναφορτιζόμενη ηλιακή μπαταρία, φωτοβολταϊκής γεννήτριας κατάλληλης ισχύος 
 
Υλικά, να τα τοποθετήσει επιτόπου στη θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, να τα συνδέσει με 
την τροφοδοσία ρεύματος, με τον πάροχο γραμμής μεταφοράς δεδομένων και με το SCADA 
(προγραμματισμός), και να τα θέσει σε λειτουργία, ώστε να πραγματοποιηθεί μέσω του παρόχου 
γραμμής η μετάδοση δεδομένων και η πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού συστήματος τηλεελέγχου και 
τηλεεποπτείας ΤΣΕ (σύστημα SCADA), σε επέκταση του αυτοματισμού της λειτουργίας των 
αντλιοστασίων του ΣΥΔΛΙ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, τοποθέτηση, συνδεσμολογία 
(συμπεριλαμβανομένων των οποιοδήποτε απαιτούμενων υλικών),ρυθμίσεις, προγραμματισμός, 
δοκιμές και τελική λειτουργία. 
 
Tιμή ανά σταθμό  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
 (Αριθμητικώς): 3.000,00 
 
 
 

A.T.: 048 
 
ΗΛΜ 81 

 
Αντλητικό συγκρότημα παροχής Q=15-30 m3/h, H=115-140m, 
επιφανειακό, φυγόκεντρο, με βάση και συνδεσμολογίες ηλεκτρικές και 
υδραυλικές (Αμπελειάς) 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 81) 

 
100,00%  
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Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενου από 
οριζόντια πολυβάθμια διπλής έδρασης φυγοκεντρική αντλία με πιστοποίηση καταλληλότητας πόσιμου 
νερού, παροχής Q=15-30m3/h και μανομετρικού H=115-140m με στόμια αναρρόφησης 
DN65mm/25ATM – κατάθλιψης DN50mm/63ATM, με ηλεκτροκινητήρα οριζόντιας εγκατάστασης, 
κλάσης IE3 έως 22KW/2P. Το σώμα αναρρόφησης – κατάθλιψης από σφαιροειδή χυτοσίδηρο, 
βαθμίδες οδηγά πτερύγια - πτερωτές από σφαιροειδή χυτοσίδηρο, άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI630 στεγανοποίηση άξονα με μηχανικό στυπιοθλίπτη DIN 24960, με την βάση του σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία . 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το αντλητικό (αντλία, κινητήρας, κόμπλερ κτλ), η βάση έδρασης και η αξία 
των καλωδίων τροφοδότησης του αντλητικού ΝΥΥ, του καλωδίου ηλεκτροδίων και του φλοτέρ 
αυτοματισμού και συνδεσμολογίες ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και μηχανικές και μικρουλικά. 
Προμήθεια και εργασία περαιωμένη σε λειτουργία. (1 τεμ) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
 (Αριθμητικώς): 15.000,00 
 
 
 
 

A.T.: 049 
 
ΗΛΜ 52 

 
Ηλεκτρικός πίνακας, δύο αντλιών με ρύθμιση στροφών Inverter, 2x22kW 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 52) 

 
100,00%  

 
 
Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους μεταλλικού στεγανού ηλεκτρικού πίνακα 
αντλιοστασίου με ρύθμιση στροφών inverter, δύο πεδίων (2x22kW), ηλεκτροστατικά βαμμένο, 
προστασίας ΙΡ55, με όλα τα απαιτούμενα όργανα και εξαρτήματα όπως ενδεικτικά περιγράφονται, 
πλήρης συναρμολογημένα και συνδεδεμένα προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις, 
περιλαμβανομένων των ακροπεδίλων (cos), για την εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήματος, με κάθε 
απαιτούμενο εξάρτημα μικροϋλικό και εργασία για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του σύμφωνα 
με τις Τ.Π.Η.Ε. Στον πίνακα θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω υλικά: 
 
• Ηλεκτρολογικό ερμάριο διαστάσεων  
• Αυτόματος διακόπτης ισχύος 
• Σύστημα ρυθμιστή στροφών (Inverter) 22kW 
• Αντικεραυνική προστασία στην γραμμή τροφοδοσίας 
• Επιτηρητή τάσης 
• Βιομηχανικό ρελέ διαρροής με τον κατάλληλο μετασχηματιστή ρεύματος 
• Πολυόργανο  ενδείξεων με τους κατάλληλους μετασχηματιστές ρεύματος 
• Σετ χειριστηρίων start/stop (ένα για το Inverter και ένα για το Υ/Δ) 
• Σετ κλεμμών σύνδεσης του κινητήρα 
• Σετ κλεμμών σύνδεσης με το σύστημα SCADA και ρελέ 
 
1. Ασφάλειες (τεμ 3) 
2. Αμπερόμετρο 0~100Α (τεμ 6) Βολτόμετρο 0~500V (τεμ 1) 
3. Μ/Σ Έντασης 200/5Α (τεμ 6) 
4. Μεταγωγέας βολτομέτρου 7 θέσεων (τεμ 1) 
5. Λυχνίες φάσεων (τεμ 3) 
 
(τεμ 1) 
 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελειάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα 
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Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο αγωγός (καλώδιο ΝΥΥ), υλικά, μικρουλικά και η εργασία για την 
σύνδεση με την παροχή (ΔΕΗ) και η σύνδεση με τα αντλητικά συγκροτήματα και το σύστημα SCADA 
κτλ, και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
 (Αριθμητικώς): 12.000,00 
 
 
 
 

A.T.: 050 
 
ΗΛΜ 82 

Σωλήνωσης κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος Φ4 (Αμπελειάς – 

Αγία Μαρίνα) 
 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 82) 

 
100,00%  

 
 
Προμήθεια, μεταφορά και εργασία σύνδεσης της σωλήνωσης κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος, 
αποτελούμενου από αγωγό αναρρόφησης συνδεδεμένα με την αντλία, δηλαδή χαλυβδοσωλήνας 
(TUBO.MANNESMAN ή το ισοδύναμο) Φ4’’ (6m), καμπύλες και σύνδεση με φλάντζες. Ακόμη η 
σωλήνωση κατάθλιψης μέχρι τον κεντρικό αγωγό της υψηλής πίεσης, δηλαδή χαλυβδοσωλήνας 
(TUBO.MANNESMAN ή το ισοδύναμο) Φ4’’ (6m), καμπύλες – διανοίξεις οπών, βάνα χυτοχαλύβδινη 
PN=25Atm, DN=4’’ (τεμ 2), βαλβίδα ελατηριωτή τύπου GESTRA PN=25Atm, DN=4’’ (τεμ 1), 
μανόμετρο γλυκερίνης με κρουνό εξαέρωσης (τεμ 1) υδρόμετρο (τεμ 1) και σύνδεση με φλάντζες. (τεμ 
1) όπως στο σχέδιο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ 
            (Αριθμητικώς): 1.200,00 
 
 
 
 

A.T.: 051 
 
ΗΛΜ 81 

Αντλητικό συγκρότημα παροχής Q=15-25 m3/h, H=20-30m, επιφανειακό, 
φυγόκεντρο, με βάση και συνδεσμολογίες ηλεκτρικές και υδραυλικές (Δ2 
Πεδινής) 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 81) 

 
100,00%  

 
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενου από 
πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία με πιστοποίηση καταλληλότητας πόσιμου νερού, παροχής Q=15-
25m3/h και μανομετρικού H=20-30m με στόμια αναρρόφησης κατάθλιψης, με ηλεκτροκινητήρα, 
κλάσης IE3 έως 4KW/2P. Το σώμα αναρρόφησης – κατάθλιψης από σφαιροειδή χυτοσίδηρο, 
βαθμίδες οδηγά πτερύγια - πτερωτές από χυτοσίδηρο, άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα, 
στεγανοποίηση άξονα με στυπιοθλίπτη ή σαλαμάστρα, με την βάση του σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία . 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το αντλητικό (αντλία, κινητήρας, κόμπλερ κτλ), η βάση έδρασης και η αξία 
των καλωδίων τροφοδότησης του αντλητικού ΝΥΥ, του καλωδίου ηλεκτροδίων και του φλοτέρ 
αυτοματισμού και συνδεσμολογίες ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και μηχανικές και μικρουλικά. 
Προμήθεια και εργασία περαιωμένη σε λειτουργία. (1 τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
            (Αριθμητικώς): 3.000,00 
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A.T.: 052 
 
ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας δύο αντλιών 2x4kW  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 52) 

 
100,00%  

 
 
Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους μεταλλικού στεγανού ηλεκτρικού πίνακα 
αντλιοστασίου, τύπου πεδίων, δύο πεδίων 2x4kW, ηλεκτροστατικά βαμμένο, προστασίας ΙΡ55, με όλα 
τα απαιτούμενα όργανα και εξαρτήματα όπως περιγράφονται παρακάτω, πλήρης συναρμολογημένα 
και συνδεδεμένα προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις, περιλαμβανομένων των ακροπεδίλων 
(cos), για την εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήματος, με κάθε απαιτούμενο εξάρτημα μικροϋλικό και 
εργασία για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του σύμφωνα με τις Τ.Π.Η.Ε. Αναλυτικά στον πίνακα 
θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω υλικά: 
Γενικό πεδίο: 
1. Γενικός τριπολικός θερμομαγνητικός διακόπτης φορτίου (τεμ 1) 
2. Ασφάλειες ΒΟΧ (τεμ 3) 
3. Αμπερόμετρο 0~100Α (τεμ 6) Βολτόμετρο 0~500V (τεμ 1) 
4. Μ/Σ Έντασης 200/5Α (τεμ 6) 
5. Μεταγωγέας βολτομέτρου 7 θέσεων (τεμ 1) 
6. Λυχνίες φάσεων (τεμ 3) 
7. Ηλεκτρονικό επιτηρητή στάθμης (τεμ 1) 
8. Αντικεραυνικό προστασίας (τεμ 3) 
Μερικό πεδίο (x2): 
1. Τριπολικός θερμομαγνητικός διακόπτης φορτίου (τεμ 1) 
2. Ασφάλειες BOX (τεμ 3) 
3. Ηλεκτρονικό επιτηρητή έλλειψης – ασυμμετρίας – διαδοχής φάσεων (τεμ 1) 
4. Αυτόματο ομαλό εκκινητή soft-starter AC3 4kW (τεμ 1) 
5. Θερμικό προστασίας (τεμ 1) 
6. Ηλεκτρονικό χρονικό καθυστέρησης 1-10 min για στάσεις-εκκίνηση του συγκροτήματος (τεμ 1) 
7. Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος (τεμ 4) 
8. Αντικεραυνικό προστασίας (τεμ 3) 
9. Αμπερόμετρο 0~100Α (τεμ 3) 
10. Μ/Σ Έντασης 200/5Α (τεμ 3) 
 
(τεμ 1) 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο αγωγός (καλώδιο ΝΥΥ), υλικά, μικρουλικά και η εργασία για την 
σύνδεση με την παροχή (ΔΕΗ) και η σύνδεση με τα αντλητικά συγκροτήματα και το σύστημα SCADA 
κτλ, και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
            (Αριθμητικώς): 1.800,00 
 
 
 
 

A.T.: 053 
 
ΗΛΜ 82 

Σωλήνωση κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος Φ2-3 (Δ2 Πεδινή) 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 82) 

 
100,00%  

 
 
Προμήθεια, μεταφορά και εργασία σύνδεσης της σωλήνωσης κατάθλιψης αντλητικού συγκροτήματος, 
αποτελούμενου από αγωγό αναρρόφησης συνδεδεμένα με την αντλία, δηλαδή χαλυβδοσωλήνας 
(TUBO.MANNESMAN ή το ισοδύναμο) Φ2-3’’ (6m), καμπύλες και σύνδεση με φλάντζες. Ακόμη η 
σωλήνωση κατάθλιψης μέχρι τον κεντρικό αγωγό της υψηλής πίεσης, δηλαδή χαλυβδοσωλήνας 
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(TUBO.MANNESMAN ή το ισοδύναμο) Φ2-3’’ (6m), καμπύλες – διανοίξεις οπών, βάνα χυτοχαλύβδινη 
PN=25Atm, DN=2-3’’ (τεμ 2), βαλβίδα ελατηριωτή τύπου GESTRA PN=25Atm, DN=2-3’’ (τεμ 1), 
μανόμετρο γλυκερίνης με κρουνό εξαέρωσης (τεμ 1) υδρόμετρο (τεμ 1) και σύνδεση με φλάντζες. (τεμ 
1) όπως στο σχέδιο. 
(τεμ 1) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 
            (Αριθμητικώς): 400,00 
 
 
 
 
 
 
 

A.T.: 054 
 
ΗΛΜ 60 

Εγκατάσταση φωτισμού οικίσκου 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 60) 

 
100,00%  

 
 
Στοιχειώδης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού οικίσκου γεώτρησης – αντλιοστασίου με καλώδιο ΝΥΜ 
3Χ1,5 και ΝΥΜ 3Χ2,5 με τα κατάλληλα στηρίγματα, δύο αρματούρες χελώνας με φωτιστικά 100W ή 
ισοδύναμο, δύο ρευματοδότες ΣΟΥΚΟ στεγανούς, τους αναγκαίους διακόπτες των φωτιστικών 
σωμάτων, την σύνδεση με τον ηλεκτρικό πίνακα της αντλίας, προμήθεια υλικών και μικροϋλικά, και 
εργασία εγκατάστασης ώστε να παραδοθεί σε λειτουργία. (τεμ 1) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 
            (Αριθμητικώς): 300,00 
 
 
 
 

A.T.: 055 
 
ΗΛΜ 62 

Εγκατάσταση αλεξικέραυνου, γείωσης, παροχής ρεύματος 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 62) 

 
100,00%  

 
 
Εγκατάσταση αλεξικέραυνου και τριγωνικής γείωσης προστασίας <1Ω, με τη χρήση γαλβανισμένων 
αγωγών 30Χ3,5mm και Φ8mm. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, αγωγοί γαλβανισμένοι 
30Χ3,5mm και Φ8mm, στηρίγματα αγωγών, κολάρο γείωσης, τα μικροϋλικά, η εκσκαφή και επίχωση 
και η εργασία σύνδεσης για την εγκατάσταση του αλεξικέραυνου και της γείωσης.  
Για την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, θα κατασκευαστεί τρίγωνο γείωσης. Για την κατασκευή 
αυτού θα χρησιμοποιηθούν 3 ηλεκτρόδια χαλύβδινα με ηλεκτρολυτική επιχάλκωση 250μm, Φ17mm 
και μήκους 1,5m. Η διάταξη των ηλεκτροδίων θα είναι τριγωνική και η απόσταση μεταξύ των 
ηλεκτροδίων τουλάχιστον 3 μέτρα. Τα ηλεκτρόδια θα συνδέονται μεταξύ τους με γυμνό χάλκινο αγωγό 
πολύκλωνο, 25mm2 τουλάχιστον. Η σύνδεση του αγωγού θα γίνεται με περιλαίμια γείωσης 
ορειχάλκινα ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένα μέσα σε πλαστικά φρεάτια 200x200mm τα οποία πρέπει να 
είναι επισκέψιμα. Στον τοίχο, και από βάθος 0,5 μέτρα μέχρι τον μετρητή της ΔΕΗ οι αγωγοί γείωσης 
θα τοποθετηθούν σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα1 ίντσας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την 
μέτρηση της γείωσης <1Ω και παράδοσής στην υπηρεσία εγγράφου με το αποτέλεσμα της μέτρησης.  
Η εργασία για την σύνδεση με την παροχή (ΔΕΗ) σε οποιαδήποτε απόσταση αποτελούμενη από το 
καλώδιο παροχής, τον μεταλλικό ιστό ανάρτησης του καλωδίου ή υπόγεια παροχή, σιδηροσωλήνα 
γαλβανισμένο για την προστασία του αγωγού, την παραλαβή από την ΔΕΗ και τοποθέτηση των 
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απαιτούμενων υλικών και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία και πάσης φύσεως συνδέσεις ή υπηρεσία 
(πχ ηλεκτρολογικό σχέδιο) κτλ, και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(τεμ. 1) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
            (Αριθμητικώς): 4.000,00 
 
 
 
 
 
 

A.T.: 056 
 
ΗΛΜ 47 

Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου αυτοματισμού LICIY 5x2,5 με 
μπλενταζ σε σωλήνα και φρεάτιο επιτήρησης 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 47) 

 
100,00%  

 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση καλωδίου επικοινωνιών αυτοματισμού 
LYCIY 5x2,5 με μπλεντάζ  
Καλώδιο 5 χ 2,5 τ.χ. LIYCY εύκαμπτο με μπλεντάζ μεταφοράς δεδομένων. Εξωτερική 
διάμετρος του καλωδίου κατά πρεσέγγιση 11,5mm. 
Χαρακτηριστικά: 
Αγωγός: πολύκλωνα συρματίδια χαλκού 
Μόνωση αγωγών: PVC 
Κωδικοποίηση: Χρωματιστοί αγωγοί κατά DIN47100 χωρίς επανάληψη χρωμάτων. 
Εσωτερική επένδυση: διαφανές πλαστικό φύλλο. 
Μπλεντάζ: Πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη >90%. 
Εξωτερικός μανδύας: PVC χρώματος γκρί, βραδύκαυστο κατά IEC3321. 
Τάση λειτουργείας: 250V  (κορυφή 500V). 
Περιοχή θερμοκρασιών: -30 έως 80ο C. 
Προδιαγραφές: VDE 0812.  
Σύνδεση εμβαπτισμένη με ρητίνη σε φρεάτιο επιτήρησης, μέσα σε σωλήνα προστασίας καλωδίων 
από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 
50086, με ενσωματωμένη ατσαλίνα διαμέτρου Φ40 εντός του πλαστικού σωλήνα για την λειτουργία 
αυτοματισμού. 
Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο 
Πρότυπο. Σωληνώσεις DN/ΟD 40 mm 
Με τα μικροϋλικά σύνδεσης και τις συνδέσεις, ώστε το όλο σύστημα να παραδοθεί σε κανονική 
λειτουργία. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: φρεάτιο ελέγχου – επιτηρήσεως με μούφα στεγανή και σύνδεση 
εμβαπτισμένη με ρητίνη, χωρίς να πληρώνεται ιδιαιτέρως 
Προμήθεια, μεταφορά, μικρουλικά, εργασία και τοποθέτηση πλήρη σε λειτουργία. 
 
(1 ΜΜ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ 
            (Αριθμητικώς): 5,29 
 
 
 

A.T.: 057 
 
ΗΛΜ 47 

Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου αυτοματισμού NYY 5x2,5 σε 
σωλήνα και φρεάτιο επιτήρησης 
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Κωδ. αναθεώρησης :  (Σχετ. ΗΛΜ 47) 100,00%  
 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086, με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα, διαμέτρου Φ.40 και καλωδίου NYY (J1VV-U) 5Χ2,5mm2. ή αναλόγου εντός 
του πλαστικού σωλήνα για την λειτουργία αυτοματισμού. 
ΠΑΛΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ NYY 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Φ) 14mm 
ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΚΟΣ 
ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ J1VV-U 
ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ PVC 
ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΣ (U) 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ (Α) 35/25 Α 
ΔΙΑΤΟΜΗ (mm2) 2.5 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 5 
 
Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο 
Πρότυπο 
Σωληνώσεις DN/ΟD 40 mm 
Με τα μικροϋλικά σύνδεσης και τις συνδέσεις, ώστε το όλο σύστημα να παραδοθεί σε κανονική 
λειτουργία. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: να τοποθετείται φρεάτιο ελέγχου – επιτηρήσεως με μούφα στεγανή, 
χωρίς να πληρώνεται ιδιαιτέρως 
Προμήθεια, μεταφορά, μικρουλικά, εργασία και τοποθέτηση πλήρη σε λειτουργία. 
 
(1 ΜΜ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 
            (Αριθμητικώς): 4,80 
 
 
 

A.T.: 058 
 
ΗΛΜ 87 

Προμήθεια και τοποθέτηση χλωριωτή, αυτόματου συστήματος ελέγχου 
και δεξαμενής χλωρίου 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 87) 

 
100,00%  

 
 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευής χλωριωτή (δοσομετρική αντλία) με Σύστημα Ελέγχου & 
Ρύθμισης Ελευθέρου Χλωρίου, δοσομέτρηση, με έλεγχο του σωστού ρυθμού δοσομέτρησης και 
ρύθμιση της δοσομέτρησης έως 5γραμμάρια ανά λεπτό σε πίεση εως 18ατμ, σε βάση εάν απαιτείται, 
με τα μικροϋλικά σύνδεσης και σωλήνα χλωρίωσης στο δίκτυο ή δεξαμενή ανεξαρτήτως απόστασης, 
ώστε το όλο σύστημα να παραδοθεί σε κανονική λειτουργία  
Το σύστημα αποτελείται από: 
1. Ψηφιακός Ελεγκτής 
Σύστημα ψηφιακού ελεγκτή, για την συλλογή, απεικόνιση και αποθήκευση των μετρήσεων, με τα 
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:  
• Είναι κατάλληλος να δεχθεί δεδομένα από δυο αισθητήρια μέτρησης, του ιδίου είδους ή και 
διαφορετικών παραμέτρων.  
• Διαθέτει δυο αναλογικές εξόδους 0/4-20mA. 
• Ακρίβεια: ± 0,1% 
• Επαναληψιμότητα: ± 0,05% 
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• Ευαισθησία: ± 0,05% 
• Διαθέτει τρεις επαφές (relays) άνευ δυναμικού, με δυνατότητα προγραμματισμού τους για 
χρήση ως alarm. 
• Έχει δυνατότητα να δεχθεί επιπλέον κάρτες για την επικοινωνία με συστήματα SCADA μέσω 
πρωτοκόλλων Modbus, Profibus DP, RS485 κ.λ.π. 
• Διαθέτει προστασία κατά IP65 
• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -200C - +600C. 
• Τροφοδοσία: 240V AC/60Hz 
• Ισχύς: 75VA 
2. Αισθητήριο Μέτρησης Ελεύθερου Χλωρίου 
Ψηφιακό αισθητήριο μέτρησης ελεύθερου χλωρίου, με τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Αρχή Λειτουργίας: Αμπερομετρική, μέσω μέτρησης διαφοράς δυναμικού 
• Εύρος Μέτρησης: 0-20 mg/l ως HOCl 
• Κατώτερο όριο ανίχνευσης: 5ppb ή 0,005 mg/l ως HOCl 
• Ακρίβεια: 2% ή 10ppb ως HOCl, όποιο είναι μεγαλύτερο 
• Χρόνος Απόκρισης: 90% σε <90 sec. 
• Εύρος Πίεσης λειτουργίας: 0,1 – 2 bar στο εσωτερικό της κυψελίδας ροής. 
• Ελάχιστη Ροή δείγματος: 14 L/h (~250ml/min), αυτόματα ρυθμιζόμενη στην κυψελίδα ροής.  
• Εύρος Θερμοκρασιακής λειτουργίας: 20C - 450C. 
• Αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας. 
• Εύρος Μέτρησης pH: 4 – 8 
3. Δοσομετρική Αντλία Χλωρίωσης 
Δοσομετρική αντλία Διαφράγματος. 
• Τύπος Αντλίας: Διαφραγματική δοσομετρική με μηχανική κίνηση διαφράγματος (όχι 
ηλεκτρομαγνητική). 
• Μέγιστη παροχή: 3,0 lt/h  με  120  εμβολισμούς/λεπτό  στα 50 Hz. 
• Ρύθμιση παροχής:  
Χειροκίνητη: 10-100% (μήκους εμβολισμού) ή /και μέσω μεταβλητή συχνότητα εμβολισμού 0 – 120 
εμβολισμών/min.  
Αυτόματη: με σήμα τύπου παλμού (επαφή χωρίς τάση) για μεταβολή την συχνότητα εμβολισμού με 
δυνατότητα πολλαπλασιασμό/διαίρεση από 32:1 έως 1:32           
• Δυνατότητα να δεχτεί σήματα εισόδων μέσω παλμών συχνότητας εμβολισμού ή εκκίνηση – 
κράτηση από απόσταση. 
• Δυνατότητα παροχής εξόδων επαφής βλάβης αντλίας, επαφής εμβολισμού και επαφής 
χαμηλής στάθμης απολυμαντικού μέσου. 
• Ακρίβεια δοσιμέτρησης: ± 1,5% 
• Μέγιστη πίεση: 6 Βar. 
• Μέγιστη αναρρόφηση: Έως 6,0 m.w.c. 
• Μέγεθος κεφαλής: 0,69 cm3/εμβολισμού 
• Υλικό κεφαλής: PVC 
• Υλικό βαλβίδων: PVC/Viton/glass 
• Υλικό O-rings: Viton 
• Υλικό διαφράγματος: NBR επενδεδυμένη με PTFE (Teflon) 
• Στόμια σύνδεσης: PVC, DN 4 για εύκαμπτη σωλήνα 6x1mm. 
• Ηλεκτροκινητήρας: Μονοφασικός 220-240, 11 W, IP 65/F, με καλώδιο τροφοδοσίας (1,5 m) 
και βύσμα. 
• Βάρος: ~ 2,9 kg 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενής αποθήκευσης χλωρίου 
χωρητικότητας 500λτ από κατάλληλο πλαστικό και οι απαιτούμενες εργασίες, συνδέσεις 
ηλεκτρολογικές και υδραυλικές, υλικά και μικρουλικά, με τον χλωριωτή και την δεξαμενή νερού. 
Το σύστημα τηλεδιοίκησης SCADA, θα συνδεθεί με το σύστημα για την αυτόματη παρακολούθηση της 
χλωρίωσης. 
Προμήθεια, μεταφορά, μικρουλικά, εργασία και τοποθέτηση πλήρη σε λειτουργία. 
(1 τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 
            (Αριθμητικώς): 5.600,00 
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A.T.: 059 
 
ΗΛΜ 48 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένης 
μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής ύδρευσης βαρέως τύπου με 
χωρητικότητα ύδατος 200 m3 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 48) 

 
100,00%  

 
 
Προκατασκευασμένη μεταλλική κυλινδρικής δεξαμενής ύδρευσης βαρέως τύπου με χωρητικότητα 
ύδατος 200 m3  
 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής 
βαρέως τύπου χωρητικότητας 200 m3. Σε επίπεδο και οριζοντιωμένο έδαφος θα κατασκευαστεί βάση 
οπλισμένου σκυροδέματος για την τοποθέτηση αυτής. 
Tο πλευρικό πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από συναρμολογούμενα, επίπεδα, χαλύβδινα 
ελάσματα με περιεκτικότητα αλουμινίου και μαγνησίου με βαθμό επιμετάλλωσης τουλάχιστον κατά 
ΖΜ310, ελάχιστου πάχους 2,50 mm. Τα ελάσματα συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες ελάχιστης 
διατομής Μ12 και συνθέτουν το πλευρικό πλαίσιο της δεξαμενής και για την πάκτωση της δεξαμενής 
θα πρέπει να εφαρμοστεί περιμετρική λάμα σχήματος γωνίας. 
Στο εσωτερικό θα τοποθετηθεί αρχικώς υπόστρωμα από γεωΰφασμα ελάχιστου βάρους 250gr/m2, και 
στην συνέχεια θερμοπλαστική μεμβράνη στεγανοποίησης πάχους τουλάχιστον 1,20 mm, με ενίσχυση 
στο εσωτερικό της με πλέγμα ινών πολυεστέρα ή υάλου, ποιότητας κατάλληλης για αποθήκευση 
πόσιμου νερού. 
Η σκεπή θα έχει ικανή κλίση και θα αποτελείται από τον σκελετό της σκεπής και το κάλυμμα της 
σκεπής. Και τα δύο τμήματα της σκεπής θα είναι κατασκευασμένα από υλικά με αυξημένη 
αντιδιαβρωτική προστασία, με σκοπό την αποφυγή επιμόλυνσης και μείωσης αντοχών στο χρόνο. 
Τέτοια ενδεικτικά υλικά είναι :  
Ανοξείδωτος χάλυβας (ποιότητας 304 ή βέλτιστο) 
Χαλύβδινα με περιεκτικότητα αλουμινίου και μαγνησίου (βαθμού επιμετάλλωσης ΖΜ310 ή βέλτιστης) 
Αλουμίνιο (ενδεικτικά σειρά 6000) 
Η δεξαμενή θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα στόμια εισόδου εξόδου υπερχείλισης, καθώς και από 
ανθρωποθυρίδα επίσκεψης επί της σκεπής (τοποθετείται στην σκεπή πλησίον του πλευρικού 
πλαισίου) και ανθρωποθυρίδα ελέγχου (τοποθετείται σε χαμηλό σημείο επί του πλευρικού πλαισίου). 
Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες του πλευρικού πλαισίου και της σκεπής θα είναι χρωματισμένες με 
κατάλληλη πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών σε χρωματισμό που θα υποδείξει η υπηρεσία. Οι 
εργασία του χρωματισμού του εξωτερικού μέρους των τμημάτων της σκεπής και πλευρικού πλαισίου 
της δεξαμενής, θα γίνει πριν την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης της δεξαμενής σε κατάλληλο 
κλειστό χώρο για το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
Πριν το στάδιο κατασκευής, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κατωτέρω : 
-Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου τύπου δεξαμενής 
-Σχέδια γενικής διάταξης της δεξαμενής 
-Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO9001) για την κατασκευή δεξαμενών,  
-Απόδειξη εμπειρίας κατασκευής δεξαμενών χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης με την προς 
κατασκευή στην παρούσα τελευταίας τριετίας  (με προσκόμιση καταλόγου συνοδευόμενου με 
πρωτόκολλα παραλαβής από ολοκληρωμένες συμβάσεις δεξαμενών ύδρευσης του δημοσίου τομέα) 
-Μελέτη στατικής επάρκειας της συγκεκριμένης δεξαμενής βάσει Ευρωκώδικα λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιτόπιες συνθήκες 
-Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δέκα ετών. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες από 
υπαιτιότητα τους και αστοχία υλικού, θα αποκαθίστανται με αποκλειστική ευθύνη και χρέωση τους 
-Τα πιστοποιητικά ή τεχνικά φυλλάδια των βασικών υλικών που απαρτίζουν την δεξαμενή (πλευρικού 
πλαισίου, γεωυφάσματος, μεμβράνης και των στοιχείων της σκεπής)  
-Το πιστοποιητικό της χρησιμοποιούμενης μεμβράνης για αποθήκευση πόσιμου νερού  
-Σε περίπτωση που η δεξαμενή δεν κατασκευαστεί από τον ανάδοχο του έργου αλλά γίνει με 
υπεργολαβία οι ανωτέρω απαιτήσεις του παρόντος άρθρου αφορούν τον κατασκευαστή και θα πρέπει 
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να υποβληθεί επιπρόσθετα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή στην οποία θα αναφέρεται ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας της δεξαμενής. 
 
Προμήθεια, μεταφορά, μικρουλικά, εργασία και τοποθέτηση πλήρη σε λειτουργία. 
(1 τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΑΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
            (Αριθμητικώς): 37.000,00 
 
 
 

A.T.: 060 
 
ΗΛΜ 48 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένης 
μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής ύδρευσης βαρέως τύπου με 
χωρητικότητα ύδατος 35 m3 
 
Κωδ. αναθεώρησης :  

 
(Σχετ. ΗΛΜ 48) 

 
100,00%  

 
 
Προκατασκευασμένη μεταλλική κυλινδρικής δεξαμενής ύδρευσης βαρέως τύπου με χωρητικότητα 
ύδατος 35 m3  
 
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής 
βαρέως τύπου χωρητικότητας 35 m3. Σε επίπεδο και οριζοντιωμένο έδαφος θα κατασκευαστεί βάση 
οπλισμένου σκυροδέματος για την τοποθέτηση αυτής. 
Tο πλευρικό πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από συναρμολογούμενα, επίπεδα, χαλύβδινα 
ελάσματα με περιεκτικότητα αλουμινίου και μαγνησίου με βαθμό επιμετάλλωσης τουλάχιστον κατά 
ΖΜ310, ελάχιστου πάχους 2,50 mm. Τα ελάσματα συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες ελάχιστης 
διατομής Μ12 και συνθέτουν το πλευρικό πλαίσιο της δεξαμενής και για την πάκτωση της δεξαμενής 
θα πρέπει να εφαρμοστεί περιμετρική λάμα σχήματος γωνίας. 
Στο εσωτερικό θα τοποθετηθεί αρχικώς υπόστρωμα από γεωΰφασμα ελάχιστου βάρους 250gr/m2, και 
στην συνέχεια θερμοπλαστική μεμβράνη στεγανοποίησης πάχους τουλάχιστον 1,20 mm, με ενίσχυση 
στο εσωτερικό της με πλέγμα ινών πολυεστέρα ή υάλου, ποιότητας κατάλληλης για αποθήκευση 
πόσιμου νερού. 
Η σκεπή θα έχει ικανή κλίση και θα αποτελείται από τον σκελετό της σκεπής και το κάλυμμα της 
σκεπής. Και τα δύο τμήματα της σκεπής θα είναι κατασκευασμένα από υλικά με αυξημένη 
αντιδιαβρωτική προστασία, με σκοπό την αποφυγή επιμόλυνσης και μείωσης αντοχών στο χρόνο. 
Τέτοια ενδεικτικά υλικά είναι :  
Ανοξείδωτος χάλυβας (ποιότητας 304 ή βέλτιστο) 
Χαλύβδινα με περιεκτικότητα αλουμινίου και μαγνησίου (βαθμού επιμετάλλωσης ΖΜ310 ή βέλτιστης) 
Αλουμίνιο (ενδεικτικά σειρά 6000) 
Η δεξαμενή θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα στόμια εισόδου εξόδου υπερχείλισης, καθώς και από 
ανθρωποθυρίδα επίσκεψης επί της σκεπής (τοποθετείται στην σκεπή πλησίον του πλευρικού 
πλαισίου) και ανθρωποθυρίδα ελέγχου (τοποθετείται σε χαμηλό σημείο επί του πλευρικού πλαισίου). 
Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες του πλευρικού πλαισίου και της σκεπής θα είναι χρωματισμένες με 
κατάλληλη πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών σε χρωματισμό που θα υποδείξει η υπηρεσία. Οι 
εργασία του χρωματισμού του εξωτερικού μέρους των τμημάτων της σκεπής και πλευρικού πλαισίου 
της δεξαμενής, θα γίνει πριν την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης της δεξαμενής σε κατάλληλο 
κλειστό χώρο για το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
Πριν το στάδιο κατασκευής, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κατωτέρω : 
-Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου τύπου δεξαμενής 
-Σχέδια γενικής διάταξης της δεξαμενής 
-Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO9001) για την κατασκευή δεξαμενών,  
-Απόδειξη εμπειρίας κατασκευής δεξαμενών χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης με την προς 
κατασκευή στην παρούσα τελευταίας τριετίας  (με προσκόμιση καταλόγου συνοδευόμενου με 
πρωτόκολλα παραλαβής από ολοκληρωμένες συμβάσεις δεξαμενών ύδρευσης του δημοσίου τομέα) 
-Μελέτη στατικής επάρκειας της συγκεκριμένης δεξαμενής βάσει Ευρωκώδικα λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιτόπιες συνθήκες 
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-Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δέκα ετών. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες από 
υπαιτιότητα τους και αστοχία υλικού, θα αποκαθίστανται με αποκλειστική ευθύνη και χρέωση τους 
-Τα πιστοποιητικά ή τεχνικά φυλλάδια των βασικών υλικών που απαρτίζουν την δεξαμενή (πλευρικού 
πλαισίου, γεωυφάσματος, μεμβράνης και των στοιχείων της σκεπής)  
-Το πιστοποιητικό της χρησιμοποιούμενης μεμβράνης για αποθήκευση πόσιμου νερού  
-Σε περίπτωση που η δεξαμενή δεν κατασκευαστεί από τον ανάδοχο του έργου αλλά γίνει με 
υπεργολαβία οι ανωτέρω απαιτήσεις του παρόντος άρθρου αφορούν τον κατασκευαστή και θα πρέπει 
να υποβληθεί επιπρόσθετα υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή στην οποία θα αναφέρεται ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας της δεξαμενής 
 
Προμήθεια, μεταφορά, μικρουλικά, εργασία και τοποθέτηση πλήρη σε λειτουργία. 
(1 τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
            (Αριθμητικώς): 10.000,00 
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 Σελ.1 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

ΓΕΝΙΚΑ  

Άρθρο 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), αφορά στους γενικούς και  ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση  

τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών  συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης, τους 

ισχύοντες κανονισμούς, τις  ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, θα 

εκτελεστεί από τον ανάδοχο  που θα αναδειχθεί, το έργο της επικεφαλίδας. Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας 

περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ’’ (Τ.Π.) του έργου, για την εκτέλεση του οποίου ο 

ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένα  τα απαιτούμενα  μέσα (μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες)  και το αναγκαίο 

ανθρώπινο δυναμικό.  

Άρθρο 1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόημα που καθορίζεται στο Άρθρο 2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και επιπλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω: 

1)  Ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως 

αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι:  

α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α' και στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος 

Β', τουΝ.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

                      β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου,  

γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του έργου. 

2)   Ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο 

επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του 

προηγούμενου εδαφίου, απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος, με τη χρήση τεχνικών 

γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις κατά τη 

λειτουργία, κατεδαφίσεις Υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, 

ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας 

νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές 

διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των Υποδομών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών. 

3) Ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο 

οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της 

περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, η κατασκευή έργου ή η μελέτη έργου ή η προμήθεια αγαθών ή η παροχή 

υπηρεσιών αντίστοιχα. 

4) Ως «Κύριος του Έργου» ή «Εργοδότης» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημόσιου τομέα, για 

λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η δημόσια σύμβαση ή σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης (5) 

της παρούσας παραγράφου ή κατασκευάζεται το έργο. 
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Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

 

ΕΣΥ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ΠΜ: Προϋπολογισμός Μελέτης 

ΠΠ: Προϋπολογισμός Προσφοράς 

ΤΠ: Τιμολόγιο Προσφοράς 

ΤΠ: Τεχνική Περιγραφή 

ΤΜ: Τιμολόγιο Μελέτης 

Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών 

AASHTO: Αμερικάνικος Σύνδεσμος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών 

ASTM: Αμερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι Δοκιμών 

BS: Βρετανικά Πρότυπα 

CEN: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

CENELEC: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

CIE: Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού 

DIN: Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης 

ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

ΕΤΑ: Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις 

ISO: Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

ΚΜΛΕ: Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

ΚΤΣ: Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

ΚΤΧ: Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα 

NF: Γαλλικά Πρότυπα 

ΟΜΟΕ: Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 

Άλλες Συντομογραφίες 

ΑΠΕ: Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Ν.: Νόμος 

ΠΔ: Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΚΤΜΝΕ: Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 

ΦΕΚ: Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

ΥΑ: Υπουργική Απόφαση 

Άρθρο 1.3 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε κ και ισχύει καθώς και οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναγράφονται στο 

αντίστοιχο άρθρο του τεύχους της Διακήρυξης της παρούσας εργολαβίας  

Άρθρο 1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή: 

− Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

− Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). 

− Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές 

αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των μη καταργηθεισών ΠΤΠ του 

τέως Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από 

τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά, τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

(CΕΝ). 

Άρθρο 1.5 ΓΛΩΣΣΑ 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. 

Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση κειμένων συνταγμένα σε άλλη γλώσσα, απαιτείται επίσημη μετάφραση από 

το υπουργείο εξωτερικών, ελληνική προξενική αρχή ή αρμόδιο δικηγόρο κατά την έννοια το άρθρου 36 τον Ν. 

4194/2013. 

 

Άρθρο 1.6 ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας των περιεχομένων σ’ αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο της Διακήρυξης. 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

Άρθρο 2.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η Σύμβαση ανάθεσης του Έργου στον Ανάδοχο, που περιλαμβάνει όλες τις 

υποχρεώσεις του για την εκπόνηση των μελετών, την εκτέλεση των συμπληρωματικών ερευνών και την εμπρόθεσμη 

εκτέλεση όλων των κατασκευών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαμβανομένων όλων των 

δευτερευόντων, των συνοδών και λοιπών συναφών έργων, καθώς και της συντήρησής τους κατά το χρονικό διάστημα 

που ορίζεται, όλων αυτών με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου. 

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016 

και σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης. 

Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία με την υπογραφή της 

σύμβασης καθίστανται συμβατικά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη  

(άρθρο ). 

Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Πραγματοποίησης του Έργου» και «Εργολαβικό Συμφωνητικό» χρησιμοποιούνται 

ταυτόσημα. 

Η εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο θα γίνει ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 2.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016. 

Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α  (παρ.1β του 

άρθρου 72 του Ν.4412/2016) 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων, μειώνονται ή επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

παρ.6β  του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

 Διευκρινίζεται ότι από το λαβείν του Αναδόχου ή εν ελλείψει αυτού από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ο Κ.τ.Ε. θα 

παρακρατεί ή θα εκπίπτει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από τον Ανάδοχο, για επιβληθείσες ποινικές ρήτρες και 

οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις απορρέουν από την παράβαση των όρων της σύμβασης, καθώς επίσης και από τις 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου προς τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ή ιδρύματα ή οργανισμούς, είτε ασφάλισης 

προσωπικού, είτε επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης Κινδύνων & Ευθυνών στα 

πλαίσια Μελέτης – Κατασκευής & Λειτουργίας του Έργου. 

Οι μειώσεις των εγγυήσεων της ανωτέρω παραγράφου, δε θα γίνονται ή θα γίνονται σε ανάλογα μειωμένο ύψος, αν 

συντρέχουν οι περιπτώσεις των οφειλών που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Άρθρο 2.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΕΝΟ              

Άρθρο 2.4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

2.4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ                                                                                         

Για την περάτωση του συνόλου του έργου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, ορίζεται συνολική 

προθεσμία δεκαοχτώ.μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

2.4.2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Εκτός από την συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 148 του 

Ν.4412/2016. Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 

Σύμβασης. 

 

Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (Α.Π.) 

− 1η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (1η Α.Π.) 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

 

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου", όπως 

προβλέπεται από το άρθρο Α - 3 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

− 2η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (2η Α.Π.) 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει οργανόγραμμα 

του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων 

που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/2016) και να 

προσκομίσει το τεύχος με το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και το Φ.Α.Υ., σύμφωνα με το άρθρο Α-13.3.7 της 

παρούσας Ε.Σ.Υ. 

− 3η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (3η Α.Π.) 

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, είτε έχει πιστοποιηθεί 

σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, να συντάξει Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου και να το 

υποβάλλει σε τρία αντίτυπα τουλάχιστον, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

− 4η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (4η Α.Π.) 

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει Φάκελο 

Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για τη διαχείριση των υλικών από την κατασκευή ή την κατεδάφιση 

τεχνικών έργων και την τυχόν αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 

τσιμέντο που θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β) όπως εξειδικεύονται 

με την Α.Π.: οικ./4834/25-1-2013 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΚΑ. 

− 5η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία (5η Α.Π.) 

Εντός ενενήντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει πραγματοποιήσει την 

αποψίλωση του εδάφους, όπου απαιτείται, να έχει ολοκληρώσει τις τοπογραφικές αποτυπώσεις για την επαλήθευση 

των ακριβών στοιχείων του φυσικού εδάφους και να έχει παραδώσει τα στοιχεία εδάφους.  

 

Ενδεικτικές 
 

• 1η ενδεικτική προθεσμία (1η ΕΠ) 
Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο 
παραδίδονται: 

− Βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιμων στοιχείων, σχετικά με το έργο, 

συνοδευόμενη από αντίστοιχο πίνακα, που παρουσιάζει τα υπόψη στοιχεία και την ημερομηνία παραλαβής τους. 

− Βιογραφικά σημειώματα για τον προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου και τον αναπληρωτή του, όπως και 

για το επιτελικό προσωπικό, που προτείνεται. Σε περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας θα δηλώνεται οπωσδήποτε 

και η εταιρία προέλευσης του προτεινόμενου στελέχους. 

− Μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωμετρικών ελέγχων και εργασιών 
 

• 2η ενδεικτική προθεσμία (2η ΕΠ) 
Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο 

ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται : 

− Αντίγραφο Οριστικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων (αν κατά την υπογραφή της σύμβασης υποβλήθηκε μόνον 

το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 18 της 

παρούσας και τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 

− Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του εργοταξίου και τοποθέτησης πινακίδων του έργου, καθώς και 

πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης και απόθεσης υλικών. 

− Προτάσεις και στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και την παροχή εργοταξιακού γραφείου και σχετικού εξοπλισμού 

για την Επίβλεψη. 

− Προτάσεις για τη μεθοδολογία προγραμματισμού και ελέγχου της προόδου του έργου, για το σχετικό λογισμικό 

που θα χρησιμοποιηθεί και για το σύνολο των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή στοιχείων και 

την τεκμηρίωση του έργου. 

Στο ίδιο διάστημα οριστικοποιούνται από την Υπηρεσία η ομάδα επίβλεψης του έργου και η κατανομή αρμοδιοτήτων 

 

• 3η ενδεικτική προθεσμία (3η ΕΠ) 

 
Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο 

ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται: 

− Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις του, μετά από έλεγχο στις εγκεκριμένες συμβατικές 

τεχνικές μελέτες ή/και έρευνες και συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων και επιμέρους θεμάτων στον αναλυτικό 

προϋπολογισμό της τελικής δαπάνης (σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών), με σκοπό να προκύψει ένα 

έργο συνολικά άρτιο και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και να επιτυγχάνει την 

προδιαγραφόμενη διάρκεια ζωής του.  

− Οι προβλεπόμενες από το ΠΔ 305/96 και το ΠΔ 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση 

καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφαλείας (ΓΑ). 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

 

− Πλήρως υλοποιημένη την αποτύπωση του φυσικού εδάφους ή των υπαρχουσών ημιτελών κατασκευών 

(τεύχη, σχέδια, ηλεκτρονικά αρχεία). 

− Οριστικό πρόγραμμα τυχόν απαιτουμένων συμπληρωματικών ερευνών. 

− Αναφορά προόδου, σχετική με λοιπούς χώρους που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για λατομεία, 

δανειοθαλάμους, χώρους απόθεσης, για την πρόοδο των σχετικών ΜΠΕ, όπου προβλέπονται, καθώς και για τις 

διαδικασίες και ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει για την έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρμόδιες αρχές. 

2.4.3 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ         

Σε περίπτωση υπέρβασης των συμβατικών τμηματικών προθεσμιών καθώς και της ολικής προθεσμίας, ισχύουν οι 

ποινικές ρήτρες όπως ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει 

Άρθρο 2.5 ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ 

2.5.1 Το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία, το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

2.5.2      Στο Χρονοδιάγραμμα, εμφανίζονται οι διακριτές δραστηριότητες, η υλοποίηση των οποίων είναι 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης. 

Οι δραστηριότητες διακρίνονται σε: 

• Προθεσμίες 

• Μελέτες 

• Δραστηριότητες Ανάλυσης του Φυσικού Αντικειμένου του Έργου 

• Δραστηριότητες της Υπηρεσίας 

• Δραστηριότητες Τρίτων Φορέων 
Ως Προθεσμίες νοούνται όλες οι προθεσμίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2.4 της ΕΣΥ. 

Ως Μελέτες νοούνται όλες οι μελέτες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 8.3.2 της ΕΣΥ. 

2.5.3 Το Χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο με βάση την παραπάνω μεθοδολογία και  στη 

υποβολή του θα περιλαμβάνονται: 

(α) Τεχνική Έκθεση, με πλήρη αιτιολόγηση και τεκμηρίωση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε 

δραστηριότητα. Ειδικά για τις μελέτες που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να προβλέπεται χρονικό διάστημα, 

επαρκές για κάθε ανεξάρτητη έγκριση από την Υπηρεσία (και με την προϋπόθεση ότι δεν λείπουν στοιχεία από την 

υποβαλλόμενη μελέτη). 

(β) Προμετρήσεις των εργασιών, σύμφωνα με το συμβατικό Τιμολόγιο του Έργου, για κάθε Τεχνικό Αντικείμενο. 

Με βάση αυτές θα υπολογισθεί η επιμέρους και η συνολική δαπάνη του έργου. 

(γ) Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης (PERT CPM) (απεικόνιση με διάνυσμα), στο οποίο θα επισημαίνεται η 

κρίσιμη διαδρομή και τα όρια, μέσα στα οποία μπορεί να κυμανθεί η έναρξη και το πέρας των δραστηριοτήτων που 

είναι έξω από την κρίσιμη διαδρομή. Επισημαίνεται ότι, η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου, 

θεωρούνται υποχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες από τους οποίους θα περάσει το διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης. 

(δ) Γραμμικό διάγραμμα (GANTT) με αναφορά στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας,  στο οποίο θα 

εμφανίζεται και το σύνολο της προβλεπόμενης για κάθε Τεχνικό Αντικείμενο δαπάνης. 

(ε) Σε κάθε Τεχνικό Αντικείμενο, θα αντιστοιχηθούν οι εργασίες του Τιμολογίου, σύμφωνα με τις προμετρήσεις της 

προηγούμενης παραγράφου (β), έτσι ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός των ποσοτήτων και των δαπανών κάθε 

εργασίας του Τιμολογίου ανά μήνα. 

(ζ) Πίνακας κατά Ομάδα και είδος εργασίας του Τιμολογίου, των προς εκτέλεση ανά μήνα ποσοτήτων εργασιών 

και μηνιαίας προβλεπόμενης απορρόφησης πιστώσεων για το σύνολο του έργου. Ο πίνακας αυτός υλοποιεί τις 

προβλέψεις της  παραγράφου 3 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Ο πίνακας, θα περιλαμβάνει εκτός των δαπανών 

των εργασιών ΓΕ & ΟΕ, αναθεώρηση, ΦΠΑ κλπ. Στον υπόψη πίνακα (και για τον έλεγχο τήρησης του 

χρονοδιαγράμματος), θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συμπλήρωση ποσοτήτων εργασιών και 

δαπανών που θα εκτελούνται κάθε μήνα και θα συμπληρώνονται μετά την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριμένου 

μήνα καθώς και των προβλεπομένων υπολειπομένων εργασιών, πέραν των εκτελεσμένων μέχρι τέλους του έργου. 

(η) Γράφημα της προβλεπομένης μηνιαίας δαπάνης εργασιών, που θα παράγεται από τις κατανεμημένες 

ποσότητες του χρονοδιαγράμματος. 

(θ) Πίνακας απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού, με τις αποδόσεις του κάθε μηχανήματος και χρονοδιάγραμμα 

απασχόλησής του στο έργο. 

(ι) Περιληπτικό χρονοδιάγραμμα του έργου, στο οποίο θα φαίνονται, η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες του 

έργου καθώς και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση των κυριοτέρων εργασιών (σε επίπεδο Ολοκληρωμένων 

Δομικών Τμημάτων του έργου), όπως αναφέρεται παραπάνω. 

2.5.4 Μετά την υποβολή του χρονοδιαγράμματος, η Υπηρεσία το εγκρίνει όπως υποβλήθηκε ή όπως θα το 

συμπληρώσει και τροποποιήσει μέσα σε δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες από την υποβολή του. Καθυστέρηση για 
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έγκριση από την Υπηρεσία, μεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, συνεπάγεται την 

αποδοχή του χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καθυστερήσει με υπαιτιότητά του πέραν του μηνός από την υπογραφή της σύμβασης 

την υποβολή του χρονοδιαγράμματος, τότε κινείται η διαδικασία της έκπτωσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

145 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αφού εγκριθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα, θα ορισθεί ως χρονοδιάγραμμα "στόχος", έναντι του οποίου θα 

παρουσιασθούν όλα τα επόμενα χρονοδιαγράμματα. 

2.5.5 Ο Ανάδοχος, κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι και τη δέκατη πέμπτη 

(15η) ημέρα από την υποβολή για έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, θα ενεργεί 

σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους της 

σύμβασης. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής του 

χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. 

2.5.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, στα πλαίσια της υποβολής των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου να 

υποβάλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: 

(α) Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα (GANT) στο οποίο θα σημειώνεται με σαφήνεια έναντι κάθε αναλυτικής 

δραστηριότητας: 

- Η επί τοις εκατό οικονομική πρόοδος του έργου (δαπάνες). 

- Η επί τοις εκατό χρονική πρόοδος του έργου. 

- Η εναπομένουσα διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου. 

- Η πραγματική κατάσταση των εργασιών σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις (χρονοδιάγραμμα στόχος). 

 (β) Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, πρόβλεψης εργασιών των επόμενων τριών μηνών, για συζήτηση με τους 

επιβλέποντες και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 (γ) Τεχνική έκθεση η οποία θα περιγράφει την πρόοδο των εργασιών και θα αναλύει τους λόγους τυχόν καθυστέρησης 

σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Παράλειψη υποβολής ή πλημμελής σύνταξη των παραπάνω, συνεπάγεται εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα μέχρι 

ποσού ίσου προς το 1:1.000 του συμβατικού τιμήματος. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη συνυποβολή, μαζί με τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. 

διαγράμματα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί μέρους έργων με έγχρωμες ενδείξεις του μέρους που 

εκτελέσθηκε κλπ) που είναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική 

περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος. 

2.5.7 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις περιπτώσεις 

που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (παράταση, τροποποίηση του αντικειμένου), θα συντάσσεται νέο 

προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα, για το οποίο ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους. 

2.5.8 Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος, θα γίνει με τη βοήθεια λογισμικού Η/Υ, συμβατού με το 

χρησιμοποιούμενο από την Υπηρεσία. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα και όλες οι τροποποιήσεις του θα υποβληθούν σε 

έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Άρθρο 2.6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4416/2016 όπως 

ισχύει.  

Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική 

ρήτρα ύψους 100 € για κάθε ημέρα παράλειψης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ 
 

− Ο ΚτΕ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την απαλλοτρίωση 

δημοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κτλ., απαραίτητων για την εκτέλεση των μονίμων 

έργων, υπέχοντας και όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη διαδικασία των υπόψη απαλλοτριώσεων. 

− Ο ΚτΕ υποχρεούται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, να παραδώσει 

τμηματικά στον ανάδοχο, τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσμευση. 

− Ο ΚτΕ έχει λάβει υπόψη της την πρόοδο των απαλλοτριώσεων κατά τη σύνταξη των όρων δημοπράτησης και για 

τον καθορισμό των τυχόν τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας. Αντίστοιχα ο Ανάδοχος, θεωρείται 

ότι έχει λάβει υπόψη του τα προβλήματα που εισάγουν οι απαλλοτριώσεις στην εκτέλεση του έργου, τη διαθεσιμότητα 

εκτάσεων του Δημοσίου, των Κοινοτικών εκτάσεων κ.λπ. και θα πρέπει να λάβει τον παράγοντα αυτόν υπόψη του κατά 

τη μόρφωση της προσφοράς του αλλά και στην διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος εργασιών που θα πρέπει να 

υποβάλει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.4 της παρούσας. Έτσι, θα είναι δυνατή η εκτέλεση του έργου 
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εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση διαθέσιμων εκτάσεων και την προβλεπόμενη εξέλιξη της 

διαδικασίας των απαλλοτριώσεων, δεδομένου ότι οι παραπάνω συνθήκες έχουν ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη των 

όρων δημοπράτησης. 

Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στην ΕΣΥ, η Υπηρεσία, ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να απαλλοτριώσει ή 

και παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατομείων, για δανειοληψία, για απόθεση, για  εγκαταστάσεις εργοταξίων κτλ. Οι 

χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του 

μέριμνα και δαπάνη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

Άρθρο 4.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο χρηματοδοτείται  από πιστώσεις του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. 

 

Άρθρο 4.2 ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

Για το παρόν έργο δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ). 
 

Άρθρο 4.3 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο  του τεύχους  Διακήρυξης της παρούσας εργολαβίας. (άρθρο ). 
 

Άρθρο 4.4 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λπ. είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18%) της αξίας των 

εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου και των τυχόν Νέων Τιμών Μονάδας.  

Κάθε τιμή μονάδας του τιμολογίου, περιλαμβάνει όλες, τις κάθε είδους επιβαρύνσεις που αναφέρονται στους Γενικούς 

Όρους του Τιμολογίου.  

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Κ.τ.Ε.  

Άρθρο 4.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   

Οι πιστοποιήσεις για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν θα συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 105, 152, 153,154 και 155 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται σε επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.1 της 

παρούσης και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα.  

Επίσης θα ισχύουν τα εξής:  

− Οι πληρωμές θα διενεργούνται βάσει πιστοποιήσεων και θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις εγγυήσεων.  

− Οι επί των πιστοποιήσεων κρατήσεις, είναι οι ισχύουσες κατά το χρόνο δημοπράτησης που αφορούν στην 

εκτέλεση των εργασιών. Οι κρατήσεις θα είναι αυτές που προβλέπονται για έργα εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ.  

− Προ της εισπράξεως των πιστοποιήσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Επίσημο τιμολόγιο καταβαλλομένου φόρου προστιθέμενης αξίας. 

β) Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  

γ) Γραμμάτιο εισπράξεως της καταβολής του υπέρ του Δημοσίου φόρου εισοδήματος 

δ) Όλες τις ισχύουσες κρατήσεις.  

Άρθρο 4.6 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων, ισχύουν οι διατάξεις που καθορίζονται από το άρθρο 153 του 

Ν.4412/2016.  

Σε κάθε Λογαριασμό για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα υποβάλλεται Πίνακας κατανομής εργασιών.  

Άρθρο 4.7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και ποσότητες από την 

Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των  άρθρων 132  και 156 του Ν.4412/2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ  

Άρθρο 5.1 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

Για τις Επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4412/2016.  

Για κάθε φάση επιμέτρησης του έργου, απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του αναδόχου των αντιστοίχων επιμετρητικών 

στοιχείων, τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. 

Άρθρο 5.2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, σύμφωνα με το 

άρθρο 154 του ν.4412/16, τις οποίες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει.  

Ο χρόνος συντήρησης των απολογιστικών εργασιών του έργου, θα είναι ο ίδιος με το χρόνο συντήρησης των λοιπών 

εργασιών του έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Άρθρο 6.1 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

6.1.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Ο καθορισμός των οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών, που προβλέπεται από τα 

Συμβατικά Τεύχη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την 

άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. Έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα 

Συμβατικά Τεύχη ή στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου, πρέπει να είναι 

άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την εναρμόνισή του με τα λοιπά 

τμήματα του έργου και να πληροί το σκοπό που προορίζεται να εξυπηρετήσει. 

2. Για τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των τμηματικών και ολοκληρωμένων κατασκευών ισχύουν τα αναφερόμενα:  

α.  Στο άρθρο 158 του Ν.4412/16 (εφόσον ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ) και 159 του Ν.4412/16, στο άρθρο «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» της παρούσας Ε.Σ.Υ. της 

Τ.Σ.Υ . καθώς και στους κανονισμούς ή προδιαγραφές στους οποίους αυτά παραπέμπουν.  

β.  Στα λοιπά άρθρα της Ε.Σ.Υ. και της Τ.Σ.Υ. καθώς και στους κανονισμούς ή προδιαγραφές στους οποίους αυτά 

παραπέμπουν. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και εξοπλισμούς με μέριμνα και δαπάνες του, ως προς 

την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συμβατότητά τους προς τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και Εθνικής 

Νομοθεσίας, της Ε.Σ.Υ., των Ο.Μ.Ο.Ε., της Τ.Σ.Υ. και των κωδίκων, κανονισμών, προδιαγραφών που αυτοί 

παραπέμπουν.  

Αν η διεξαγωγή μερικών ελέγχων μπορεί να γίνει μόνο στο εξωτερικό, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα 

ταξιδιού και διαμονής των εκπροσώπων της Επίβλεψης, που θα επιθεωρούν αυτούς τους ελέγχους.  

4. Ο έλεγχος ποιότητας αφορά όλες τις φάσεις του Έργου, δηλαδή στις κατασκευές, στη συντήρηση του έργου καθώς 

και τυχόν μελέτες που θα συνταχθούν.  

5. Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί τον έλεγχο ποιότητας (quality control) των υλικών, 

κατασκευών, εξοπλισμού και τον έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance), στο βαθμό που θα κρίνει 

αναγκαίο.  

6. Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις, σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών και προκατασκευασμένων 

στοιχείων, ελαττωμάτων της κατασκευής και παραλείψεων της συντήρησης, ισχύουν γενικά όσα αναφέρονται στα 

άρθρα 158 και 159 του Ν.4412/16. Επισημαίνονται οι επιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ.2.δ του άρθρου 160 

του Ν. 4412/16, στην περίπτωση εργασιών κατά σύστημα κακότεχνων ή χρήσης υλικών, που δεν ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές.  

7. Σε περίπτωση απαίτησης ελέγχων υψηλότερων προδιαγραφών, καθώς και σε περίπτωση διαφωνιών ως προς τα 

αποτελέσματα ελέγχων, ο Κύριος του Έργου, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει κατάλληλο εργαστήριο για τους ελέγχους 

αυτούς. 

8. Επισημαίνεται σχετικά, η παρ.8 του άρθρου 158 του Ν.4412/16, που αναφέρεται σε διενεργούμενους ελέγχους 

ποιότητας, για έργα κατασκευαζόμενα με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από σύμβουλο, και προς τον 

οποίο σύμβουλο ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, όπως και η Υπηρεσία, να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες, ώστε 

να διευκολύνεται το έργο του και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβασή του σε όλους τους χώρους κατασκευής του 

Έργου, στις πηγές λήψης των υλικών και η ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών. 

 

6.1.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
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Η χρήση υλικών και εξοπλισμού που θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για 

την ορθή και ποιοτική κατασκευή του. 

(1) Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή 

ελαττώματα, θα  είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες  

κανονισμούς και προδιαγραφές, εναρμονισμένες με τις απαιτήσεις του ΦΕΚ1914/Β/15.06.2012 και της απόλυτης 

έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, 

την εμφάνιση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λ.π. 

(2) Η υποβολή των αναγκαίων τεχνικών στοιχείων (προέλευση, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, 

πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας) και δειγμάτων όλων των βασικών υλικών, προϊόντων και εξοπλισμού, που ενσωματώνονται 

στο έργο καθώς και του εξοπλισμού και λογισμικού, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον  Ανάδοχο ή/και 

υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου, θα γίνεται προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, πριν την έναρξη των 

εργασιών για έγκριση. 

(3) Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμόρφωσής 

τους, με τις απαιτήσεις της σύμβασης και δείγματα για τα ακόλουθα υλικά, είδη, εξοπλισμό:  

• Δομικά προϊόντα εμπορίου (τσιμεντόπλακες, κυβόλιθοι, άσφαλτος με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες, κτλ) 

• Υλικά και εξοπλισμό σήμανσης και ασφάλισης (προσωρινής και οριστικής) 

• Η/Μ εξοπλισμό (τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, κλπ) 

• Πράσινο (δένδρα αειθαλή και φυλλοβόλα, κλπ) 

(4) Όταν απαιτείται, δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε αναγνωρισμένο οργανισμό,. Για τον σκοπό αυτό, θα 

συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγμα. Ακόμα, αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίo θα υποβληθούν 

τα υλικά. 

(5) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο, να προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά 

ποιότητας για κάθε χρησιμοποιούμενο υλικό, προϊόν ή εξοπλισμό. 

 

6.1.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Δεν απαιτείται. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, δεν υπερβαίνει το ποσό 1.500.000€ χωρίς ΦΠΑ 

6.1.4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(1)  Ανεξάρτητα από τα εργαστηριακά μέσα και το εργαστηριακό προσωπικό του Κ.τ.Ε, ο Ανάδοχος δύναται να 

συγκροτήσει επί τόπου τoυ έργου, κατάλληλο και ικανοποιητικά εξοπλισμένο και στελεχωμένο εργοταξιακό 

εργαστήριο, για την εκτέλεση των δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου για δείγματα εδάφους, αδρανή υλικά, τσιμέντα, 

σκυροδέματα κ.λπ. Το εργαστήριο θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένο, για να καλύπτει όλες τις συμβατικές απαιτήσεις και 

θα έχει άδεια λειτουργίας.  

(2)  Οι δαπάνες για την εγκατάσταση, συντήρηση, εξοπλισμό και λειτουργία, καθώς και για την τελική απομάκρυνση 

του εργαστηρίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνονται ανηγμένα στην προσφορά του. Όλες οι 

απαιτούμενες δειγματοληψίες και εργαστηριακές δοκιμές είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο είτε σε άλλα εγκεκριμένα 

εργαστήρια, θα γίνονται με δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  

(3)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να επιτρέπει την είσοδο στα εργαστήρια, στα εντεταλμένα όργανα της Υπηρεσίας για 

την παρακολούθηση των δοκιμών που θα γίνονται εκεί.  

 

2. ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

(1)  Όλα τα εργαστήρια που χρησιμοποιούνται στο έργο, οφείλουν να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών 

τευχών και της νομοθεσίας. 

(2)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των δοκιμών.  

 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ  

Ο εξοπλισμός επιθεώρησης και δοκιμών κάθε εργαστηρίου δημόσιου ή ιδιωτικού, εντός ή εκτός εργοταξίου πρέπει να 

είναι επαρκούς ποιότητας και δυνατότητας και να συντηρείται επαρκώς, ώστε να βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία. 

 

Άρθρο 6.2 ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

1. Η υποβολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου ποιότητας στη επίβλεψη θα γίνεται άμεσα. Θα περιλαμβάνει τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές, στατιστικές αναλύσεις και συμπεράσματα ως προς τη συμφωνία με τις προδιαγραφές. 

Στο αρχείο του Αναδόχου, θα πρέπει να φαίνεται πλήρης συνέχεια της διαδικασίας από τη δειγματοληψία μέχρι τις 

τελικές δοκιμές.  



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

 

2. Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει την Επίβλεψη σε εύθετο χρόνο, για κάθε λεπτομέρεια που αφορά επιθεώρηση και 

δοκιμές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισμού και τις σχετικές δειγματοληψίες.  

3. Ο αριθμός των ελέγχων που θα γίνουν, θα είναι υποχρεωτικά, τουλάχιστον ίσος σε είδος και αριθμό με τους 

προβλεπόμενους από το άρθρο «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» της παρούσας Ε.Σ.Υ., τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., 

καθώς και τους κανονισμούς κ.λπ. στους οποίους αυτά παραπέμπουν.  

Οι δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν και τα αποτελέσματα τους (με ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιμίων), θα 

καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο και ο οποίος θα συνοδεύει τις τμηματικές 

προσωρινές επιμετρήσεις αλλά και την Τελική Επιμέτρηση του έργου και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών. Αποδεκτά 

αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύμφωνα με τα 

Συμβατικά Τεύχη.  

 

Άρθρο 6.3 ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, θα γίνουν σύμφωνα με την μελέτη και τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Ο Ανάδοχος, θα υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία προς έγκριση από την Υπηρεσία, πριν την προμήθεια κάποιου 

βιομηχανικού προϊόντος. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν το ίδιο αυτοτελές εξάρτημα, συσκευή, 

μηχάνημα, μονάδα, συγκρότημα, εγκατάσταση κλπ, θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έγκριση ταυτοχρόνως.  

Η μεταφορά και η αποθήκευση του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κατασκευαστή και όπως θα 

έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία ώστε να αποφευχθούν καταστροφές πριν ή κατά την διάρκεια της εγκατάστασης. Όλα 

τα κατεστραμμένα είδη θα αντικατασταθούν με καινούργια. 

Για τη θέση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιμότητα απαιτείται η έκδοση των αδειών 

λειτουργίας από το Υπουργείο Βιομηχανίας ή/και από τη ΔΕΗ.Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη των σχεδίων και 

λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να μην προκύπτει καμία καθυστέρηση για την 

έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

− Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και μετά την ολοκλήρωση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εργασιών, ο Ανάδοχος με 

δική του ευθύνη και δαπάνη και παρουσία της Επίβλεψης, θα εκτελέσει τις απαραίτητες δοκιμές, ώστε να αποδείξει τη 

σωστή λειτουργία και την εξαίρετη ποιότητα των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ο αριθμός και το 

είδος των δοκιμών για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Επίβλεψη.  

Το είδος των ελέγχων, η συχνότητα, οι Προδιαγραφές που ελήφθησαν υπόψη, τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση 

τους, θα καταγραφούν σε σχετικά έντυπα / «Πρωτόκολλα Δοκιμών Καλής Λειτουργίας», τα οποία θα υπογραφούν από 

την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο και θα ενσωματωθούν στον Τελικό ΦΑΥ / Μητρώο του Έργου. 

− Εάν κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ανακαλυφθεί συνολική ή μερική ζημία, υπέρβαση του χρόνου ισχύος 

(υπερημερία), ελάττωμα, κακή ποιότητα υλικών κ.λπ. στο σύνολο των εγκαταστάσεων ή μέρους αυτών, ο Ανάδοχος θα 

επισκευάσει, συμπληρώσει, υποκαταστήσει άμεσα και κατόπιν θα επαναλάβει τις δοκιμές έως ότου τα αποτελέσματα 

αυτά να ικανοποιούν την Επίβλεψη.  

− Η ίδια διαδικασία ελέγχου, παρουσία του Επιβλέποντα, θα λάβει επίσης χώρα στο τέλος της περιόδου Εγγύησης 

της υποχρεωτικής συντήρησης του Έργου, ώστε να αποδειχθεί η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων και ο 

Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος και θα επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα για τυχόν αποκατάσταση πλημμελειών.  

Τονίζεται, ότι εάν η Επίβλεψη ανακαλύψει προφανείς παρεκκλίσεις από Κανονισμούς ή Προδιαγραφές ή εμφανώς 

ελαττωματικές εργασίες, έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει ότι ορίζουν οι διατάξεις "περί ελαττωματικών εργασιών" του 

άρθρου 159 του Ν.4412/16.  

Άρθρο 6.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

6.4.1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών, προδιαγράφεται παρακάτω και εν μέρει σε ειδικά άρθρα των 

κανονισμών, των προδιαγραφών και της Τ.Σ.Υ.  

Αν οι απαιτήσεις δε συμπίπτουν, τότε θα ισχύσουν εκείνες που η Υπηρεσία θα θεωρήσει πλέον αυστηρές. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και κατασκευών διακρίνεται σε:  

 

(1) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Α: Αυτοί θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου με στόχο το δικό του έλεγχο ποιοτικής 

απόδοσης, ρύθμισης παραγωγής, ρύθμισης σχέσεών του με προμηθευτές του κλπ. Η πυκνότητα των ελέγχων αυτών 

και η έκτασή τους, εναπόκειται στην κρίση του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δε θα πληρωθεί με ιδιαίτερη αμοιβή, έστω και 

αν η Επίβλεψη κάνει χρήση των αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων, για οποιοδήποτε σκοπό. Όλα τα αποτελέσματα 

των ελέγχων αυτών, θα τηρούνται κανονικά αρχειοθετημένα στο εργοτάξιο και θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας, 

οποτεδήποτε ζητηθούν, μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.  

 

(2) ΕΛΕΓΧΟΥΣ B: Αυτοί θα γίνονται από τον Ανάδοχο με δαπάνη του, εν γνώσει της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα να παρίσταται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, αλλά και τη δυνατότητα να παρέμβει και να αξιώσει όχι μόνον 
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την εφαρμογή της προδιαγραφόμενης ποιότητας ελέγχων, αλλά και πρόσθετους ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί, είναι 

ανεξάρτητοι των ΕΛΕΓΧΩΝ Α και αποτελούν μια ελάχιστη απαίτηση απόδειξης ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, οι 

μέθοδοι χρήσης των υλικών και οι κατασκευές που έγιναν, ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.  

Το είδος και η πυκνότητα των ελέγχων αυτών καθορίζεται στην παρούσα ΕΣΥ, στην ισχύουσα για το έργο ΤΣΥ, στις 

προδιαγραφές /κανονισμούς και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Ο χρόνος εκτέλεσης των ελέγχων, όπου 

δεν καθορίζεται ειδικά, πρέπει να είναι ο κατάλληλος. Κατάλληλος θεωρείται, εκείνος ο χρόνος που ελαχιστοποιεί τον 

κίνδυνο της συσσώρευσης κακοτεχνιών, ή έστω κατασκευών που δεν ανταποκρίνονται στην επιδιωκόμενη άριστη 

ποιότητα και που επιπρόσθετα διευκολύνει και καθιστά πιο αποτελεσματικές τις βελτιωτικές επεμβάσεις.  

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών, όπως 

καθορίζεται παρακάτω. Η σημασία των ελέγχων αυτών είναι τόσο σημαντική, ώστε τυχόν παράλειψή τους να οδηγεί σε 

ανέκκλητες ποινικές ρήτρες, όπως καθορίζεται παρακάτω. Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων ή επιβολή 

ποινικής ρήτρας για παραληφθέντα έλεγχο, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη της άριστης κατασκευής, 

όπως διευκρινίζεται παρακάτω.  

Για τους ελέγχους αυτούς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο  [ΕΛΕΓΧΟΙ Β]  αυτού του άρθρου.  

 

(3) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Γ: Αυτοί θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνη της Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι αυτοί νοούνται ως αναφαίρετο 

δικαίωμα της Υπηρεσίας και αποσκοπούν στον έλεγχο των υλικών και κατασκευών, είτε προληπτικά, είτε 

συμπληρωματικά προς τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β, είτε ακόμη και μετά την ολοκλήρωση τμημάτων ή του συνόλου της 

κατασκευής, για διαπίστωση της απόκρισης προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών/Προδιαγραφών.  

Επειδή η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων, εναπόκειται κατ’ απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία, η δαπάνη των 

ελέγχων αυτών δε βαρύνει τον Ανάδοχο. Όμως, ο Ανάδοχος υποχρεούται απροφάσιστα, να διευκολύνει την Υπηρεσία 

στην εκτέλεση των ελέγχων αυτών, συνδράμοντας αυτήν όπου απαιτείται.  

Για τους ελέγχους αυτούς, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ Γ]  αυτού του άρθρου.  

 

(4) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Δ: Αυτοί αναφέρονται στον έλεγχο της γεωμετρίας των υλικών και κατασκευών που γίνονται με μέριμνα 

του Αναδόχου ή στην περίπτωση που αμελεί ο Ανάδοχος, με μέριμνα της Υπηρεσίας και των οποίων η δαπάνη 

βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι έλεγχοι αυτοί, αποσκοπούν στη διαπίστωση της τήρησης των εγκεκριμένων 

σχεδίων και των καθορισμένων ανοχών.  

Για τους ελέγχους αυτούς, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο [ΕΛΕΓΧΟΙ Δ]  αυτού του άρθρου.  

 

(5) ΕΛΕΓΧΟΥΣ Ε: Αυτοί αναφέρονται σε μακροσκοπικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών με μέριμνα της Υπηρεσίας. Ο 

σκοπός του ελέγχου αυτού είναι προφανής.  

Επισημαίνεται ότι, η Υπηρεσία σε περίπτωση που θα διαπιστώσει προφανείς αποκλίσεις από Κανονισμούς ή 

Προδιαγραφές ή προφανείς κακοτεχνίες, έχει το δικαίωμα δια της Επίβλεψης, να διατάξει την άμεση διακοπή των 

εργασιών και την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και Γ. Στην περίπτωση που οι έλεγχοι αποδείξουν αδικαιολόγητη την 

επέμβαση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος δικαιούται, ισόχρονης προς τη διακοπή παράτασης, όλων των προθεσμιών 

που ακολουθούν τον χρόνο της διακοπής, για το επηρεαζόμενο τμήμα και μόνον. Στην περίπτωση όμως, που οι 

έλεγχοι δείξουν ελαττωματικά υλικά ή κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των 

ελαττωματικών κατασκευών και δε δικαιούται παράτασης.  

6.4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ Β  

1. Γενικά  

Ότι αναγράφεται πιο κάτω, αφορά στους ποιοτικούς ελέγχους που αναφέρονται στην επικεφαλίδα αυτής της 

παραγράφου. Για όλους τους ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β η δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο.  

 

2. Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους  

Η ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. Η παραγγελία της εκτέλεσης των 

ελέγχων γίνεται από τον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος αμελεί, η Επίβλεψη δύναται να παραγγείλει την εκτέλεση των 

ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση, η παραγγελία αναγράφεται στο Ημερολόγιο του Έργου ή κοινοποιείται με έγγραφο.  

Έγγραφο παραγγελίας που εκδίδει ο Ανάδοχος (π.χ. προς εργαστήριο Ελέγχου) κοινοποιείται στην Επίβλεψη.  

Έγγραφο που εκδίδει η Επίβλεψη, απευθύνεται τόσο στον Ανάδοχο, όσο και στον εκτελούντα τον έλεγχο.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ορίζεται ο έλεγχος, το αντικείμενο ελέγχου, η θέση δειγματοληψίας, το εργαστήριο 

των δοκιμών, ο χρόνος έναρξης της δειγματοληψίας και ο χρόνος έναρξης πραγματοποίησης των εργαστηριακών 

δοκιμών.  

Τόσο στη δειγματοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιμές, πρέπει να παρίστανται εκπρόσωποι της Υπηρεσίας και 

του Αναδόχου. Τυχόν μη παράσταση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας, δεν ανατρέπει το πρόγραμμα του ελέγχου. Αν 

η εκτέλεση του ελέγχου, δε γίνει για οποιονδήποτε λόγο (πλην ρητής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας), η οποιαδήποτε 

καθυστέρηση εκτέλεσης του ελέγχου, καθώς και η τυχόν συνεπαγόμενη καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών, δε 

συνιστά λόγο παράτασης προθεσμιών, ούτε αποτελεί λόγο μη επιβολής των ποινικών ρητρών που προβλέπονται στην 

παράγρ.  [Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης του ποιοτικού ελέγχου]  αυτού του άρθρου.  
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Για την έγκαιρη προειδοποίηση του αντισυμβαλλόμενου, ώστε να παρίσταται με εκπρόσωπό του στις δειγματοληψίες 

και τις λοιπές φάσεις του ελέγχου, ο χρόνος παραγγελίας του ελέγχου, θα πρέπει να προηγείται της ημέρας έναρξης 

του ελέγχου κατά 2 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες. 

Τούτο, ισχύει για όλους τους ελέγχους ίδιας φύσης, που έχουν χρονοαποστάσεις μεγαλύτερες από 48 ώρες. Για όλες 

τις άλλες περιπτώσεις που συνιστούν σειρές ομοειδών ελέγχων, που από τη φύση τους ή από την πρόοδο των 

εργασιών έχουν μικρές χρονοαποστάσεις μέχρι 48 ωρών, η παραγγελία θα γίνεται για όλη τη σειρά. Στην περίπτωση 

αυτή, στην παραγγελία θα ορίζονται όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν για κάθε έλεγχο χωριστά.  

 

3. Γενικό πρόγραμμα ελέγχων, ειδικό προσωπικό και μέσα του Αναδόχου – Λεπτομερειακά 
προγράμματα ελέγχων  

(1) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει μαζί με το χρονοδιάγραμμα του έργου, γενικό πρόγραμμα ελέγχων 

και μελέτη οργάνωσης δειγματοληψιών και λοιπών φάσεων ελέγχων, που θα συνοδεύεται από πίνακα προσωπικού, 

αφού παρθεί υπόψη η απόδοση της κατασκευαστικής προσπάθειας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου.  

Ειδικότερα αναφέρεται, ότι το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι το κατάλληλο και επαρκές σε αριθμό, ώστε να 

καλύπτει τις ανάγκες παράλληλης εκτέλεσης, όλων των διαφόρων ειδών εργασίας του έργου  

(2) Λεπτομερέστερα προγράμματα ελέγχων, θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την 

έναρξη των συναφών εργασιών. Τα προγράμματα αυτά, θα συνοδεύονται με τα ίδια στοιχεία όπως το γενικό 

πρόγραμμα ελέγχων.  

(3) Η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο δοκιμών, θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου. Η Υπηρεσία 

κρατεί το δικαίωμα να παρίσταται στη μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο ελέγχου.  

 

4. Εργαστήρια ελέγχου  

Όσες εργαστηριακές δοκιμές μπορούν να εκτελεσθούν στο Εργοταξιακό Εργαστήριο (αν αυτό εγκατασταθεί), θα 

εκτελούνται σ’ αυτό. Οι υπόλοιπες, θα εκτελούνται σε Εργαστήριο(α) που θα επιλεγεί(ουν), σύμφωνα με διαδικασία 

που θα ορίζεται στους Ειδικούς Όρους Δημοπράτησης ή (αν δεν έχει προδιαγραφεί τέτοια διαδικασία) σύμφωνα με 

πρόταση που θα υποβάλλει ο ανάδοχος, για εργαστήριο που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα, μετά από έγκριση από 

την Υπηρεσία.  

 

5. Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β  

Ο ελάχιστος αριθμός των ΕΛΕΓΧΩΝ Β, που προβλέπεται να εκτελεσθούν και που θα επιβαρύνει οικονομικά τον 

Ανάδοχο, ορίζεται στην παρακάτω παραγρ  [Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β] για τα διάφορα είδη εργασιών.  

Σε περίπτωση που το πλήθος των δοκιμών αυτού του άρθρου, είναι μικρότερο από τα οριζόμενα στην Τ.Σ.Υ., σε άλλα 

άρθρα της Ε.Σ.Υ. ή στις προδιαγραφές και κανονισμούς που έχουν καθορισθεί ή που η Τ.Σ.Υ. παραπέμπει, τότε θα 

υπερισχύει το μεγαλύτερο απαιτούμενο πλήθος.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την πυκνότητα αυτή:  

- όσο οι προδιαγραφές απαιτούν, σε περίπτωση αποκλίσεων από τα επιθυμητά αποτελέσματα  

- μέχρι 30% της συνολικής δαπάνης των δοκιμών/ελέγχων, έστω και αν δε συντρέχει αντικειμενικός λόγος, χωρίς να 

μεταβάλλεται ο βασικός όρος της εκτέλεσης των δοκιμών/ελέγχων με δαπάνη του Αναδόχου.  

Οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β (δειγματοληψίες, δοκιμές) αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, στην περίοδο κανονικής προσκόμισης 

υλικών, παραγωγής υλικών, εκτέλεση εργασιών και κατασκευής έργων και όχι στην περίοδο των 

προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλές δοκιμές για τη ρύθμιση της παραγωγής, 

ενδιαφέρουν μεν την Υπηρεσία, αποτελούν όμως τμήμα των ποιοτικών ελέγχων του Αναδόχου (ΕΛΕΓΧΟΙ Α) (εκτός αν 

άλλως ρητά αναφέρεται στις προδιαγραφές και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης). 

 

6. Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)  

(1) Όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελείται με τους  ΕΛΕΓΧΟΥΣ Β, θα τηρούνται με μέριμνα 

και δαπάνη του Αναδόχου, στο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β). Τα στοιχεία αυτά θα είναι κατ’ ελάχιστον:  

(α) Αντίγραφο του Γενικού Προγράμματος (όπως στην παράγρ. 3)  

(β) Αντίγραφο της παραγγελίας του ελέγχου (δηλ. του φύλλου του Ημερολογίου ή του σχετικού εγγράφου)  

(γ) Αντίγραφα της σχετικής με μερικούς ελέγχους αλληλογραφίας, αν υπάρξει  

(δ) Αποσπάσματα τοπογραφικών και λοιπών κατάλληλων διαγραμμάτων εντοπισμού της θέσης, που αφορά ο κάθε 

έλεγχος  

(ε) Αντίγραφα πρακτικών δειγματοληψίας ή επί τόπου δοκιμών, (όπως στην παράγρ. 7)  

(στ.) Αντίγραφα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ή επί τόπου (IN SITU) δοκιμών, καθώς και των σχετικών 

σχολίων  

(ζ) Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων, για κάθε έλεγχο και για 

κάθε τμήμα εκτελεσμένης εργασίας, ή ποσότητας υλικού που ελέγχθηκε, ή λατομείου κ.λπ.  

(η) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα κριθούν σκόπιμα από την Υπηρεσία, ή τον Ανάδοχο.  

(2) Το Α.Ε.-Β θα βιβλιοδετείται κατά περιόδους, με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου σε εύχρηστους τόμους (π.χ. 200 

φύλλων), αφού προηγουμένως αριθμηθούν όλες οι σελίδες. Σε κάθε τόμο θα ενσωματώνεται αναλυτικός πίνακας 

περιεχομένων.  
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(3) Το Α.Ε.-Β θα φυλάσσεται στο Εργοταξιακό γραφείο Επίβλεψης. Πλήρες, ή μερικό αντίγραφο μπορεί να τηρεί και ο 

Ανάδοχος. Το Α.Ε.-Β αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτημένο στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.  

(4) Τα στοιχεία του Α.Ε.-Β θα συσχετίζονται με τα στοιχεία επιμέτρησης, κατά αμφίδρομο και αμφιμονοσήμαντο τρόπο.  

(5) Όλοι οι ΕΛΕΓΧΟΙ Β, θα καταγράφονται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Δειγματοληψιών, με αριθμημένες σελίδες, όπου 

θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον:  

α) ο αριθμός δείγματος  

β) η ημέρα και η θέση δειγματοληψίας  

γ) το είδος δοκιμής που έγινε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα  

δ) η αναφορά στο σχετικό Φύλλο/Δελτίο ποιοτικού ελέγχου  

ε) η υπογραφή του Μηχανικού Ελέγχου ποιότητας του Αναδόχου και της Επίβλεψης.  

6.4.3 Θέσεις και πρακτικά δειγματοληψίας και δοκιμών επί τόπου 

 (1) Για όλους τους ελέγχους που απαιτείται δειγματοληψία, η θέση λήψης του κάθε δείγματος, θα υποδεικνύεται από 

την Υπηρεσία ή/και τους συμβούλους της. Καθορίζεται ότι, οι δειγματοληψίες θα παίρνονται από θέσεις που 

παρουσιάζουν την πιο δυσμενή εικόνα, για την ποιοτική συμπεριφορά του έργου.  

Στη συνέχεια, θα συντάσσεται πρακτικό δειγματοληψίας κατάλληλης μορφής από τον ανάδοχο.  

(2) Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, ισχύουν κατ’ αναλογία και για όλες τις επί τόπου δοκιμές.  

6.4.4 Ισχύουσες Προδιαγραφές 

 (1) Θεωρείται αυτονόητο ότι, όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών κάθε είδους, 

πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, για να διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνα με τις 

ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους Δημοπράτησης, όσον αφορά τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες.  

(2) Για την εκτέλεση των εργασιών και των ελέγχων (δειγματοληψίες - δοκιμές), ισχύουν κατ’ αρχήν όσα 

προδιαγράφονται, στην παρούσα Ε.Σ.Υ., στην Τ.Σ.Υ., στους κανονισμούς  και προδιαγραφές που μνημονεύονται στις 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά και τους ελέγχους υλικών.  

6.4.5 Ελάχιστη Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β 

Ο ελάχιστος αριθμός των ελέγχων / δοκιμών είναι ο ακόλουθος:  

6.4.5.1 Έλεγχοι – Δοκιμές Συμπύκνωσης 

Α. Επιχωματώσεων τάφρων τοποθέτησης αγωγών, για την περιοχή πάνω από τη 
ζώνη αγωγών, ανά 150 m μήκους τάφρου και για κάθε διακεκριμένη ζώνη υλικού 
πλήρωσης, ή το πολύ ανά 150 m3 συμπιεσμένου όγκου. 

ΔΟΚΙΜΕΣ Τρεις (3) 

Β. Κοκκώδους υλικού "ζώνης αγωγού" ανά 150 m μήκους αγωγού και το πολύ ανά 
150m3 συμπιεσμένο όγκο 

ΔΟΚΙΜΕΣ Τρεις (3) 

Γ. "Μεταβατικών επιχωμάτων" ανά τεχνικό έργο ή το πολύ ανά 500 m3 
συμπιεσμένου όγκο 

ΔΟΚΙΜΕΣ Τρεις (3) 

6.4.5.2 Διάστρωση Σκυροδέματος – Εργοστασιακό σκυρόδεμα 

 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος που θα εφαρμοστεί στο έργο είναι ο ΚΤΣ – 2016 (ΦΕΚ 1561 Β΄/2016). 

α. Για την περίπτωση χρήσης εργοταξιακού σκυροδέματος, εκτός του ΚΤΣ – 2016 (ΦΕΚ 1561 Β΄/2016), ισχύουν 

και οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 και 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00. 

β. Για την περίπτωση χρήσης εργοστασιακού σκυροδέματος εκτός του ΚΤΣ – 2016 (ΦΕΚ 1561 Β΄/2016), ισχύουν 

και οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00.  

Ο προμηθευτής θα παραδίδει στον Ανάδοχο, για κάθε φορτίο σκυροδέματος, το σχετικό δελτίο αποστολής. 

Το δείγμα, το φορτίο από το οποίο έγινε η δειγματοληψία και η περιοχή του Έργου στην οποία διαστρώθηκε το φορτίο 

του οχήματος, θα σημειώνονται στο σχετικό έντυπο παραλαβής σκυροδέματος (λαμβάνεται από το Παράρτημα ΠΒ4 

του ΚΤΣ – 2016), το οποίο θα τηρείται με ευθύνη του Αναδόχου στο εργοτάξιο και το οποίο θα ενσωματωθεί και στο 

Αρχείο «Μητρώο Έργου / Φάκελος Ποιότητας». 

6.4.5.3 Συμβατικά δοκίμια σκυροδέματος (Δοκίμια Σ, ελέγχου συμμόρφωσης) 

Θα λαμβάνονται και θα ελέγχονται, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και τη 

σχετική ΕΤΕΠ.  

6.4.5.4 Δοκίμια ελέγχου αντοχής 7 ημερών (Δοκίμια ΕΑ) 

Θα παρασκευάζονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τον ΚΤΣ και τη σχετική ΕΤΕΠ.  

6.4.5.5 Δοκίμια ελέγχου Προόδου Σκλήρυνσης (Δοκίμια ΠΣ) 

Θα παρασκευάζονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τον ΚΤΣ και τη σχετική ΤΕΠ  
 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

 

6.4.5.6 Δοκίμια ελέγχου Αποτελεσματικότητας της μεθόδου Συντήρησης (Δοκίμια ΑΣ) 

Θα παρασκευάζονται και θα ελέγχονται σύμφωνα με τον ΚΤΣ και τη σχετική ΕΤΕΠ. 
 

Άρθρο 6.5  ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   

(1) Στην περίπτωση που, από την παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν προς το αντίστοιχο 

πλήθος ελέγχων, που εκτελέσθηκε για τις εργασίες αυτές, κατά τις προσωρινές τμηματικές επιμετρήσεις, ήθελε 

προκύψει μικρότερος αριθμός από αυτόν που καθορίζεται στην παράγρ. 6.4.5, “Ελάχιστη συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β”, 

τότε η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να μη θεωρήσει περαιωμένες (κατά την κρίση της) τις εργασίες για τις οποίες 

ελλείπουν δοκιμές, μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός ελέγχων, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, για 

τυχόν καθυστερήσεις, αποκαταστάσεις κλπ. εργασιών που θα ακολουθήσουν.  

Ανεξάρτητα προς τα παραπάνω, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα 150 ΕΥΡΩ για κάθε δοκιμή που λείπει.  

(2) Στα αναγκαία παραστατικά στοιχεία κάθε πληρωμής, υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται και αντίγραφο του πίνακα 

της παραγράφου 6. “Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β) (1)ζ”.  Παράλειψη τέτοιου πίνακα, θεωρείται ως έλλειψη ουσιώδους 

επιμετρητικού στοιχείου.  

6.5.1 ΕΛΕΓΧΟΙ Γ  

1. Έκταση του δικαιώματος της Υπηρεσίας και υποχρεώσεις του Αναδόχου  

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό ελέγχων, οποιουδήποτε είδους, σ’ οποιοδήποτε 

είδος υλικού, ή τμήμα της κατασκευής. Ο Ανάδοχος, σχετικά με το παραπάνω δικαίωμα της Υπηρεσίας, έχει τις 

παρακάτω υποχρεώσεις:  

α. Nα μεριμνήσει και επιβαρυνθεί τη δαπάνη για την εκτέλεση των ελέγχων που θα ζητήσει η Υπηρεσία, μέσα στα 

όρια συχνότητας ελέγχων, που προδιαγράφει η παράγραφος “Ελάχιστη  Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β” αυτού του 

άρθρου.  

β. Nα συνδράμει την Υπηρεσία, εφόσον του ζητηθεί, στην εκτέλεση οποιωνδήποτε επιπλέον ελέγχων, διαθέτοντας 

το προσωπικό του και τον εξοπλισμό του. Για τη συνδρομή αυτή, ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης, με 

θεώρησή τους ως εργασιών που αμείβονται με τιμές μονάδας και εκτελεσθείσες ποσότητες  

γ. Nα διευκολύνει την εκτέλεση των ελέγχων από την Υπηρεσία, ή άλλους, με τους οποίους η Υπηρεσία μπορεί να 

συμβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους Δημοπράτησης.  

δ. Nα αποκαθιστά το έργο από τυχόν οπές δειγματοληψίας, αναδιατάξεις και άλλες διαταραχές, που μπορεί να 

προκληθούν από δειγματοληψίες ή επί τόπου δοκιμές. Για τις αποκαταστάσεις αυτές, δικαιούται αποζημίωσης, 

εφόσον πρόκειται για ελέγχους που γίνονται επί πλέον της συχνότητας που προδιαγράφεται στην παράγραφο 

“Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β”.   

ε. Nα παρίσταται στις δειγματοληψίες και δοκιμές, στις περιπτώσεις που προειδοποιείται, κατά τη διαδικασία της 

παραγρ. “Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους”  

 
2. Ειδοποίηση του Αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων  

Για όλους τους ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία με μέριμνα και δαπάνη της, η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία. 

Ειδικότερα για ελέγχους, στους οποίους ζητείται η συνδρομή του Αναδόχου, η προειδοποίηση θα γίνεται όπως 

προβλέπεται στην παράγρ. “Ευθύνη νια την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους” 

Η Υπηρεσία υποχρεούται, να κοινοποιεί στον Ανάδοχο τα αποτελέσματα των ελέγχων των υλικών ή/και κατασκευών, 

ανεξάρτητα από το αν αυτά εμπίπτουν μέσα στα όρια των προδιαγραφών - κανονισμών ή διαπιστωθούν αποκλίσεις 

από αυτούς.  

Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο συντομότερο δυνατό διάστημα.  

 

6.5.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑNΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑNΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩN  

1. Στην περίπτωση ελέγχων / δοκιμών της παραγράφου “ΕΛΕΓΧΟΙ Γ”, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει να παίρνεται 

κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα (αντίδειγμα), το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται 

ταυτόχρονα με το δείγμα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από 

τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή 

δοκιμή στο αντιδείγμα, παρουσία του εκπροσώπου του Αναδόχου, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό 

για τον Ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στη δοκιμή). Κατά το μεσοδιάστημα, μέχρι οριστικοποίησης του ελέγχου, 

σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος θα μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του με ιδία ευθύνη, αναλαμβάνοντας τη 

ρητή υποχρέωση να καθαιρέσει τις πλημμελείς κατασκευές κλπ., αν ήθελαν διαπιστωθεί τέτοιες.  

2. Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης, να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή αποτελέσματα και 

έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί. Η επανάληψη των ελέγχων, γίνεται κατ’ αντιπαράσταση, έπειτα 

από προειδοποίηση, κατά τις προβλέψεις της παραγρ. “Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β” και διαδικασία 

παραγγελίας τους. Οι δαπάνες του επανελέγχου βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

6.5.3 ΕΛΕΓΧΟΙ Δ (έλεγχοι γεωμετρίας)  

1. Γενικοί όροι  



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

 

Για τους ελέγχους γεωμετρίας, διαστάσεων και λοιπών γεωμετρικών απαιτήσεων, που περιλαμβάνουν και τους 

ελέγχους μορφής και διαστάσεων  που στοχεύουν στη διαπίστωση τήρησης, των προδιαγραφόμενων από τη μελέτη 

και τους λοιπούς όρους των Τευχών Δημοπράτησης μορφής, ισχύουν κατ’ αναλογία όσα προδιαγράφονται στην 

παραγρ. “ΕΛΕΓΧΟΙ Β” αυτού του άρθρου, εκτός αν ρητά διαφοροποιούνται σ’ αυτήν και στις παρακάτω παραγράφους 

2 έως 6.  

Το “Αρχείο ΕΛΕΓΧΩN Δ (Α.Ε.-Δ)” που μνημονεύεται παρακάτω, θα τηρείται κατ’ αναλογία του “Αρχείου ΕΛΕΓΧΩN Β 

(Α.Ε.-Β)”. Και αυτό αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό, προσαρτημένο στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του 

έργου.  

Σε κάθε περίπτωση ΕΛΕΓΧΩN Δ, η μέριμνα εκτέλεσης ανήκει στον Ανάδοχο και πρέπει να εκτελούνται ανεξάρτητα 

από την παρουσία ή μη εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Η Επίβλεψη δικαιούται, να ασκεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, 

με τη βοήθεια του προσωπικού και του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου. Οι δαπάνες απασχόλησης προσωπικού 

και εξοπλισμού, καθώς και τυχόν μικροϋλικών  βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Ανάδοχο.  

Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές που καθορίζουν οι προδιαγραφές, η Επίβλεψη θα διατάσσει 

τη διακοπή των εργασιών, μέχρι να προσκομισθούν άλλα κατάλληλα υλικά ή να διορθωθούν οι κατασκευές. Σε 

περίπτωση μη έγκαιρης διαπίστωσης αποκλίσεων για ενσωματωμένο υλικό, ή κατασκευή ισχύουν οι προβλέψεις της 

παραγρ. “ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ”.  

 

2. ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Υλικών / Προκατασκευασμένων Τμημάτων  

(1) Ο έλεγχος διαστάσεων των υλικών και προκατασκευασμένων τμημάτων διακρίνεται:  

α. Σε έλεγχο συναρτημένο με την ποιότητα και τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών, πέραν εκείνων που 

προδιαγράφονται στα υπόλοιπα κεφάλαια αυτού του άρθρου, τα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας ή/και των 

κανονισμών / προδιαγραφών, στις οποίες αυτά τα άρθρα και των λοιπών συμβατικών τευχών παραπέμπουν.  

β. Σε έλεγχο των σωστών διαστάσεων και την ανταπόκρισή τους στην εγκεκριμένη μελέτη (με τις εγκεκριμένες 

τροποποιήσεις της).  

(2) Για τους ελέγχους της κατηγορίας και για τα υλικά ή/και προκατασκευασμένα τμήματα:  

α. Χάλυβας οπλισμού μετά νευρώσεων (που περιλαμβάνει και τον έλεγχο γεωμετρίας νευρώσεων).  

β. Κυκλικοί σωλήνες κάθε είδους και από οποιοδήποτε υλικό (έλεγχοι διαπίστωσης κυκλικότητας, 

προδιαγραφόμενης σχέσης πάχους τοιχώματος-διαμέτρου, προδιαγραφόμενης μόρφωσης στις θέσεις ένωσης, 

προδιαγραφόμενης μόνωσης εσωτερικά - εξωτερικά κ.λπ.).  

γ Μεταλλικά είδη (έλεγχοι διαπίστωσης προβλεπόμενης από τη μελέτη, ή τις προδιαγραφές μορφής, διαστάσεων, 

ύπαρξης αντιδιαβρωτικής προστασίας κ.λπ.).  

(δ) Κάθε φύσης και είδους καλώδια τενόντων (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: καλώδια προέντασης, 

ανάρτησης, κρέμασης κ.λπ.) καθώς και τα συμπαρομαρτούντα υλικά (σωλήνες, προστατευτικά περιβλήματα, 

στοιχεία αγκύρωσης κ.λπ.).  

(ε) Κάθε φύσης / είδους μεταλλικά υλικά, πρότυπων διατομών, ελασμάτων κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν για τα 

μεταλλικά τμήματα της κατασκευής (περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι για τη διαπίστωση επιπεδότητας, άψογης 

επιφάνειας / ακμών των τομών - όπως απαιτείται - για τα ελάσματα που θα συγκολληθούν, ύπαρξης της 

προβλεφθείσας αντιδιαβρωτικής προστασίας κλπ.).  

(στ) Κάθε φύσης /είδους μεταλλικοί σύνδεσμοι (περιλαμβάνονται εκτός των ελέγχων διαστάσεων κ.λπ. και οι 

έλεγχοι διαπίστωσης ότι η αντιδιαβρωτική προστασία έχει γίνει όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές κ.λπ.).  

ζ) Κάθε φύσης / είδους σύρματα / καλώδια για την κατασκευή ηλεκτρικών γραμμών ασθενούς, ή συνήθους, ή 

μέσης, ή υψηλής τάσης με τις συναφείς προς αυτά εργασίες.  

η) Κάθε φύσης / είδους πάσσαλοι  

θ) Κάθε φύσης / είδους συρματόσχοινα  

ι) Κάθε φύσης / είδους υλικά σήμανσης / σηματοδότησης φωτεινής ή μη.  

ια) Κάθε φύσης προστατευτικά κιγκλιδώματα, στηθαία ασφάλειας κλπ.  

ιβ) Κάθε είδους / φύσης προκατασκευασμένα τμήματα της κατασκευής (από σκυρόδεμα ή χάλυβα κ.λπ.).  

ιγ) Κάθε άλλο υλικό που θα ενσωματωθεί στην κατασκευή του έργου θα πρέπει, με μέριμνα και δαπάνη του 

Αναδόχου, να εφαρμόζονται τα παρακάτω:  

ι). να εφαρμόζεται η διαδικασία προειδοποίησης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραγρ. “Ευθύνη για την 

εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β και διαδικασία παραγγελίας τους”. 

ιι. να γίνεται επεξεργασία των αποτελεσμάτων ελέγχων και να συντάσσεται πρακτικό ελέγχου, που να αναφέρει κατ’ 

ελάχιστο:  

- το είδος και την προέλευση των υλικών, τον τόπο προσωρινής αποθήκευσής τους  

- την ημερομηνία του ελέγχου  

- τα ονόματα των ελεγκτών εκείνων, που εκπροσωπούν την επίβλεψη και εκείνων που εκπροσωπούν τον Ανάδοχο  

- το μέγεθος της ελεγχθείσας παρτίδας  

- το πλήθος των εξετασθέντων δειγμάτων  

- τα αποτελέσματα των μετρήσεων ανά μετρούμενο στοιχείο και δείγμα, σε μορφή πίνακα  

- το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση  
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ιιι. Nα κρατείται ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩN Δ-Υλικών (Α.Ε.-Δ/Υλικά) από τα παραπάνω πρακτικά, κατ’ αναλογία 

προς τις προβλέψεις της παραγρ. “Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)”.  

 
3. Ειδική απαίτηση για τον έλεγχο προκατασκευασμένων τμημάτων  

(1) Τα προκατασκευασμένα τμήματα θα πρέπει να ελέγχονται:  

α.  για την ακρίβεια προσαρμογής τους το ένα με το άλλο.  

β.  για τη σωστή γεωμετρία τους π.χ. αποφυγή στρεβλώσεων είτε αυτές προέρχονται από την κατασκευή τους, ή 

από τη διαδικασία της μεταφοράς τους κ.λπ.  

γ. για τη σαφή και σωστή αρίθμησή τους για αποφυγή σφαλμάτων, καθώς και για τη σήμανση του 

προσανατολισμού τους, ως προς την κατασκευή, στη θέση που προβλέπεται να τοποθετηθούν.  

δ.  για τις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων τους και την ανταπόκρισή τους προς τη μελέτη, τις προδιαγραφές 

κλπ. συμβατικά τεύχη.  

ε.  για την ορθότητα / ακρίβεια των οπών σύνδεσης, ή οπών μελλοντικού περάσματος καλωδίων κ.λπ.  

στ.για το σωστό και σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις τεχνικές απαιτήσεις της επίβλεψης εξοπλισμό 

τους με στοιχεία χρήσιμα / αναγκαία για τη μεταφορά τους, μέχρι και την τελική τους τοποθέτηση.  

ζ.  για κάθε άλλο τους στοιχείο (όπως λ.χ. έλλειψη κακώσεων, φθορών, σπασιμάτων ακμών κ.λπ.)  

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνες του, να εκτελεί τους παραπάνω ελέγχους. Υποχρεούται επίσης, 

απροφάσιστα, να διευκολύνει το προσωπικό της Επίβλεψης στην πραγματοποίηση τέτοιων ελέγχων, πάντοτε 

αδάπανα για τον Κύριο του Έργου.  

Ιδιαίτερα για τους ελέγχους των εδαφίων (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει 

έγκαιρα πρόσφορο τρόπο ελέγχου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τέτοιοι πρόσφοροι τρόποι ελέγχου είναι:  

α. η παράθεση (στον εργοταξιακό χώρο) συνεχόμενων τμημάτων, ή  

β. η κατασκευή προτύπου διατομής, που αντιστοιχεί στις επιφάνειες επαφής από κατάλληλο υλικό, ώστε να 

αποφεύγονται μεταβολές διαστάσεων.  

Στη περίπτωση (β), η διατομή θα φέρει όλες τις οπές και ο έλεγχος θα γίνεται με παράθεση και σύγκρισή της, με τις 

αντίστοιχες επιφάνειες επαφής.  

(3) Για όλους τους παραπάνω ελέγχους, ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. “ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Υλικών / 

Προκατασκευασμένων Τμημάτων” όσον αφορά τη διαδικασία, τα πρακτικά και τα αρχεία ελέγχου.  

 

4. ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών  

(1) Χωματουργικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά  

Για κάθε γραμμή αγωγού θα γίνεται χωροστάθμιση για να ελεγχθεί η ανταπόκριση της επιφάνειας που 

κατασκευάστηκε, με τις προβλέψεις της μελέτης και τις προδιαγραφές.  

Τα στοιχεία της χωροστάθμισης, θα τηρούνται σε ιδιαίτερο “Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Δ - Χωμ. Οδ. Ασφ. (Α.Ε.-Δ/Χ.Ο.Α.)”, για 

το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. “Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)” και θα χρησιμεύουν και ως 

επιμετρητικά στοιχεία και γενικά ως καταμετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών. Για την περίπτωση των εκσκαφών, 

ισχύουν ανάλογα, αλλά μόνο για την τελική επιφάνεια εκσκαφής.   

 (2 ) Κατασκευές από σκυρόδεμα  

Θα γίνεται πλήρης γεωμετρικός έλεγχος, με μετρήσεις διαστάσεων και χωροσταθμήσεις στις ακόλουθες φάσεις 

κατασκευής:  

- Στα σκάμματα θεμελίων  

- Στους ξυλότυπους, πριν από την τοποθέτηση του οπλισμού  

- Στην έτοιμη κατασκευή, μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων  

Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών, θα τηρούνται σε ιδιαίτερο “Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Δ- Σκυροδέματος (Α.Ε.-Δ/Σκυρόδεμα)” 

για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. “Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)” και θα χρησιμεύουν και 

ως επιμετρητικά στοιχεία.  

(3) Αφανείς κατασκευές  

Στις αφανείς κατασκευές, (όπως π.χ., θεμέλια / στηρίγματα κάθε είδους / φύσης μεταλλικές κατασκευές κλπ. σωλήνες 

αποχέτευσης, σωλήνες καλωδιώσεων κλπ.), εκτός από τους άλλους ελέγχους, θα γίνεται έλεγχος και στη 

συμμόρφωσή τους, προς την προβλεπόμενη από τη μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας γεωμετρία τους, όπως 

επίσης και τη θέση τους σε σχέση με την προβλεφθείσα από τη μελέτη θέση.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Επίβλεψης.  

Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών, θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Δ - Αφανών Επιμήκων Κατασκευών, 

(Α.Ε.-Δ/Αφ.Επ.Κατ.), για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. “Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)”.   

(4) Εμφανείς κατασκευές τελειωμένων τμημάτων του έργου  

(α) Οι εμφανείς κατασκευές των τελειωμένων τμημάτων του έργου, θα ελέγχονται σχολαστικά ως προς την απόκρισή 

τους, προς τις προβλεφθείσες (από την εγκεκριμένη μελέτη και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις, τις διαστάσεις και τους 

όρους της Σύμβασης) θέσεις, γεωμετρική μορφή και γενικότερα τη μορφή / όψη και γεωμετρία τους.  

  

(β) Τα στοιχεία των ελέγχων αυτών, θα τηρούνται σε ιδιαίτερο Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Δ - Εμφανών Επιμηκών Κατασκευών 

(Α.Ε.-Δ/Εμφ.Επ.Κατ.), για το οποίο ισχύουν κατ’ αναλογία οι προβλέψεις της παραγρ. “Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)”. 

(5 ) Αφανείς κατασκευές για τη στήριξη / ανάρτηση μελλοντικών αγωγών, ή άλλων προσαρτημάτων του έργου.  



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

 

Για όλες αυτές τις κατασκευές, ισχύουν όσα αναφέρονται για τις εμφανείς κατασκευές (βλ. παραγρ.4.4 της παρούσας).  

 
5. Πυκνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Δ  

(1) Ως ελάχιστη πυκνότητα των ελέγχων γεωμετρίας, ορίζεται η μεγαλύτερη μεταξύ των κατωτέρω αναφερομένων και 

των αναφερομένων στην ΤΣΥ, σε άλλα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και των προδιαγραφών και κανονισμών, που έχουν 

καθορισθεί ή που η Τ.Σ.Υ. παραπέμπει, όπως και στην παραπάνω παράγρ. “Συχνότητα ΕΛΕΓΧΩΝ Β” 

 

(2) Για τους ελέγχους υλικών και προκατασκευασμένων τμημάτων, θα γίνεται έλεγχος σε τουλάχιστον 2% τεμάχια, ανά 

παρτίδα υλικού και με ελάχιστο αριθμό δειγμάτων 10.  

 

(3) Για τους ελέγχους υψομέτρου (στάθμης) της κάθε κατασκευασθείσας στρώσης επιχώματος, αναχώματος, στρώση 

έδρασης οδοστρώματος, στρώση στράγγισης οδοστρωμάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών της παραγρ. “ΕΛΕΓΧΟΙ 

Δ Κατασκευών (1) η πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων θα είναι κατ’ ελάχιστο:  

 Μέγιστες αποστάσεις μεταξύ διατομών: 20 μ. για τα χωματουργικά.  

 

 

(4) Για τους ελέγχους των παραγρ. ”4.ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (2) Κατασκευές από σκυρόδεμα” και “ΕΛΕΓΧΟΙ Δ 

Κατασκευών (4) Εμφανείς κατασκευές τελειωμένων τμημάτων του έργου” θα ελέγχεται κάθε κατασκευή σ’ όλη την 

έκτασή της. Για ιδιαιτέρως επιμήκεις κατασκευές, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται δειγματοληπτικά, σε ποσοστό όχι 

μικρότερο από το 30% του μήκους της κατασκευής.  

 

(5) Για τους ελέγχους της παραγρ. “ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Κατασκευών (3) (Αφανείς κατασκευές” οι έλεγχοι θα γίνονται 

δειγματοληπτικά και σε συνολικό ποσοστό του μήκους, όχι μικρότερο από 20%. 

 

(6) Έλεγχοι γεωμετρίας με μέριμνα και δαπάνη της Υπηρεσίας  

 

Τα οριζόμενα στην παραγρ. “ΕΛΕΓΧΟΙ Γ” αυτού του άρθρου, ισχύουν κατ’ αναλογία προς τους ελέγχους γεωμετρίας.  

 

(7) Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης των ΕΛΕΓΧΩΝ Δ (γεωμετρίας)  

Γενικώς ισχύουν οι προβλέψεις της παραγρ. “Ρήτρες για τη διασφάλιση της πραγματοποίησης του ποιοτικού ελέγχου”, 

εκτός από τις ποινικές ρήτρες για την παράλειψη ελέγχων, για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω:  

(α) Για παράλειψη του ελέγχου της παραγρ. [ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Υλικών / Προκατασκευασμένων Τμημάτων]  και εφόσον ο 

έλεγχος δεν μπορεί να γίνει, επειδή τα υλικά ενσωματώθηκαν, επιβάλλεται περικοπή 2% της αξίας των υλικών που 

ενσωματώθηκαν.  

 (β) Για παράλειψη του ελέγχου γεωμετρίας ξυλοτύπου, επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα, ίση προς το 1% της 

αξίας σκυροδέματος.  

(γ) Για παράλειψη των ελέγχων της παραγρ.  “4.(3) Αφανείς κατασκευές” επιβάλλεται ανέκκλητη ποινική ρήτρα 1% 

στην πιστοποιούμενη αξία των κατασκευών για τις οποίες παραλείφθηκε ο έλεγχος.  

(δ) Για αμέλεια εκτέλεσης των ελέγχων της παραγρ. “Εμφανείς κατασκευές τελειωμένων τμημάτων του έργου”,  θα 

εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (4).  

 

(8) Ειδοποίηση και παράσταση εκπροσώπων της Υπηρεσίας  

Για όλους τους ελέγχους της παραγρ. “ΕΛΕΓΧΟΙ Δ Υλικών / Προκατασκευασμένων Τμημάτων”, θα γίνεται ειδοποίηση 

της Υπηρεσίας, με μέριμνα του Αναδόχου κατά τις προβλέψεις της παραγρ. “Ευθύνη για την εκτέλεση των ΕΛΕΓΧΩΝ Β 

και διαδικασία παραγγελίας τους”. 

  

6.5.4 ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

(1) Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο 

μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών και των κατασκευών του έργου, 

καθώς και για την ασφάλεια της κατασκευής, για την οποία είναι επίσης ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος.  

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και τους όρους των Συμβατικών Τευχών.  

(3) Για κάθε περίπτωση που αναφέρεται στις παραγρ. “ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑNΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑNΑΛΗΨΗ ΕΛΕΓΧΩN” 

και ανωτέρω (2), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να κρατεί αρχείο ελέγχων αντίστοιχα προς εκείνο της παραγρ. 

“Αρχείο ΕΛΕΓΧΩΝ Β (Α.Ε.-Β)” και το αρχείο αυτό αποτελεί, απαραίτητο δικαιολογητικό προσαρτημένο στο 

Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου.  

Άρθρο 6.6 ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ 

6.6.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, στην εκτέλεση των κάθε φύσης δοκιμών παραλαβής κατά την περάτωση του έργου ή 

τμημάτων του, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το Άρθρο 7.4, αφού υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 

παραδοτέα που ορίζονται στα συμβατικά τεύχη ή που θα ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία κατά τη 

σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι μια (21) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία κατά την οποία θα είναι έτοιμος για τη διεξαγωγή των δοκιμών. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι 

δοκιμές θα εκτελεσθούν εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκιμών του περατωθέντος έργου ή τμημάτων του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα αποτελέσματα των υπόψη δοκιμών. 

Το είδος των ελέγχων, η συχνότητα, οι Προδιαγραφές που ελήφθησαν υπόψη, τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση τους 

με διακριτή αναφορά στο τμήμα που δοκιμάστηκε, θα καταγραφούν σε σχετικά έντυπα / «Πρωτόκολλα Δοκιμών Καλής 

Λειτουργίας», τα οποία θα υπογραφούν από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο και θα ενσωματωθούν στον Τελικό ΦΑΥ / 

Μητρώο του Έργου 

6.6.2 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιμών παραλαβής κατά την περάτωση, οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚτΕ, 

ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιμών παραλαβής κατά την περάτωση, οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για διεξαγωγή των δοκιμών εντός είκοσι μια 

(21) ημερών από την παραλαβή της υπόψη εντολής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να εκτελέσει τις δοκιμές εντός της ως 

άνω διορίας σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές εντός της ορισθείσας διορία, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα της 

διεξαγωγής τους, με ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασμό του Αναδόχου και να κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσματα 

των δοκιμών. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιμές εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα 

αποτελέσματα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 

6.6.3 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Εάν το έργο ή τμήμα του δεν καταστεί δυνατό να παραληφθεί εξ αιτίας αστοχίας, κατά τη διεξαγωγή των δοκιμών 

παραλαβής, θα εφαρμόζεται το άρθρο 159 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει της παρούσας και οι 

σχετικές δοκιμές θα επαναληφθούν σε εύλογο χρόνο, με τους ίδιους όρους που ορίζονται στην παρούσα και στα λοιπά 

συμβατικά τεύχη. 

6.6.4 ΑΣΤΟΧΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 138, 157, 159, 160 και 168 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

6.6.5 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ  

Άρθρο 7.1 ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΟΥ –ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και υποβολή στην Υπηρεσία, με μέριμνα και δαπάνη του, των παρακάτω: 

Λήψη, εκτύπωση και παράδοση εγχρώμων  φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του Έργου, παραγωγής υλικών και 

εκτέλεσης δοκιμών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, μαζί με την Τελική Επιμέτρηση και το Μητρώο του 

Έργου, το οποίο, στην πλήρη μορφή του, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θα συνιστούν την εικόνα του Έργου, 

όπως τούτο θα έχει τελικά κατασκευασθεί, σύμφωνα και με την Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1956Β 7-7-

2017. ) απόφαση Υπ. Μετ. Υποδομών. «Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου.»  

Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω κεφάλαια: 

• Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου 

• Πίνακα απογραφής, κατά τρόπο περιληπτικό, των επιμέρους έργων που συγκροτούν το όλο έργο. 

• Τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα των δοκιμών και ελέγχων και αξιολόγηση τους (συμπεριλαμβανομένων 

και των Πρωτοκόλλων Δοκιμών Καλής Λειτουργίας Δικτύων/ Εγκαταστάσεων). 

• Πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόσθηκαν (as build).  

• Σειρά έγχρωμων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής υλικών και της εκτέλεσης 

δοκιμών. 

• Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου 

• Εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου  
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Στο μητρώο έργου θα συμπεριληφθούν και πρακτικά συσκέψεων μεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του 

Αναδόχου, εφόσον έχουν συνταχθεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων, περιλαμβάνονται κατά ανοιγμένο τρόπο στην προσφορά του 

Αναδόχου. 

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι το Μητρώο του Έργου και το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης, αποτελούν μέρος 

(ιδιαίτερα κεφάλαια) του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ο οποίος αποτελεί απαραίτητα στοιχείο για την 

προσωρινή παραλαβή. 

Η μη υποβολή του Μητρώου του Έργου (συντεταγμένου σύμφωνα με το παρόν άρθρο.), επισύρει τις ίδιες συνέπειες 

με τη μη υποβολή της τελικής επιμέτρησης. Επί πλέον, συνεπάγεται τη σύνταξη και εκτύπωση του Μητρώου από την 

Υπηρεσία, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και την επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας, αντίστοιχα με όσα 

αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 151 του Ν.4412/16 για την τελική επιμέτρηση.  Δηλαδή συνεπάγεται την 

καθυστέρηση της παραλαβής του Έργου. 

Άρθρο 7.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Ο Ανάδοχος, πριν παραδώσει κάθε τμήμα του έργου, για να χρησιμοποιηθεί και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου 

του έργου, είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά 

από τα εργοτάξια όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις που χρειάστηκε να γίνουν, καθώς επίσης τα απορρίμματα, 

εργαλεία, σκαλωσιές, μηχανήματα, περίσσεια υλικά, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων 

κλπ. Επίσης πρέπει να αποξηλώσει (καταστρέψει κλπ.), κάθε βοηθητικό έργο κλπ. που θα του υποδείξει η Υπηρεσία 

ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους βρίσκονταν ή ήταν 

εγκατεστημένος και να παραδώσει εντελώς καθαρές, τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου 

και γενικά να φροντίσει για κάθε τι που προδιαγράφεται στην παρούσα, ή είναι απαραίτητο για την παράδοση του 

έργου, σε κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας, κατά τους όρους της σύμβασης.  

Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να αποξηλώσει κάθε προστατευτική κατασκευή που κατασκευάστηκε στη 

διάρκεια της εκτέλεσης του έργου (παραγωγή υλικών και εκτέλεση εργασιών) και για οποιαδήποτε ανάγκη, όταν κατά 

την κρίση της Υπηρεσίας, δεν υπάρχουν οι λόγοι που την επέβαλλαν. Τέτοιες ανάγκες είναι η αποφυγή κάθε είδους 

ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, χωράφια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς 

εγκαταστάσεις και κάθε είδους έργα. Αυτό ισχύει και για την απομάκρυνση των περιφραγμάτων των εργοταξίων.  

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας, πρέπει ο Ανάδοχος να αρχίσει τις παραπάνω 

εργασίες και να τις τελειώσει μέσα σε εύλογη προθεσμία, διαφορετικά, γίνονται σε βάρος του και αφαιρείται η δαπάνη 

που έγινε από τη πρώτη πιστοποίηση που θα συνταχθεί ύστερα από αυτό. Στην περίπτωση αυτή, δεν εκδίδεται 

βεβαίωση για την εμπρόθεσμη αποπεράτωση ολόκληρου του έργου ή ενός μέρους του.  

Άρθρο 7.3 ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ  ΕΡΓΟΥ  

Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης /τέλεσης των α). Διοικητικής παραλαβής για χρήση, β). Βεβαίωσης 

περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, γ). Προσωρινή παραλαβή του κατασκευασθέντος έργου, δ). Χρόνου 

εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του κατασκευασθέντος έργου, ε). 

Οριστικής παραλαβής του έργου, ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 169, 168, 

170,171,172  αυτού, με τις παρακάτω αναφερόμενες εξειδικεύσεις. 

Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή  έργου, είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). 

Άρθρο 7.4 ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ  

Ο χρόνος  εγγύησης (άρθρο 171 του ν4412/2016), κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στην συντήρηση του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 

4412/2016, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε 15 μήνες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Άρθρο 8.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για τις υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του N.4412/2016. 

Επίσης:  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων στο έδαφος, με τα απαιτούμενα  

προς αυτό  υλικά  κατασκευής σταθερών σημείων και των αντιστοίχων σχεδίων, οι δαπάνες για τις καταμετρήσεις εν 

γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση και η κατασκευή των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης των 

διαφόρων υλικών, οι δαπάνες ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν γένει δαπάνη για την κατασκευή 

των έργων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των 
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επιμετρήσεων και γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και οικονομική τεκμηρίωση τους, όπως ορίζεται στην 

παρούσα και τα λοιπά συμβατικά τεύχη η αμοιβή των οποίων εμπεριέχεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς. Στην 

κατηγορία αυτή εμπίπτουν, η αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων στη μορφή 

που καθορίζεται από την Υπηρεσία, εργασίες ίδρυσης / πύκνωσης και επίλυσης του απαραίτητου τριγωνομετρικού και 

πολυγωνομετρικού δικτύου οριζοντογραφικού ελέγχου των εργασιών, με τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του, 

σύμφωνα με την πρόοδο του έργου, η ίδρυση νέου χωροσταθμικού δικτύου, οι απαραίτητες αναπασσαλώσεις και 

χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, η σήμανση της ζώνης κατάληψης των έργων κλπ. 

Άρθρο 8.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι οι διαγωνιζόμενοι 

επισκέφθηκαν και εξέτασαν τη φύση και την τοποθεσία του έργου και ενημερώθηκαν για τις γενικές και τοπικές 

συνθήκες του. Η ενημέρωση αυτή, αφορά κυρίως στις διάφορες πηγές προμήθειας υλικών, στις θέσεις για την 

προσωρινή ή οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής ή καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων, στις μεταφορές, στη 

διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, στη δυνατότητα που υπάρχει να εξασφαλιστεί στο έργο εργατοτεχνικό 

γενικά προσωπικό, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και δρόμοι προσπέλασης, των υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω, στους φόρτους 

της υπάρχουσας κυκλοφορίας και  στην ανάγκη εξασφάλισης της κατά τη διάρκεια της κατασκευής, στις ανάγκες 

κατασκευής των έργων με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τις υπάρχουσες κατασκευές, στις μετεωρολογικές 

συνθήκες που επικρατούν συνήθως, στις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των ποταμών ή χειμάρρων  ή 

παλίρροιας ή άλλες φυσικές συνθήκες στον τόπο του έργου, στη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, 

στην ποιότητα και στην ποσότητα των υλικών της περιοχής που είναι κατάλληλα και εκμεταλλεύσιμα, στο είδος και τα 

μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που είναι απαραίτητα πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των 

εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την 

πρόοδο και το κόστος του έργου σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος, αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί πλήρως με τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια 

της μελέτης και τα άλλα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και 

αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς, καθώς επίσης αποδέχεται και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να 

εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενημερωθεί με όλες τις δυνατές πληροφορίες που αφορούν τους όρους της σύμβασης, 

δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη να συμμορφωθεί οπωσδήποτε με όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν 

προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης αξίωσης ή/και παράτασης προθεσμίας 

εξαιτίας αυτού του λόγου. 

 

Άρθρο 8.3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

8.3.1 Έλεγχος Τεχνικής Μελέτης από τον Ανάδοχο – Εκπόνηση Μελετών & λήψη στοιχείων από τον 
Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί ανηγμένα στην 

προσφορά του:  

− στην  επαλήθευση / επιβεβαίωση των διατιθεμένων στοιχείων των μελετών  και την  τυχόν προσαρμογή των 

εγκεκριμένων οριστικών μελετών, σε επίπεδο μελετών εφαρμογής. 

− στη σύνταξη των ακόλουθων μελετών, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη έχει περιληφθεί 

ανηγμένα στην προσφορά του:  

• Τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις μελετών, που θα χρειασθεί να γίνουν, στα πλαίσια της 

εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με μικροτροποποιήσεων ή όσα καθορίζονται στο παρόν άρθρο της Ε.Σ.Υ., 

μετά και τον έλεγχο που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο. 

• Τις μελέτες συμπληρώσεων των οριστικών μελετών, η ανάγκη των οποίων θα προκύψει κατά την εκτέλεση 

των εργασιών, λόγω απρόβλεπτων παραγόντων. 

• Τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τα λατομεία, δανειοθαλάμους και αποθεσιοθαλάμους 

(εφόσον δεν ανήκουν στις μελέτες που χορηγούνται στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία). 

• Τις ειδικές μελέτες που  προβλέπονται από την Τ.Σ.Υ. και τις Προδιαγραφές (μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων, μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων, κ.λπ.).  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει, εφόσον απαιτηθεί, μετά από σχετική 

εντολή της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 197 του Ν.4412/2016, οποιαδήποτε άλλη μελέτη κριθεί αναγκαία για την 

εμπρόθεσμη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, για την οποία  θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αμοιβή σε βάρος των 

πιστώσεων του έργου, που θα καθορίζεται με την απόφαση έγκρισης της. 

Σχετικά με τις αυξομειώσεις εργασιών ή τις νέες εργασίες που θα προκύψουν είτε από την εκπόνηση των μελετών των 

προηγούμενων παραγράφων, είτε από άλλες αιτίες, επισημαίνεται ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις του Άρθρο 156 του 

Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα 

αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω προτάσεων του Αναδόχου, ύστερα από σύνταξη και έγκριση του κατά το 

νόμο προβλεπόμενου ΑΠΕ. Η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος είναι δυνατόν να συνεπάγεται και παράταση 

των προθεσμιών (τμηματικών ή και συνολικής) εφόσον υπάρξει αρμόδια έγκριση. 

Ουδεμία κατασκευή θα εκτελείται, αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί η σχετική μελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάμεσα 

στάδια κατασκευής. Έτσι, ο Ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει κατάλληλα, τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, 

ώστε να υπάρχει επαρκής - και κατά το εφικτό με ελαστικά περιθώρια - χρόνος για τις εκπονήσεις των μελετών και τις 

εγκρίσεις.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που υφίσταται ανάγκη άμεσης κατασκευαστικής επέμβασης, προς αποτροπή κινδύνου 

ατυχήματος, ο όρος της παραπάνω παραγράφου δε θα εφαρμόζεται. Όμως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα 

ακολουθούν. 

Η έγκριση των μελετών (υπολογισμών, σχεδίων κ.λπ.) από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 

ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύμβαση, ούτε αποτελεί με οποιοδήποτε τρόπο αποδοχή της επάρκειας και της 

ακρίβειας της Μελέτης.  

Συμπληρωματικά διευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των 

έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, οι δε έλεγχοι που θα ασκηθούν από την Υπηρεσία ή 

την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν, 

από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.  

8.3.2 Υπάρχουσες μελέτες κατά τη δημοπράτηση του έργου 

1. Μελέτη υδραυλικού δικτύου αγωγών 1,2,3 

2. Στατική μελέτη έδρασης δεξαμενής Αμπελειάς 

Άρθρο 8.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ  

Για κάθε περίπτωση ατυχήματος, οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή / και 

του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. 

Άρθρο 8.5 ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία, δεν υποχρεούται να βρίσκεται στον τόπο του έργου καθ' όλη τη διάρκεια 

κατασκευής του. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος, οφείλει να 

ειδοποιήσει έγκαιρα την Υπηρεσία, για την παραλαβή των αφανών εργασιών και γενικά τον έλεγχο των εργασιών. 

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται, να προγραμματίζει τις εργασίες του, έτσι ώστε, να μην απαιτούνται παραλαβές 

αφανών εργασιών και λοιποί έλεγχοι από την Υπηρεσία κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των Δημοσίων 

Υπηρεσιών. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του έργου, προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη 

σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέχρι και την οριστική παραλαβή, 

εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο τυχόν 

ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών. 

Άρθρο 8.6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Ο Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, 

επιστημονικού ή άλλου, ημεδαπού  ή αλλοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των μέσων, εργαλείων,  

εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων, οργάνων κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων του.   

Για τη διεύθυνση του έργου, διατίθενται από τον Ανάδοχο τεχνικοί με κατάλληλα προσόντα, οι οποίοι γίνονται 

αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του 

Αναδόχου, είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. 

Σχετικά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 138 και 139 του Ν.4412/2016.   

Άρθρο 8.7 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ  

Ο Ανάδοχος έχει την ουσιώδη ειδική υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή 

από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη 

σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ.) 

ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που 

εκτελούνται από τον Εργοδότη, ή άλλους Αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα 

συνεργεία ή τους Αναδόχους των εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που εργάζονται στην περιοχή ή τις 

παρυφές της περιοχής του Έργου ή για το έργο. 
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Άρθρο 8.8 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να παρέχει στην επίβλεψη ιδιαίτερο χώρο στα εργοταξιακά γραφεία αυτού, με το σχετικό 

εξοπλισμό.  

Τα παραπάνω, θα χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία επίβλεψης, για τις ανάγκες του έργου και τα μη αναλώσιμα εξ 

αυτών, θα επιστρέφονται στον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται, να διαθέτει στην επίβλεψη επιβατικό όχημα 

με οδηγό, όποτε ζητηθεί από αυτήν, για τη μεταφορά των υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο έργο.  

Άρθρο 8.9 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ1. 

8.9.1 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. 3850/102 (αρ. 

42). 

Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου μέτρου, για την 

αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή και στο έργο, και αποζημιώνεται για αυτά με βάση τις τιμές του συμβατικού 

Τιμολογίου ή με βάση τις τιμές μονάδος νέων εργασιών για τις μη προβλεπόμενες από το συμβατικό Τιμολόγιο 

εργασίες. 

Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους χώρους 

εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε μηχάνημα του εξοπλισμού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει  

i.    Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

ii. Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους. 

iii. Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε χώρους αποθήκευσης 

καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

iv. Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύμφωνα με σχετική άδεια της 

αρμόδιας Αρχής και βάσει των κείμενων διατάξεων διαχείρισής τους. 

Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από τη 

χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων 

από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες, υποκείμενες ή παρακείμενες 

κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιμοποιήσει εκρηκτικές 

ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων 

του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κτλ.). 

8.9.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να 

λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και 

ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών, κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 

138 παρ.7 ). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς, την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους 

ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη 

τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 

(αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς 

της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη, ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο 

εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να 

κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:  

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 

 
1 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
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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όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται 

σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα ο ποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης 

του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 

διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο 

έργο, ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη 

εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).  

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ, ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες, που θα προκύψουν λόγω 

τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 

νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7)  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων, για τους εργαζόμενους και για τα άλλα 

εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ, αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων, για όσους μελλοντικά ασχοληθούν 

με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ, αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ: 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο 

ν4412/16 (αρ.138 παρ 7). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ, προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:  

α) Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία 

στην κατασκευή.  

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

ΙΙ).  

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

δ) Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: 

θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 

10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.  

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται, ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 

Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο ν.4412/16 αρ. (171 και 172).  

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ.  

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ, περιλαμβάνονται στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Τα παραπάνω ΣΑΥ και ΦΑΥ, θα συνταχθούν έτσι ώστε, να είναι συμβατά με τα σχετικά υποδείγματα που έχουν 

συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς-ΥΠΕΧΩΔΕ και Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων) 

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας  

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

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

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

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας  και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

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

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

επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές 

οι δυνατότητες.  

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

κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: 

Ν.3850/10 (αρ.9).  
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δ. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 

εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά 

την εργασία κινδύνων, για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες 

εργαζομένων, που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3- 8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο 

Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  

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

επιθεώρηση εργασίας.  

Αν ο ανάδοχος, διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 

αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας 

(Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων, των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα 

άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.  

3. Βιβλίο ατυχημάτων, στο οποίο θα περιγράφεται το ατύχημα και η αιτία του και θα τίθεται 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).  

8.9.2.1 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα 

με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης 

Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους 

υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή 

δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 

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

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

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η.Μ.Α.  

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α., κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και 

επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη 

σελίδα του ΣΑΥ.  

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.  

8.9.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  

8.9.3.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα 

ασφάλειας και υγείας :  

− 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).  

− 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).  

− 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: Π Δ 1073/81 

(αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).  
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− 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).  

− 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).  

− Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως: 

προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον 

τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός 

αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 

(αρ.9,παρ.γ).  

8.9.3.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λ.π. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται :  

1. 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).  

2. 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).  

3. 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.IV μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  

4. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, 

στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 

8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ 

παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).  

5. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:  

α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05,  

β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06,  

γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94,  

δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36- 41), ΠΔ 82/10.  

8.9.3.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.  

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

Ο ανάδοχος οφείλει, να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και 

διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού 

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

κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 

89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), 

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

Τα μηχανήματα έργων, σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 

304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :  

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

2. Άδεια κυκλοφορίας  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ 

και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.  
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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 & 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 ).  

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα 

ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω 

απαιτούμενα μέτρα, αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:  

8.9.4.1 Κατεδαφίσεις:  

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  

8.9.4.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:  

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), 

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

3009/2/21- γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 

455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10).  

8.9.4.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες 
σε στέγες:  

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

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

8.9.4.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες  

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική 

Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

8.9.4.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)  

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).  

8.9.4.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων  

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που 

εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 

6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)  

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος 

Β τμήμα ΙΙ παρ.10).  

8.9.5 Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα 

μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 

 

Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Ν. 4412/16 ΦΕΚ Α 147/16 
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Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99   

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07   

 
 
 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94   
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Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΚΥΑ16440/Φ.10.4/445/ 93 ΦΕΚ 765/Β/93 ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95   

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95   

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96   

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97   

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99   

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03   

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03   

 

Δ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 ΦΕΚ 155/Β/96 

 
 

Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 

Άρθρο 8.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα, που θα διεξάγει στα γραφεία των αρμοδίων ΟΚΩ, να αναζητήσει 

στοιχεία, για την  παρουσία δικτύων τους στην περιοχή εκτέλεσης των έργων. Η επαλήθευση και συμπλήρωση των 

στοιχείων αυτών, αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών από τους 

αρμόδιους φορείς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, κ.λ.π.), για τυχόν αγωγούς και καλώδια στις θέσεις των έργων, 

καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισμό τούτων, πριν από την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας, όπως και 

στη μετέπειτα προστασία των προς αποφυγή ζημιών ή αποκατάσταση ή αποζημίωση των οποίων, θα επιβαρύνει 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει, καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η εφαρμογή των οδηγιών των ΟΚΩ, σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις, για την προστασία των δικτύων τους, όταν 

αυτά υφίστανται επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων. 

Ο Ανάδοχος, πρέπει να έχει υπόψη του, ότι είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν στην περιοχή του έργου  εναέριες ή 

υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. που θα πρέπει να μετατοπιστούν από τους ιδιοκτήτες τους.  

Ο Ανάδοχος δεν έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμειξη στις εργασίες αυτές (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην 

παρούσα  Ε.Σ.Υ.), έχει όμως την υποχρέωση να διευκολύνει, χωρίς προφάσεις, την εκτέλεσή τους και δεν δικαιούται 

ιδιαίτερη αποζημίωση για καθυστερήσεις ή δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στις εργασίες που εκτελεί ο ίδιος.  

Ο Ανάδοχος έχει επίσης τη φροντίδα (όχι τη δαπάνη), για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα των 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κλπ.).  

Άρθρο 8.11 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να διατηρήσει ασφαλές συνθήκες για τη συνεχή και ελεύθερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
κατά την εκτέλεση των εργασιών, σε όλες τις κατασκευαστικές περιόδους, έστω και με κατάλληλες γεφυρώσεις, 
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παρακάμψεις ή άλλα προσωρινά έργα τόσο για τα γενικά οχήματα όσο και για τους πεζούς της περιοχής. Στον όρο 
«εκτέλεση των έργων» περιλαμβάνεται κάθε είδους κατασκευή, μόνιμη ή προσωρινή, μεταφορά υλικών για χρήση στο 
έργο ή απόθεση, μεταφορά προσωπικού κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος, πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα 

και δρόμους κάθε φύσης, που καλύπτουν την κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής, από τη χρήση τους ως οδών 

μεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς, στα κυκλοφορούντα φορτία, 

όταν επιλέγει τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά ή ασυνήθη φθορά, των 

υπόψη υποδομών, ακόμα και χωματόδρομων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης 

οδικών τμημάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωματόδρομων, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται 

ειδικά ή όχι στα επιμέρους συμβατικά τεύχη. 

Οποιεσδήποτε δαπάνες σε μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν, για τον ανωτέρω σκοπό, θα 

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε 

αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις απαιτούμενες αποκαταστάσεις, σε 

βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας, ανά ημέρα 

καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών, όπως ορίζεται στην παρούσα. 

Στο παρόν έργο, σε αντίθεση με τον χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

διασφαλίσει την απρόσκοπτη αγροτική και κτηνοτροφική, κύρια ενασχόληση των κατοίκων, με την διευθέτηση της 

κυκλοφορίας προς όλες τις αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια λαμβάνοντας υπόψη τη συχνή κυκλοφορία οχημάτων 

μεγάλης δύναμης και γεωργικά μηχανήματα, ερπυστιοφόρα ή τροχοφόρα. Επιπλέον, υποχρεούται να εξυπηρετεί την 

ελεύθερη και άμεση πρόσβαση προς τους αρχαιολογικούς χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής και την 

ιδιαίτερης σημασίας σύνδεση της περιοχής με την Ε.Ο. (Αρχάγγελος – Γλυκή).  . 

Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής, εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας, καθώς και οι εργασίες 

σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται με βάση 

μελέτη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις ισχύουσες προδιαγραφές, κατά τη στιγμή της εκπόνησης της μελέτης. 

Η σχετική μελέτη, θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι 

κάθε είδους απαιτούμενες, σύμφωνα με την έγκριση της μελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας, θα 

πληρώνονται στον Ανάδοχο με τις τιμές της προσφοράς ή με τιμές μονάδας νέων εργασιών, κατά τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη. 

Μετά την περάτωση του έργου, τα μη ενσωματωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως ανωτέρω, θα 

παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και μεταφερθούν με έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες, που 

θα υποδείξει αυτή. 

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά βαρέλια, 

κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόμενων τούτων, μόνο για 

εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθμίσεις. 

Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων σε Οδούς) της 

ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, αναλάμποντα σήματα, μάτια γάτας, 

αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήμανσης κτλ. που λεπτομερώς θα 

καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου. 

Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγμή, να έχει όσο το δυνατόν 

λιγότερα ανοικτά ορύγματα, αναβαθμούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψομέτρων, καθώς και 

εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόμη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 

βαρύτητα, στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσωρινών ή μονίμων ρυθμίσεων της κυκλοφορίας, 

που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων, πεζών, μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των 

μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων 

και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κτλ.), συμμορφούμενος πάντοτε, με τις ισχύουσες διατάξεις και με τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα / έργα της 

κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για 

αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήμανσης, για την προστασία θέσεων εκτελουμένων έργων, 

με τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει, να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του οδοστρώματος, που 

γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωμένες οδούς, με συνεχιζόμενη κυκλοφορία, για την 

αποφυγή ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται 
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στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις, ισχύουν για άμεση κάλυψη τομών σε μη 

ασφαλτοστρωμένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία. 

Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπές προσβάσεις, στις 

οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά 

ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, 

υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής, 

ανήκει στην κατηγορία των εργασιών, για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια 

την εργασία αυτή, θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο, στην προσφορά του. 

Για την περίπτωση εφαρμογής κατάλληλης τεχνολογίας - μεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, με την οποία θα 

εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύμφωνα με σχετική μελέτη του Αναδόχου και μετά από έγκριση από την Υπηρεσία, 

θα μπορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 

Συμπληρωματικά, ορίζεται ότι ουδεμία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τμήματος διατομής οδού, ή 

ερείσματος, ή πεζοδρομίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρμόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η 

κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου, η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για 

λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος 

να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών, για την 

περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου, 

συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει, εκτός από τις αστικές και ποινικές κυρώσεις, τις 

οποίες υπέχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος και τις διοικητικές—πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του Ν 3669/2008 άρθρο 81 και 82 και της Δ17α/3/74/ΦΝ312/16.12.94 ΦΕΚ 959B/1994 Απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ, την 

η επιβολή προστίμου(ων) υπό μορφή ποινικής ρήτρας, μέχρι 150 € ανά περίπτωση και ημέρα.  

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου, ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις οποίες ο 

Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές μπορεί, να είναι λατομεία, δανειοθάλαμοι, 

χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τμημάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή, υπάγεται και το οδικό 

δίκτυο του Δημοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί, σύμφωνα με δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί 

από τις αρμόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων ή/και άλλων υλικών. 

Άρθρο 8.12 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ισχύουν τα αναγραφόμενα του άρθρου 144 του Ν.4412/16. 
 
 

Άρθρο 8.13 ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φυλάγει υπεύθυνα και με δική του δαπάνη τα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κλπ. 

που του παραδίνει ο κύριος του έργου για να τα χρησιμοποιήσει ή να τα ενσωματώσει σ' αυτό.  

Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (κατασκευή ξυλοτύπων, ικριωμάτων και γενικά βοηθητικών μη μόνιμων 

κατασκευών), που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν από τον Ανάδοχο 

με δική του φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη σε θέσεις που επιτρέπονται από την Υπηρεσία ή από άλλες αρμόδιες αρχές.  

Στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος, να κάνει τις απαραίτητες κατασκευές και να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να μη γίνουν ζημίες σε 

τρίτους ή στο ίδιο το έργο. Για τις εργασίες αυτές, ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με βάση τις τιμές του συμβατικού 

Τιμολογίου ή με τιμές μονάδας νέων εργασιών, για όσες εργασίες δεν περιλαμβάνονται σ' αυτό.  

Άρθρο 8.14 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, να ειδοποιήσει τη ΔΥ και την 

Αρχαιολογική Υπηρεσία (σχετ. παράγραφος 12 άρθρου 138 του Ν.4412/16) και να διακόψει κάθε εργασία στην 

περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την ανέπαφη διατήρηση και 

διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, να παρέχει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να συντονίζει 

με αυτήν, τις υπόλοιπες εργασίες του. 

Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται, ανήκουν στο Ελληνικό 

Δημόσιο. 

Τυχόν τροποποιήσεις της , λόγω απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τις εκτελεί ο Ανάδοχος με την αντίστοιχη 

νόμιμη αμοιβή 

Άρθρο 8.15 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή ανάρτηση κάθε είδους διαφήμισης. 
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Άρθρο 8.16 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

8.16.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ισχύουν οι απαιτήσεις συμμόρφωσής του Αναδόχου, προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασμό 

με τα παρακάτω: 

a). απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, του υπ’ όψη έργου και οι συστάσεις της εγκεκριμένης 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).  

b). ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία, που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον 

έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ.  

c). Άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου ως συνοδά 

έργα νοούνται: Δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης 

πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή 

ασφαλτομίγματος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις 

κοκκομετρικού διαχωρισμού, κ.λπ. Για την ίδρυση και λειτουργία των συνοδών έργων ισχύει η ακόλουθη 

νομοθεσία: 

1. N.4014/ΦΕΚ209A/21-09-2011«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος,» 

2. ΥΑ Αρ.ΔΙΠΑ /οικ 37674/ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΥΑ1958/2012- 

Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με 

το άρθρο 1 παρ.4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α /2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 

3. Λατομεία: Ν.4512/2018 Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις 

4. Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ): ΥΑ2223 / ΦΕΚ 122714/06/11 

d). Νόμος 4685/2020 - ΦΕΚ92/Α/07.05.2020 “ΕΚΣΥΧΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ” 

e). Τα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών, κατισχύουν τα 

αναφερόμενα στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή του έργου. Οι 

προτάσεις αυτές, θα καθορίζουν με λεπτομέρεια όλα τα μέτρα που θα ληφθούν για να προστατευθούν η υπάρχουσα 

βλάστηση, τα δέντρα, οι θάμνοι και οι καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την 

Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα 

υποστούν ζημιές από την εκτέλεση του έργου. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συμφωνούν με τους περιβαλλοντικούς 

όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο. 

Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος, θα είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή 

ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισμό των μηχανημάτων του ή καταπάτηση φυτεμένων 

περιοχών από τα μηχανικά μέσα που διαθέτει και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζημιάς με δικές του 

δαπάνες. 

 

8.16.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ                                                                                                                     

Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωμένο έργο, περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του και 

αποτυπώνονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Πέραν των ανωτέρω, μετά την περάτωση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται στον πλήρη καθαρισμό των εργοταξίων, 

στην αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, στην αποκομιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και 

αχρήστων και κάθε άλλου κατάλληλου μέτρου, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να 

είναι η ελάχιστη δυνατή. ο πλήρης καθαρισμός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, 

η αποκομιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο, ώστε τελικά η επιρροή 

του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον, να είναι η ελάχιστη δυνατή                                                                                                                   

8.16.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                                                                                                                             

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω: 

1. Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να 

κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται: 

− Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος. 

− Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης. 

− Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της 

περιοχής. 

− Λήψη καταλλήλων μέτρων προστασίας, της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της κατασκευής 

των έργων, ώστε να μην υπάρξει καμιά παρέμβαση στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον, εκτός από την 

απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει αυστηρά να καθορισθεί εκ των προτέρων. 

2. Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων και να τηρούνται οι παρακάτω όροι: 
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− Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη αποβλήτων πλυσίματος, μεταφοράς και άντλησης σκυροδεμάτων, 

μεταχειρισμένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος και ιδιαίτερα στις πλαγιές της κοίτης ρεμάτων 

και ποταμών. Τα ανωτέρω απόβλητα, θα συγκεντρώνονται με κάθε επιμέλεια και θα διατίθενται κατάλληλα ή 

θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο χώρο συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού, 

πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τη συλλογή τυχαίων απορροών, μεταχειρισμένων λιπαντικών και 

λοιπών πετρελαιοειδών. 

− Θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η  μεταφορά / 

διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρμόδιες Αρχές. 

− Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου όπως λάδια - 

πετρελαιοειδή - χημικά κτλ. σε χωριστούς βόθρους από αυτούς των λυμάτων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν 

για την αποχέτευση των νερών καθαρισμού των μονάδων παραγωγής και μεταφοράς σκυροδέματος. 

− Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, καυσίμων κτλ. από 

οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 

− Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται μόνον ύστερα από σχετική έγκριση της 

− Υπηρεσίας και μόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 

− Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι τέτοιο απαιτεί 

εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις μέρους του εργοταξιακού χώρου 

− Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά) 

− Ελαχιστοποίηση κινδύνου μόλυνση των δικτύων ΟΚΩ. 

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση απόρριψης των περισσευμάτων των εκσκαφών σε χώρους που έχουν ήδη 

καθορισθεί ή θα καθορισθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την απόρριψη στερεών αποβλήτων, καθώς 

και σε προς ανάπλαση χώρους, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του έργου και τις προτεραιότητες που θα 

τεθούν γι’ αυτό το σκοπό από την Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υποβάλει προς έγκριση, πριν από την 

πραγματοποίηση των εργασιών αποκομιδής των περισσευμάτων εκσκαφής, στην Υπηρεσία και τις αρμόδιες 

Αρχές, σχέδιο όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι χώροι απόθεσης, τα έργα αποκατάστασης, οι ποιότητες των 

υλικών που θα αποτεθούν, τα δρομολόγια και ο τύπος των φορτηγών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια, σχετικά με την απομάκρυνση και απόθεση των υλικών εκσκαφής, (η πιθανότητα παράλληλης 

εναπόθεσης από άλλα έργα, ο φορέας αποκατάστασης - διαχείρισης κλπ.). Η απόθεση των περισσευμάτων 

εκσκαφών θα γίνεται στους προαναφερθέντες χώρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας και των αρμοδίων Αρχών. 

4. Διαχείριση των αποβλήτων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σύμφωνα με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών αποξηλώσεων, 

καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων, κ.λ.π (εφόσον προβλέπονται/ απαιτηθούν), επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης με 

εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 – ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010 

«Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών που χρίζουν εναλλακτικής διαχείρισης, 

όπως αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ, που εξειδικεύεται με την εγκύκλιο 4834/25-1-

13 του ΥΠΕΚΑ) και να εναρμονιστεί με το Π.Δ.117/04 όπως ισχύει, σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

 Επισημαίνεται ότι τα απόβλητα από εκσκαφές κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) θα επεξεργαστούν 

κατάλληλα στον χώρο ανακύκλωσης και η μεταφορά των ΑΕΚΚ στην ανακύκλωση συμπεριλαμβάνεται στην 

τιμή του τιμολογίου. Το κόστος επεξεργασίας των παραπάνω αποβλήτων, έχει προβλεφθεί ως απολογιστική 

δαπάνη στον Προϋπολογισμό του έργου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναγράφονται στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016 – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Άρθρο 9.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις που αποδεδειγμένα επηρεάζουν 

την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 

(1)   πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, 

(2) ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας, 

εμφύλιος πόλεμος, 

(3)  βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το προσωπικό του, 

γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών, 

(4)  ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση 

ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή 

του προσωπικού του, 

(5)  άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και: 

i.   που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και 
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ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 388 του Α.Κ. και που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή 

τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί στην εκτέλεση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων εξαιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το γεγονός ή 

τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τις οποίες 

παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την ημέρα που το καταθέτον  θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του 

γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει 

περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. 

(2)Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για υποχρεώσεις 

οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή οφειλομένων προς στο άλλο μέρος σύμφωνα 

με τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 9.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑΣ         

Όταν ο Ανάδοχος, φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 9.1 της 

παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων, παρεμποδίζεται επί μια συνεχή χρονική περίοδο που 

υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξαιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 

19.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύμβασης όπως ορίζουν τα άρθρα 161,162 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  

ΑΞΙΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

Άρθρο 10.1 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 174 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 10.2 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 175 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 10.3 ΔΙΑΙΤΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος, πρέπει να γνωρίζει πλήρως, τις επί τόπου συνθήκες του έργου, μεταξύ των οποίων και την 

προσβασιμότητα του, τα χρονικά πλαίσια υλοποίησής του, τις δυσχέρειες και την πολυπλοκότητα της κατασκευής του, 

καθώς και τις υπάρχουσες μελέτες, την κατασκευασιμότητά τους και το ενδεχόμενο αστοχίας τους, κατά τη φάση της 

εφαρμογής τους.  

Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει, κατά τη διαμόρφωση της υπ' αυτού προσφερόμενης έκπτωσης, επί των τιμών του 

τιμολογίου μελέτης, να έχει λάβει υπόψη του όλα τα ανωτέρω και να έχει μελετήσει την οργάνωση της εργοταξιακής 

του ανάπτυξης, για τυχόν αναπροσαρμογές και αναδιατάξεις των δυνάμεών του, ώστε να μην προκύπτουν σταλίες 

μηχανικού-μηχανολογικού εξοπλισμού ούτε αργούν προσωπικό.  

Ενόψει των ανωτέρω, κάθε διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου του έργου, αναλαμβάνει τον 

κίνδυνο της δαπάνης κάθε τυχόν απολυμένου (νεκρού) χρόνου για την παράκαμψη των εμποδίων, που ενδεχομένως 

να ανακύπτουν στην προγραμματισμένη υλοποίηση του έργου.  

Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα 

ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με το έργο.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 

Η παρούσα ΤΣΥ ισχύει: 
1. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για τα εδάφια εκείνα που δεν 
καλύπτονται από αντίστοιχες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  που έχουν εγκριθεί 
με την αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012). 

2. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία προτείνεται η 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών 
Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ). 

3.  Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/154/11-12-2014) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία προτείνεται η 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών 
Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ). 

4. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, με τη οποία συνιστάται με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην 
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
επικαιροποίησης πενήντα εννέα ΕΤΕΠ, η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των 
αντίστοιχων Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ).  

5. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8, του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες 70 ΕΤΕΠ. 

6. Οι εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που με τις με αρ. 
πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 
(ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) και 
ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Υπουργικές Αποφάσεις τέθηκαν σε 
αναστολή εφαρμογής λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησης / επικαιροποίησής τους. Οι 
δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ) αυτές με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ. 

 
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για τη παρούσα εργολαβία ισχύει 
υποχρεωτικά ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) ΦΕΚ 
1561 Β΄/2016. 

Την παρούσα Τ.Σ.Υ συνοδεύουν τα ακόλουθα Παραρτήματα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 372 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΙΝΑΚΑΣ 70 ΕΤΕΠ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΚΕ (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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TEXNIKH  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   (Τ.Σ.Υ.) 

 
 

Άρθρο  1 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ  Κ.Μ.Ε. - Τ.Σ.Υ.   
 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κύριου του Έργου για τον σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς 
υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη. 
 
Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς 
όρους σύμφωνα με τους οποίους, και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών 
τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Κατασκευές του Έργου. 
 
Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία μνημονεύονται οι 
εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΕΤΕΠ, ΠΤΠ, ΚΤΣ, κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και 
οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα 
τμήματά της. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω στην Τ.Σ.Υ. περιλαμβάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις από τεχνικής 
πλευράς κατά την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα ο Ανάδοχος, 
χωρίς καμία μεταβολή των συμβατικών τιμών του Τιμολογίου του Έργου, σύμφωνα με τους 
όρους που αναφέρονται στα κατισχύοντα της Τ.Σ.Υ. Τεύχη Δημοπράτησης δηλαδή: 

• Της Διακήρυξης  

• Της Ε.Σ.Υ. 
 
Διευκρινίζεται ακόμη ότι ανεξάρτητα των αναγραφομένων στην Τ.Σ.Υ .: 

• Η έννοια της «Υπηρεσίας» αφορά στην επίβλεψη της Υπηρεσίας, τους τυχόν 
Συμβούλους καθώς και τους τυχόν Συμβούλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.    

• Όλοι οι ποιοτικοί έλεγχοι (των τύπων Β, Γ, Δ και Ε) κατά την περίοδο κατασκευής του 
έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο περιλαμβανόμενοι ανηγμένα στις τιμές μονάδος του 
Τιμολογίου της προσφοράς του και χωρίς κανένα περιορισμό σε ότι αφορά τον 
αριθμό και την έκτασή τους.   

• Η επιμέτρηση και η πληρωμή των εργασιών θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Τιμολόγιο και στην ΕΣΥ τα οποία υπερισχύουν της παρούσας ΤΣΥ. 

 
Αν Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της Τ.Σ.Υ. από την Κοινοτική 
Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την 
ημέρα κατάθεσης των Προσφορών, δι' ειδικής επιστολής. 
 Στην αντίθετη περίπτωση: 

 α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης, 

 β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με 
τον ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν 
τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι 
περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1.7 της παρούσας, για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό 
έλεγχο (διαδικασίες/ μεθόδους/ δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από : 

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες κλπ. που επιβάλλονται από τα άρθρα του 
Κ.Μ.Ε. (για την περίπτωση μελετών που συντάσσονται από τον Ανάδοχο), της ΕΣΥ και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης, 

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας Τ.Σ.Υ. 

 θα εφαρμόζονται : 
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 τα "Ευρωπαϊκά Πρότυπα" (Ε.Τ.) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN), ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής  Τυποποίησης 
(CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN" ή ως "Κείμενα εναρμόνισης (HD)" σύμφωνα με 
τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

 
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της 
ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη-μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

β. Οι "Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις" (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 
που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτόν από το εκάστοτε κράτος-μέλος. 

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), ή του προγενέστερου Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων  (Υ.Δ.Ε.), καθ' ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις 
προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές του I.S.O. 
(International Standards Organization) και UIC (Union International des Chemins de Fer) και σε 
συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους : 
 
Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με 
λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα 
από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 
 
Κάθε Διαγωνιζόμενος και συνεπώς και ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του 
αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση 
του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την 
εφαρμογή των. 
 
ΔΑΠΑΝΕΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Τ.Σ.Υ. και των σχετικών και/ή 
αναφερομένων κωδίκων/ προδιαγραφών/ κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται 
ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.  
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Η παρούσα ΤΣΥ έχει προκύψει: 

1. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για τα εδάφια εκείνα που δεν 
καλύπτονται από αντίστοιχες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  που έχουν εγκριθεί 
με την αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012). 

2. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία προτείνεται η 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών 
Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ). 

3.  Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/154/11-12-2014) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία προτείνεται η 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών 
Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ). 

4. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, με τη οποία συνιστάται με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην 
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
επικαιροποίησης πενήντα εννέα ΕΤΕΠ, η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των 
αντίστοιχων Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ).  

5. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8, του άρθρου 54 τουΝ. 4412/2016, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες 70 ΕΤΕΠ. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα ΤΣΥ ουσιαστικά αποτελείται από τα Παραρτήματα 1, 2, 3, 4, που 
περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν για την 
υλοποίηση του δημοπρατούμενου έργου και από τα άρθρα που περιγράφονται στην παρούσα και 
την συμπληρώνουν. Συνεπώς οι ΕΤΕΠ και οι συμπληρωματικές προδιαγραφές της ανωτέρω 
παραγράφου 1.2 σε περίπτωση ασυμφωνίας κατισχύουν των συμπληρωματικών άρθρων της 
παρούσας ΤΣΥ. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 της παραγρ. 1.7 οι ΕΤΕΠ του Πίνακα ΕΤΕΠ προς Εφαρμογή δεν 
παρατίθενται εκτυπωμένες (προς αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης), 
καθόσον διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων pdf (ιδιαίτερο 
αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ), με υδατογράφημα της ΓΓΔΕ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μόνον 
ανάγνωσης και εκτύπωσης (και όχι επέμβασης στο περιεχόμενο).Ομοίως δεν παρατίθενται 
εκτυπωμένες και οι ΠΤΕΠ που θα χρησιμοποιηθούν για το παρόν έργο. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ 
 
Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί την περίσσεια υλικών εκσκαφών, καθώς 
και τα απόβλητα κατασκευής ή κατεδάφισης ή αποξήλωσης που θα προέλθουν από το έργο, και να 
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για συνεργασία με εγκεκριμένο Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
ΑΕΚΚ. 
 
Για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. 
 
 Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων ισχύουν και για τα υλικά που προέρχονται από εναλλακτική διαχείριση-επεξεργασία 
και επαναχρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου. 

 

http://www.ggde.gr/
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Άρθρο  2 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
02-06-00-00 
02-07-01-00  
02-07-04-00 
02-07-05-00 
 

Άρθρο  3 : ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
08-01-03-01 
 

Άρθρο  4 : ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
02-04-00-00  
 

Άρθρο  5 : ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
08-01-03-02  
 

Άρθρο  6 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ   

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για τη παρούσα εργολαβία ισχύει υποχρεωτικά ο Νέος 
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) ΦΕΚ 1561 Β΄/2016 

 
Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
01-01-01-00  
01-01-02-00 
01-01-03-00  
01-01-04-00  
01-01-05-00 
01-01-07-00 
 

Άρθρο  7 :   ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ   

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
01-03-00-00  
01-04-00-00 
 

Άρθρο  8 : ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
05-01-07-01  
08-05-01-02  
08-03-06-00  
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Άρθρο  9 : ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
01-02-01-00  
 

Άρθρο 10 : ΤΣΙΜΕΝΤΑ   

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
01-01-01-00  
 

Άρθρο 11 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ 
ΞΥΛΟΤΥΠΟ    

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
01-05-00-00 
01-04-00-00 
 

Άρθρο 12 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ 
ΞΥΛΟΤΥΠΟ    

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
01-05-00-00 
01-04-00-00 
 

Άρθρο 13 : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ Η ΠΑΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
03-03-01-00 
 
 

Άρθρο 14 : ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
03-10-03-00 
 
 

Άρθρο 15 : XΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
03-10-02-00 

 

 
 

 

Άρθρο 16 : ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ 6X9X19 
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Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
03-02-02-00 
 

Άρθρο 17 : ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
03-08-02-00 
 

Άρθρο 18 : ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ  

 
Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που 
αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ. Δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων 
υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, 
σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνησης, εγκαταστάσεις κοκκομετρικού διαχωρισμού, κλπ.). 
αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την 
αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία. 
Για την ίδρυση και λειτουργία των συνοδών έργων ισχύει η ακόλουθη νομοθεσία: 
 
N. 4014/ΦΕΚ 209A/21-09-2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,» 
ΥΑ Αρ.ΔΙΠΑ /οικ 37674/ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΥΑ 
1958/2012- Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του Ν 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α /2011) όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 
Λατομεία: Ν. 4512/2018 Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις 
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ): ΥΑ2223 / ΦΕΚ 122714/06/11 
 

Άρθρο 19 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ   

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας 
περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ.), ο ανάδοχος θα 
φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται : 
 

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ.). 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης 

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

8. Το καθαρό βάρος, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ. 
 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον, ή τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας 
που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 
Εν συνεχεία το παραπάνω δελτίο ζύγισης θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή 
τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 
 
Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του. 
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Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευθούν στη συνέχεια από 
αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις 
τοποθέτησης αυτών, κλπ.). 
Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας. 
 
Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και 
των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 

Άρθρο 20 : ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ  ΑΓΩΓΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
08-06-07-02  
08-06-07-03 
 

Άρθρο 21 : ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΕΞΑΡΜΩΣΕΙΣ    

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
08-06-07-05  
 

Άρθρο 22 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

Αντλητικό συγκρότημα νερού οριζόντιας τοποθέτησης, που περιλαμβάνει πολυβάθμια αντλία 
διπλής έδρασης, ηλεκτρικό κινητήρα, κοινή βάση έδρασης και κόπλερ μετάδοσης ισχύος.  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΛΙΑΣ (50Hz) – ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΣΤΡΟΦΕΣ 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Β.Ε.Ρ. 

ΜΑΧ 
ΙΣΧΥΣ 

kW Q (m³/h)/ H (m) 

25 / 143   
≥64% 

 
22 30 / 137 

49 / 99 

 
Ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές αντλητικών συγκροτημάτων: 

• Οι καμπύλες των υδραυλικών αποδόσεων των αντλητικών συγκροτημάτων θα είναι οι 
επίσημες εργαστηριακές του κατασκευαστή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 9906 grade 
3Β,  από πιστοποιημένο δοκιμαστήριο και θα φέρουν αριθμό δοκιμής, θα περι έχουν το 
μανομετρικό (m),την  απορροφημένη ισχύ (kW),το βαθμό απόδοσης (%) και το NPSH (m) σε 
σχέση με την αποδιδόμενη παροχή (m³/h). 

• Ενεργειακή κλάση κινητήρα ΙΕ3 

• Αντλία και κινητήρας, Ευρωπαϊκού ή Αμερικανικού οίκου κατασκευής, με σήμανση CE, 
ISO9001 και ISO14001 

• Η αντλία θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιμου νερού από Ευρωπαϊκό 
ή Αμερικανικό φορέα 

 
Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Πολυβάθμιας Φυγόκεντρης Αντλίας  
H αντλία είναι οριζόντια, ελευθέρου άξονα, φυγόκεντρη, πολυβάθμια, ακτινικής ροής, βαριάς και 
στιβαρής κατασκευής με σύστημα εξισορρόπησης των αξονικών ώσεων και τύμπανο πίεσης. Η 
έδραση του άξονα είναι διπλή και γίνεται στα άκρα του, με την βοήθεια ένσφαιρων τριβέων, οι 
οποίοι παραλαμβάνουν μεγάλα ακτινικά και αξονικά φορτία δύο διευθύνσεων. Όλες οι 
εξωτερικές επιφάνειες της αντλίας είναι επικαλυμμένες με ειδική στρώση οικολογικής 
αντιδιαβρωτικής βαφής κατάλληλης για πόσιμο νερό. Tα χαρακτηριστικά της αντλίας 
επαληθεύονται και από τα διαγράμματα επίσημων δοκιμών του κατασκευαστή, οι  οποίες 
διεξάγονται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9906:2012 Grade 3B.  O κατασκευαστής της 
αντλίας διαθέτει πιστοποιητικό ολικής ποιότητας ISO 9001. Οι βαθμίδες της αντλίας 
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περιλαμβάνουν οδηγά πτερύγια με αντικαταστάσιμους δακτυλίους φθοράς, αξονική στήριξη για 
τις πτερωτές και πώματα αποστράγγισης. Τα οδηγά πτερύγια φέρουν εναλλάξιμους δακτυλίους 
τριβής.  
 

Στόμιο εισόδου DN65 

Στόμιο εξόδου DN50 

Αριθμός πτερωτών 3 

 
Οι βαθμίδες της αντλίας στηρίζονται με 4 εξωτερικές χαλύβδινες τιράντες, επί των σωμάτων 
αναρρόφησης και κατάθλιψης της αντλίας. Οι πτερωτές της αντλίας είναι κλειστού τύπου, 
ακτινικής ροής, δυναμικά ζυγοσταθμισμένες, με ειδικού υδραυλικού σχεδιασμού σύστημα 
εξισορρόπησης της αξονικής ώσης. Οι πτερωτές στερεώνονται πάνω στον άξονα της αντλίας με 
σφήνες από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο άξονας της αντλίας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος, 
δυναμικά ζυγοσταθμισμένος, πλήρως προστατευμένος  και στα σημεία έδρασής του φέρει 
δακτύλιους ενίσχυσης. Ο άξονας της αντλίας φέρει ακόμα δύο (2) δακτυλίους στεγάνωσης  από 
νιτριλούχο ελαστικό και δακτύλιο τριβής από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι διαστάσεις του άξονα 
ακολουθούν τις προδιαγραφές τυποποίησης UNI 2946 και ISO 496 όμοια αυτές των ηλεκτρικών 
μηχανών.  Η παραλαβή των ακτινικών και των αξονικών φορτίων πραγματοποιείται  από  
διπλούς ένσφαιρους τριβείς που λιπαίνονται με γράσο. Οι τριβείς που χρησιμοποιούνται είναι 
υψηλής αντοχής, διπλής διεύθυνσης, εδράζονται σε συμπαγή κουζινέτα μεγάλης ακαμψίας και 
λιπαίνονται με γράσο. Η στεγάνωση του άξονα επιτυγχάνεται με μηχανικούς  στυπιοθλίπτες Οι 
διαστάσεις των στυπιοθήκων της αναρρόφησης και της κατάθλιψης είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές DIN 24960 και ISO 3069. 
 

Κατάθλιψη  Σφαιροειδής χυτοσίδηρος EN-GJS400 

Έδραση αντλίας Χυτοσίδηρος EN-GJL250 

Πτερωτές Χυτοσίδηρος EN-GJL200 

Αναρρόφηση  Χυτοσίδηρος EN-GJL250 

Άξονας αντλίας  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420B (1.4028)  

Στυπιοθήκη  Σφαιροειδής χυτοσίδηρος EN-GJS400 

Φλάντζα εδράνου Χυτοσίδηρος EN-GJL250 

Οδηγό πτερύγιο Χυτοσίδηρος EN-GJL200 

Βαθμίδα Σφαιροειδής χυτοσίδηρος EN-GJS400 

Δαχτυλίδι φθοράς πτερωτής Χυτοσίδηρος EN-GJL200 

Δαχτυλίδι φθοράς τύμπανου  Χυτοσίδηρος EN-GJL200 

Τιράντες Χάλυβας C45 (1.0503) 

Δαχτυλίδι άξονα Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 431 (1.4057)  

Δαχτυλίδι στεγάνωσης V  NBR/HNBR 

Έδρανο  Ανοξείδωτος χάλυβας 

OR ring NBR/HNBR 

Στεγανωτικό μέσο TURBOSOL MOS2 

 
 
Βάση έδρασης – κόπλερ μετάδοσης κίνησης 
Η αντλία και ο κινητήρας θα τοποθετηθούν πάνω σε μεταλλική βάση, κατασκευασμένη από 
ηλεκτροσυγκολλημένους χάλυβες μορφοσιδήρου, χρώματος πράσινου. Η μετάδοση ισχύος 
πραγματοποιείται με έυκαμπτο κόπλερ BETEX, η κατασκευή του κόπλερ βασίζεται στην 
επιστημονική χρήση των ιδιοτήτων του ελαστικού. Χρησιμοποιούνται παρεμβύσματα από 
ελαστικές ροδέλες μονοκόμματες, κωνικής διατομής, κατασκευασμένες από εδική ποιότητα 
ελαστικού PERBUNAN υψηλής αντριβικής αντοχής και ελαστικότητας. Το κόπλερ είναι 
κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και μπορεί να παραλάβει σχετικά λάθη κατά τη σύζευξη είτε 
αξονικά, είτε γωνιακά, αποσβένει στρεπτικές δονήσεις, ενώ το όριο θραύσης του είναι σε φορτίο 
καταπόνησης 3000kg/cm².   
 
Ευθυγράμμιση αξόνων 
Η ευθυγράμμιση των αξόνων πραγματοποιείται με συσκευή (ΤΜΕΑ 2 της SKF) μέτρησης, 
ευθυγράμμισης, καταγραφής, αξιοποιώντας την τεχνολογία χρήσης δεσμίδων laser για την 
μέτρηση και διόρθωση της απευθυγραμμίας. Η μέθοδος συμβάλλει στην αύξηση της διάρκειας 
ζωής των ρουλεμάν, μειώνει την καταπόνηση των συνδέσμων και έτσι μειώνεται η πιθανότητα 
υπερθέρμανσης και θραύσης. Ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την μείωση της τριβής και κατ΄ 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη 
διασύνδεση στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

11 | Σ ε λ ί δ α   

επέκταση την κατανάλωση ενέργειας, ακόμα εξασφαλίζουμε προστασία από φθορά των 
στεγανωτικών υλικών και μείωση του θορύβου.  
 
Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτρικού Κινητήρα  
Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ασύγχρονος, τριφασικού ρεύματος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, 
προστασίας ΙΡ 55, κλάσης μόνωσης F, οριζόντιας έδρασης B3, κατασκευασμένος σύμφωνα με 
διεθνείς προδιαγραφές. Πιο συγκεκριμένα, ο ηλεκτροκινητήρας καλύπτει τις εξής διεθνείς 
προδιαγραφές: IEC 34-1 (γενικές απαιτήσεις για περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές), ΙΕC 72 
(διαστάσεις ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-7 (έδραση ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-5 (προστασία 
ηλεκτροκινητήρων), IEC 34-9 (όρια στάθμης ακουστικού θορύβου). Σύμφωνα με τα πρότυπα 
IEC 34-5, ο ηλεκτροκινητήρας έχει βαθμό προστασίας ΙΡ 55, ενώ το κάλυμμα του ανεμιστήρα ΙΡ 
2Χ. Ο κλωβός του δρομέα κατασκευάζεται από καθαρό αλουμίνιο ενώ ο δρομέας είναι δυναμικά 
ζυγοσταθμισμένος μαζί με τη σφήνα του αλλά χωρίς τον ανεμιστήρα ο οποίος ζυγοσταθμίζεται 
ξεχωριστά. Το ακροκιβώτιο είναι τοποθετημένο στο επάνω μέρος του ηλεκτροκινητήρα και 
μπορεί να περιστραφεί και στις τέσσερις διευθύνσεις, φέρει δε και τους κατάλληλους 
στυπιοθλίπτες.  
 

Ονομαστική ισχύς 22kW 

Συχνότητα 50Hz 

Τάση 400V 

Ενεργειακή κλάση IE3 

Κατάλληλος για χρήση με inverter NAI 

Ονομαστικό ρεύμα 38,9A 

Αριθμός πόλων 2 

Αριθμός στροφών 2955rpm 

Αριθμός φάσεων 3 ~  

Βαθμός απόδοσης 4/4 - 3/4 92,7- 92,8 % 

Συντελεστής ισχύος  4/4 - 3/4 0,88 

Κλάση μόνωσης F 

Is/In – Ts/Tn 8,2 – 2 

Βαθμός προστασίας IP55 

Θερμική προστασία PTC 

Συντελεστής λειτουργίας 1 

 

Άρθρο 23 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

Η δεξαμενή, βαρέως τύπου, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από συναρμολογούμενα 

ελάσματα και σάκο στεγανοποίησης, απαλλαγμένη από κάθε μορφής ηλεκτροσυγκόλληση. Η 

κατασκευή / συναρμολόγηση θα γίνει στο χώρο εγκατάστασης. Η μέθοδος κατασκευής, όπως 

αναφέρεται στη συνέχεια, θα πρέπει να παρέχει πλήρη προστασία από τη διάβρωση των μεταλλικών 

επιφανειών, προστασία του περιεχομένου και να εγγυάται την μακροχρόνια και ασφαλή λειτουργία. 

Η δεξαμενή θα πρέπει να αποτελείται από τα κάτωθι μέρη, των οποίων τα ζητούμενα 

χαρακτηριστικά και δικαιολογητικά θα πρέπει να καλύπτονται με ποινή αποκλεισμού: 

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

Θα απαρτίζεται από θερμογαλβανισμένα ελάσματα πάχους 2,50 mm τουλάχιστον. 

Η επεξεργασία θερμού γαλβανίσματος θα πρέπει να γίνει κατόπιν της διαμόρφωσης / 

διάτρησης αυτών, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO1461 και η επιψευδαργύρωση να είναι 

τουλάχιστον Ζ400. 

Η επιλογή του ζητούμενου πάχους των ελασμάτων καθώς και του ποσοστού 

επιψευδαργύρωσης μεγιστοποιούν την αντοχή έναντι στην διάβρωση / οξείδωση και συνεπώς 

εξασφαλίζουν τον μακρό χρόνο ζωής. 

Τα ελάσματα θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους αποκλειστικά με κοχλίες, και ουδεμία 

ηλεκτροσυγκόλληση θα λαμβάνει χώρα στο σύνολο της κατασκευής. Στην τεχνική έκθεση να 

αναφερθεί ο τρόπος ανέγερσης του εξωτερικού μέρους της δεξαμενής. 

ΒΑΦΕΣ 
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Οι εξωτερικές επιφάνειες των ελασμάτων του πλευρικού πλαισίου και του καλύμματος της 

σκεπής θα χρωματισθούν προκειμένου η δεξαμενή να μην έρχεται σε αντίθεση με την γενικότερη 

αισθητική της περιοχής. Αρχικά θα ασταρωθούν με κατάλληλο αστάρι δύο συστατικών για γαλβανιζέ 

επιφάνειες και στην συνέχεια θα χρωματισθούν με διπλή στρώση πουλυουρεθανικής βαφής σε 

σκούρο πράσινο χρωματισμό. 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

Αρχικά θα πρέπει να τοποθετηθεί υπόστρωμα γεωυφάσματος για την προστασία των 

μεμβρανών στεγανοποίησης. Οι χρησιμοποιούμενες μεμβράνες θα πρέπει να είναι από 

θερμοπλαστικό PVC υλικό με εσωτερική ενίσχυση από καμβά ινών πολυεστέρα ή υάλου πάχους 

1.20mm. Η χρησιμοποιούμενη μεμβράνη θα είναι απόλυτα κατάλληλη για αποθήκευση πόσιμου 

νερού σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

Γ. ΣΚΕΠΗ: 

Η σκεπή θα αποτελείται από σκελετό και κυρίως σκέπαστρο, κατασκευασμένα από μη 

διαβρούμενα υλικά (αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας, χαλύβδινα ελάσματα με αυτούσια επικάλυψη 

αλουμινίου ή και μαγνησίου ή άλλα ισοδύναμα υλικά). 

Απαγορεύεται η χρήση χάλυβα θερμού γαλβανίσματος, θερμής έλασης ή άλλου υλικού το 

οποίο δύναται να επιμολύνει κατόπιν διάβρωσης το περιεχόμενο νερό. Η σκεπή θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα (απομόνωση φωτός, αέρα, 

νερού) και θα αποδεικνύεται από προσκόμιση σχετικού σχεδίου και αναλυτική περιγραφή στην 

τεχνική έκθεση. Τα ελάσματα του καλύμματος της σκεπής θα πρέπει να είναι επίπεδα για την μη 

συγκράτηση επί της σκεπής νερού και χιονιού και για την ελαχιστοποίηση της αντίστασης του αέρα. 

Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση ανθρωποθυρίδας επίσκεψης επί της σκεπής και όλος ο 

απαραίτητος εξοπλισμός για την λειτουργία της δεξαμενής, όπως στόμια εισόδου, εξόδου, 

υπερχείλισης και καθαρισμού, σε θέση, αριθμό και διατομές σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

Τα στόμια θα είναι φλαντζωτά ή με σπείρωμα και θα περιλαμβάνουν όλα τα υλικά σύνδεσης. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας δέκα (10) ετών για το σύνολο της 

κατασκευής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες από υπαιτιότητα τους και αστοχία 

υλικού, θα αποκαθίστανται με αποκλειστική ευθύνη και χρέωση τους.  

2. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας για την δραστηριότητα της κατασκευής 

υδατοδεξαμενών σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 από τον κατασκευαστή. 

3. Στατική και αντισεισμική μελέτη κελύφους και σκεπής για την προσφερόμενη δεξαμενή 

βάσει Ευρωκώδικα και ειδικότερα: 

α) Για φορτία: 

Ευρωκώδικας 1, Μέρη 1-3 & 1-4 για τα φορτία του ανέμου και χιονιού (ΕΝ1991-1-3, ΕΝ1991-

1-4) 

β) Για έλεγχο αντοχής: 

Ευρωκώδικας 3, Μέρος 1-6: Αντοχή & ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών Ευρωκώδικας 3, 

Μέρος 4-2: Μεταλλικές δεξαμενές 

Ευρωκώδικας 8, Μέρος 4: Μελέτη αντοχής σε σεισμό για δεξαμενές (ΕΝ1998-4) 

 

Για την εκπόνηση της στατικής και αντισεισμικής μελέτης θα ληφθούν υπόψη οι 

απαιτούμενες ποιότητες πρώτων υλών, καθώς και τα ελάχιστα πάχη τους. 

4. Σχέδια όλων των υλικών που απαρτίζουν τη δεξαμενή καθώς και σχέδιο γενικής διάταξης της 

δεξαμενής σε όψη και κάτοψη. 

5. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας της μεμβράνης για επαφή με πόσιμο νερό βάσει των 

ισχυουσών Ευρωπαϊκών Οδηγιών από αναγνωρισμένο εργαστήριο καθώς και το τεχνικό 

φυλλάδιο της προσφερόμενης μεμβράνης. 

6. Τα πιστοποιητικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών που απαρτίζουν 
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το εξωτερικό μέρος, την σκεπή και το υπόστρωμα της μεμβράνης. Ιδιαίτερα για τα ελάσματα 

του εξωτερικού μέρους θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του οίκου γαλβανίσματος των 

ελασμάτων, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα τηρηθεί το πρότυπο και το πάχος του 

γαλβανίσματος που ζητείται από την παρούσα. 

 

Σημ.: Τυχόν ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα 

από επίσημη μετάφραση. 

Η δεξαμενή χωρητικότητας θα τοποθετηθεί - συναρμολογηθεί με ευθύνη του προμηθευτή σε 

θέση η οποία θα υποδειχθεί και σε υπόβαση η οποία θα κατασκευασθεί. 

Είναι σε ισχύ σχετικές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 
 

Άρθρο 24 : ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Η εργασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση περίφραξης με υλικά και μέσα του εργολάβου. 
1.Συνολικό μήκος περίφραξης  
2.Υλικά περίφραξης:  
α. Πλέγμα τύπου Ρόμβος γαλβανιζέ Νο16 Ύψους 1,50μ περίπου.  
β. Πάσσαλοι από γωνία 5Χ5 mm πάχους 5 mm από σίδηρο γαλβανισμένο ύψους 2,5μ 
γ. Σύρμα στερεώσεως πλέγματος γαλβανιζέ Νο 7 
δ. Σύρμα στερέωσης κατά το διάμηκες σε τρεις σειρές Νο 16 γαλβανιζέ άνω, κάτω και ενδιάμεσο 
χιαστή και διμετρες (2) αντηρίδες στις γωνίες και ανά τέταρτο πάσσαλο. 
ε. Στο άνω σημείο του πασσάλου που θα είναι κεκλιμένο θα έχει δυο σειρές από αγκαθωτό σύρμα 
γαλβανιζέ. 
στ. Οι πάσσαλοι θα τοποθετηθούν σε λάκκο βάθους 0,50μ ο οποίος θα γεμίσει με μπετόν. 
ζ. Απόσταση μεταξύ των πασσάλων 3 μ. 
3.Πάσσαλοι θα τοποθετηθούν στην αρχή και στο τέλος απόκρημνων περιοχών .  
4.Μόνο πάσσαλοι θα τοποθετηθούν σε σημεία δύσβατα ή με πυκνή βλάστηση από πεύκα ανά 3 μ. 
5.Το πλέγμα θα τοποθετηθεί σε ύψος 30 εκ από το έδαφος. 
 

Άρθρο 25 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ SCADA 

Περιγραφή: 

 

Με την μελέτη πρόκειται να γίνει η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

εξοπλισμού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεεποπτείας ΤΣΕ (σύστημα SCADA), σε επέκταση του 

αυτοματισμού της λειτουργίας των αντλιοστασίων του ΣΥΔΛΙ στο έργο Ενίσχυση υδροδότησης 

Αμπελειάς – Επισκοπικού από το υδροδοτικό σύστημα ΣΥΔΛI. 

Το σύστημα τηλεδιοίκησης (SCADA) του ΣΥΔΛΙ, είναι βασισμένο σε σύγχρονη ασύρματη 

επικοινωνία με το δίκτυο GPRS/3G της κινητής τηλεφωνίας. Ο κεντρικός εξυπηρετητής (SCADA 

Server) επικοινωνεί με όλα τα περιφερειακά σημεία ελέγχου (ΤΣΕ) με πρωτόκολλα επικοινωνίας 

μέσω του προαναφερόμενου δικτύου. 

Μέσω του συστήματος τηλεελέγχου και τηλεεποπτείας ΤΣΕ (σύστημα SCADA) 

επιτυγχάνεται: 

• Η καλύτερη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος του ΣΥΔΛΙ, λόγω της 

αυτοματοποιημένης λειτουργίας. 

• Εξοικονόμηση πόρων, λόγω της σε πραγματικό χρόνο (online) παρακολούθησης που 

ελαχιστοποιεί το χρόνο παρακολούθησης και μειώνει το χρόνο δράσης 

• Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης με τη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος 

λήψης αποφάσεων και βέλτιστης λειτουργίας 

• Μείωση απωλειών νερού 

• Μείωση προβλημάτων στο δίκτυο 
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• Ταχύτητα εντοπισμού τυχόν προβλημάτων 

• Μειωμένη απαίτηση επισκέψεων στο δίκτυο 

• Καλύτερη διαχείριση υδάτινων πόρων 

 

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το σύστημα τηλεδιοίκησης του ΣΥΔΛΙ, εγκαταστάθηκε με το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΔΚΛΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΝ», είναι βασισμένο σε σύγχρονη ασύρματη επικοινωνία με το δίκτυο GPRS/3G της κινητής 

τηλεφωνίας. Ο κεντρικός εξυπηρετητής (SCADA Server) επικοινωνεί με όλα τα περιφερειακά σημεία 

ελέγχου (ΤΣΕ) με πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω του προαναφερόμενου δικτύου. 

Η διασύνδεση όλων των τοπικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ) καθώς και του κεντρικού σταθμού 

ελέγχου θα πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου GPRS με χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) 

για μέγιστη ασφάλεια και διαθεσιμότητα.  

Η επικοινωνία του SCADA server με το κεντρικό PLC των ΤΣΕ αλλά και με το PLC των 

απομακρυσμένων δεξαμενών, γίνεται μέσω του OPC server. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

στιβαρή και πλήρως αποσφαλματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων. Η ύπαρξη του OPC server 

αφορά μόνο τη λειτουργία του SCADA server. Τα κεντρικά PLC των ΤΣΕ μπορούν να επικοινωνούν 

απ΄ ευθείας, χωρίς τη διαμεσολάβηση του SCADA/OPC server. 

Βάση της αρχιτεκτονικής η χρονική περίοδος ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ SCADA server 

και ΤΣΕ μπορεί να γίνει πλήρως ανεξάρτητη από τον αριθμό των ΤΣΕ διότι o OPC server μπορεί να 

επικοινωνεί ταυτόχρονα με περισσότερους του ενός ΤΣΕ. Η περίοδος σάρωσης είναι μια παράμετρος 

η οποία ορίζεται ανά ΤΣΕ και η οποία θα αποθηκεύεται στον OPC server. Έτσι, ο χρόνος 

ενημέρωσης μπορεί να βελτιστοποιηθεί μιας και η επιβεβαίωση μιας ενέργειας προς τον ΤΣΕ δεν 

απαιτεί την αναμονή μιας πλήρους σάρωσης όλων των ΤΣΕ έως ότου το σύστημα επανέλθει στον εν 

λόγο σταθμό. 

 

Μέσω του κεντρικού PLC γίνεται ο χειρισμός όλων των εξαρτημάτων του ΤΣΕ αλλά και η γενική 

λειτουργία του. O χειριστής μέσω ενός απλού μιμικού διαγράμματος και χρήση κωδικού ασφαλείας 

θα μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες: 

• Επιλογή Χειροκίνητη/Αυτόματη λειτουργία όλων των αντλιών και γεωτρήσεων. Στη 

χειροκίνητη επιλογή θα επιτρέπεται η εκκίνηση και η παύση λειτουργίας. 

• Παραμετροποίηση χρόνου λειτουργίας των αντλιών/γεωτρήσεων κατά την κυκλική εναλλαγή.  

• Δυνατότητα σήμανσης της αντλίας/γεώτρησης ως ενεργή ή εκτός λειτουργίας ώστε να τίθεται 

σε κατάσταση επισκευής/ελέγχου. 

• Σήμανση Αιτίας βλάβης. 

 

Επίσης, μέσω του κεντρικού PLC δίνεται η δυνατότητα τηλεελέγχου / τηλεπαρακολούθησης όλων 

των αντλιών , γεωτρήσεων και δεξαμενών από τον ΚΣΕ. 

Τοπική καταγραφή και προώθηση στον ΚΣΕ όλων των συμβάντων/συναγερμών τα οποία είναι: 

• Αισθητήριο στάθμης δεξαμενής αντλιοστασίου. Ένδειξη κομμένου καλωδίου. 

• Άνω και κάτω φλοτέρ στάθμης δεξαμενής αντλιοστασίου 

• Αισθητήριο στάθμης ρυθμιστικής δεξαμενής. Ένδειξη κομμένου καλωδίου. 

• Άνω και κάτω φλοτέρ στάθμης ρυθμιστικής δεξαμενής. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Σύστημα Τηλεελέγχου και τηλεεποπτείας ΤΣΕ – Δρομολογητής (modem/router ipsec - switch) 

 

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός είναι πίνακες αυτοματισμού που περιλαμβάνουν PLC-Data 

logger. 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη 
διασύνδεση στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

15 | Σ ε λ ί δ α   

Θα πρέπει το υλικό (hardware) να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να συνδέεται και να 

καταγράφει τις τιμές των παραμέτρων από τα παρακάτω αισθητήρια μέτρησης ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του νερού. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης σε κοινή κάρτα 

αποθήκευσης. Επίσης, να έχει ελεύθερα χρησιμοποιούμενο λογισμικό προγραμματισμού καθώς και 

τη δυνατότητα να διασυνδεθεί με απλό τρόπο στο SCADA και να παρέχει την δυνατότητα 

απομακρυσμένης τροποποίησης του εκτελέσιμου προγράμματος. Θα πρέπει επίσης να έχει 

ενσωματωμένες θύρες και πρωτόκολλα επικοινωνιών ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με διάφορους 

τύπους αισθητήρων καθώς και ικανό αριθμό αναλογικών και ψηφιακών εισόδων. Εκτός των 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας το υλικό θα πρέπει να μπορεί να έχει και επιπλέον τρόπους 

επικοινωνίας όπως ενσωματωμένο web server / ftp server ώστε να μπορεί να επικοινωνεί και με 

τρίτα μελλοντικά συστήματα της υπηρεσίας. 

Η λειτουργία του συστήματος με μπαταρίες για διάρκεια έως 7 ημέρες 

• Αντικεραυνική προστασία  

Για την προστασία των διασυνδεόμενων αισθητήρων θα πρέπει να υπάρχει σύστημα 

προστασίας από τις κρουστικές υπερτάσεις 15ΚΑ αλλά και προστασία από την τροφοδοσία του 

δικτύου τύπου Τ1&Τ2 Ανάπτυξη λογισμικού για την λειτουργία του PLC-data logger 

Να έχει την δυνατότητα να καταγράφει στιγμιαίες τιμές από τα αισθητήρια αλλά και τις μέσες 

ωριαίες τιμές παροχής – πίεσης – υπολειμματικού χλωρίου – PΗ- θερμοκρασίας και αγωγιμότητας. 

Η καταγραφή να μπορεί να γίνεται στον αποθηκευτικό χώρο του ελεγκτή με δυνατότητα 

καταγραφής δεδομένων των ανωτέρω μεταβλητών. 

Να μπορεί να στείλει συμβάντα, να υλοποιηθεί web server που θα επιτρέπει διαβαθμισμένα 

την τοπική ή την απομακρυσμένη σύνδεση χειριστών του ΣΥΔΛΙ στον ελεγκτή. 

Να υλοποιηθεί σύστημα backup του ενός ΤΣΕ με τον γειτονικό του  

Να υλοποιηθεί σύστημα Alarm σε περίπτωση παραβίασης του ερμαρίου τοποθέτησης αλλά 

και να επιτρέπει την μετάδοση δεδομένων μέσω αποδεδειγμένων ως προς τη χρήση και την 

αξιοπιστία  πρωτοκόλλων σε τοπολογία client –server μεταξύ ΤΣΕ/ΤΣΕ αλλά και ΤΣΕ/ ΚΣΕ 

Το ενσωματωμένο στον πίνακα GPRS/3G/WiFi δρομολογητής (MODEM/ROUTER) πρέπει 

να παρέχει τη δυνατότητα για τη λειτουργία της γραμμής παροχής, με την μεταφορά των δεδομένων 

για τη λειτουργία του Συστήματος Τηλεδιοίκησης (SCADA) προσφέροντας: 

 Αυτόματη σύνδεση με το δίκτυο GPRS/3G/HSPA+ με ταχύτητα έως 21Mbps Download και 

ταχύτητα έως και 5,76Mbps Upload. 

 Αυτόματος έλεγχος της κατάστασης της επικοινωνίας με το ασύρματο δίκτυο (Always ON) 

καθώς και με το αντίστοιχο modem του κεντρικού σταθμού 

 Πλήρη και διαφανώς μεταφερόμενη TCP/IP σύνδεση. Τα δεδομένα από και προς τον 

κεντρικό εξυπηρετητή μεταφέρονται διαφανώς, μέσω των MODEM/ROUTER, στους κατά 

τόπους ΤΣΕ και τελικώς τους αυτόματους ελεγκτές (PLC). 

 Δυνατότητα δημιουργίας ασύρματου ιδιωτικού δικτύου (wireless VPN) για μέγιστη ασφάλεια 

στην μεταφορά των δεδομένων 

 Κατάλληλες προδιαγραφές για βιομηχανική χρήση να μπορεί να τοποθετηθεί σε DIN rail 

ράγα και να είναι σε κουτί αλουμινίου. 

 Να είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα πρωτόκολλα IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

ασύρματης δικτύωσης και  IEEE 802.3 and IEEE 802.3u. 

 Να μπορεί να δεχθεί εξωτερικές κεραίες και για το GSM αλλά και για το WIFI 

 Εύρος τάσης εισόδου τουλάχιστον από 7-30Vdc λόγω υφιστάμενου DC backup συστήματος. 

 Για την απομακρυσμένη ρύθμιση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να δεχθεί 

παραμετροποίηση μέσω του SSL κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας καθώς και 

η πλατφόρμα εισόδου θα πρέπει να είναι SSH με διαβαθμισμένο έλεγχο χρήστη. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 4 πόρτες LAN (RJ45) εκ τον οποίων η μία να μπορεί να είναι WAN 

για την διασύνδεση των τοπικών συσκευών του συστήματος αντλιοστασίου. 
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 Να διαθέτει την διττή δυνατότητα αλλαγής ρόλου των φυσικών θυρών (wan σε Lan και 

αντίστροφα.) 

 Να διαθέτει λειτουργία ping reboot έτσι ώστε σε περίπτωση κολλήματος της συσκευής να 

προβεί σε επανεκκίνηση από μόνη της. 

 Να μπορεί να επανεκκινηθεί η συσκευή και με SMS 

 Να μπορεί να αναλάβει χρήση της επικοινωνίας μέσω συστήματος GSM/GPRS σε 

περίπτωση πτώσης του δικτύου WAN (ενσύρματο ή ασύρματο) 

 Να διαθέτει πρωτοκόλλου επικοινωνίας IPSec καθώς και virtual Server αλλά και OpenVPN 

 Να διαθέτει CPU με ταχύτητα τουλάχιστον 350Mhz και μνήμη 256Mbits SDRam για την 

απρόσκοπτη λειτουργία των παραπάνω χαρακτηριστικών αλλά και την καταγραφή των 

λειτουργιών της συσκευής. 

 

Ο σταθμός ΤΣΕ περιλαμβάνει: 

1. PLC δεδομένων (Data Logger / PLC) 

2. Αναλογική μονάδα εισόδου (Analogue input module) 

3. Ψηφιακή μονάδα εξόδου (Digital output module) 

4. Μονάδα τροφοδοσίας (Power supply unit) 

5. Μονάδα επικοινωνίας GSM/GPRS (GSM module) 

6. Κουτί (Cabinet) 

7. Επαφές ελέγχου αντλιών (Relay) 

8. Κεραία (Antenna) 

9. Μονάδα ελέγχου τροφοδοσίας (Power control relay) 

10. Αντικεραυνική προστασία 

11. Αισθητήρας στάθμης (Water level sensor) 

12. Aυτόνομη επαναφορτιζόμενη ηλιακή μπαταρία, φωτοβολταϊκής γεννήτριας κατάλληλης 

ισχύος. 

 

Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στα σημεία που αναφέρονται για τη λειτουργία του 

συστήματος SCADA και όπως απεικονίζεται στο Παράρτημα. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Στη Δ2 δεξαμενή Πεδινής θα εγκατασταθεί σταθμός αντλιοστασίου ΤΣΕ ο οποίος θα 

παρακολουθεί την στάθμη της Δ3 δεξαμενής Πεδινής (σταθμός δεξαμενής) και θα παρακολουθεί και 

αυτοματίζει τις 2 αντλίες που βρίσκονται στο αντλιοστάσιο και πρεσάρουνε νερό από τη Δ2 προς τη 

Δ3 του οικισμού. 

Στο αντλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας Πεδινής θα εγκατασταθεί σταθμός αντλιοστασίου ΤΣΕ ο 

οποίος θα παρακολουθεί την στάθμη της δεξαμενής Αγίας Μαρίνας Πεδινής (σταθμός δεξαμενής) και 

θα παρακολουθεί και αυτοματίζει τις 2 αντλίες που βρίσκονται στο αντλιοστάσιο και πρεσάρουνε 

νερό προς τη δεξαμενή του οικισμού, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να διασυνδεθεί με τις 2 αντλίες και 

το νέο αντλιοστάσιο Αμπελειάς στην Πεδινή. 

Στη νέα ρυθμιστική δεξαμενή Αμπελειάς θα εγκατασταθεί σταθμός αντλιοστασίου ο οποίος 

θα παρακολουθεί την στάθμη της νέας δεξαμενής Αμπελειάς (σταθμός δεξαμενής) και θα ελέγχει και 

αυτοματίζει τις 2 αντλίες που βρίσκονται στο νέο αντλιοστάσιο Αμπελειάς στην Πεδινή και 

πρεσάρουνε νερό προς τη νέα δεξαμενή της Αμπελειάς καθώς και τις δύο υπάρχουσες γεωτρήσεις 

στην Αμπελειά αλλά και την αυτόματη χλωρίωση. 

Στο υπάρχον αντλιοστάσιο Επισκοπικού (στην Αμπελειά) θα εγκατασταθεί σταθμός 

αντλιοστασίου ο οποίος θα παρακολουθεί τη 1 αντλία που βρίσκεται στο αντλιοστάσιο και πρεσάρει 

νερό προς τη δεξαμενή του οικισμού Επισκοπικού και τη 1 αντλία που βρίσκεται στο αντλιοστάσιο 

και πρεσάρει νερό προς τη δεξαμενή του οικισμού Φιλοθέη. 
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Αντλιοστάσια: 

Δ2 Πεδινής ΤΣΕ, ασιο Αγίας Μαρίνας ΤΣΕ, ασιο Αμπελειάς Πεδινή ΤΣΕ, Επισκοπικού ΤΣΕ, 

Δεξαμενές: 

Νέα ρυθμιστική Αμπελειάς ΤΣΕ (α), Δ3 Πεδινής, Αγία Μαρίνα Πεδινής 

Γεωτρήσεις: 

Γ1, Γ2 Αμπελειάς, μελλοντική πρόβλεψη (προγραμματισμός) για 2 επιπλέον γεωτρήσεις) 

 

 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΤΣΕ(α) 3 τεμ (Πεδινή Δ2, Πεδινή ασιο Αγία Μαρίνα, Αμπελειά νέα δεξ) 

ΤΣΕ (β) 6 τεμ (Πεδινή Δ2, Αγία Μαρίνα άσιο, Αγία Μαρίνα Δ, Γ1 – Γ2 Αμπελειά, Αμπελειά 

ασιο Επισκοπικό) 

 

Ο ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην υπηρεσία, τη μελέτη του συστήματος 

που θα προτείνει, η οποία θα έχει λάβει υπόψη τα αναφερόμενα στο παρών παράρτημα, τις 

πραγματικές συνθήκες επί τόπου και τυχόν εναλλακτική πρόταση συστήματος, έτσι ώστε να 

προκύψει ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο θα εξυπηρετεί τις ζητούμενες ανάγκες. 

Υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, να τα τοποθετήσει επιτόπου στη θέση που θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία, να τα συνδέσει με την τροφοδοσία ρεύματος, με τον πάροχο γραμμής 

μεταφοράς δεδομένων και με το SCADA (προγραμματισμός), και να τα θέσει σε λειτουργία, ώστε να 

πραγματοποιηθεί μέσω του παρόχου γραμμής η μετάδοση δεδομένων και η πλήρη λειτουργία του 

εξοπλισμού συστήματος τηλεελέγχου και τηλεεποπτείας ΤΣΕ (σύστημα SCADA), σε επέκταση του 

αυτοματισμού της λειτουργίας των αντλιοστασίων του ΣΥΔΛΙ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

μεταφορά, τοποθέτηση, συνδεσμολογία (συμπεριλαμβανομένων των οποιοδήποτε απαιτούμενων 

υλικών),ρυθμίσεις, προγραμματισμός, δοκιμές και τελική λειτουργία, καθώς και εγγύηση και 

συμβόλαιο υποστήριξης της λειτουργίας, με επιτόπου αποκατάσταση με τεχνικό. 

Άρθρο 25 : ΟΡΟΙ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Απαιτείται η λήψη μέτρων ασφαλείας για το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται με 

βάση την υφιστάμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο 

Ασφάλειας - Υγείας του έργου, σύμφωνα τις Υπουργικές Αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ/889 (ΦΕΚ 16/ 

Β’/14-01-2003) και ΔΙΠΑΔ/οικ/177 (ΦΕΚ 266/Β’/14-01-2001). 

Είναι υποχρεωτική η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) από όλους τους 

εργαζομένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 17/96 ‘’Μέτρα για την βελτίωση της 

ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ’’ και τις σχετικές τροποποιήσεις τους με το Προεδρικό Διάταγμα 

159/99. 

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών οφείλουν να τηρούν τα ακόλουθα:  

α) να συμμορφώνονται προς την οδηγία 92/57/EE «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και 

ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» καθώς και στην Ελληνική Νομοθεσία σε 

θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και Π.∆. 159/99 κ.λπ.).  

β) να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Δηλαδή : 

- Προστατευτική ενδυμασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - 

Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή 

αντοχής σε διάτρηση. 

- Προστασία χεριών και βραχιόνων: EN 388:2003: Protective gloves against mechanical 

risks  

-- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 
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- Προστασία κεφαλιού: EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) --  

Κράνη προστασίας. 

- Προστασία ποδιών: EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.  

Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήματα ασφαλείας 

για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Οι χώροι εκτέλεσης των εργασιών θα διατηρούνται καθαροί για να εξασφαλίζονται οι 

συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 

Τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά (τμήματα φύλλων, φύλλα µε φθορές 

ακατάλληλα προς ενσωμάτωση, υλικά συσκευασίας κτλ), θα συλλέγονται και θα προωθούνται 

προς οριστική απόθεση, σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντ ικούς όρους και τα 

περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18 / 6 / 2020  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26 / 6 / 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

   

   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ  ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ, MSc  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 372 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 
(σύμφωνα με την με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7-2012) & αρ. πρωτ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013(ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013),ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-014(ΦΕΚ:2828/Β/21-
0-2014),ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014(ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014),ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016(ΦΕΚ 
2524 Β’ /16-08-2016) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 70 ΕΤΕΠ 
(σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19)) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
Π.Κ.Ε. 
(ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 
  
 

1.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ  
 

Ο Φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου περιλαμβάνει το μητρώο του έργου και οδηγίες και 
χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις 
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου (συντήρηση, μετατροπή, 
καθαρισμός κλπ).  

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

Κατά την φάση της μελέτης, μητρώο έργου θεωρούνται τα σχέδια, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η 
Τεχνική Έκθεση - Τεχνική Περιγραφή, τα τεύχη υπολογισμών και κάθε τεχνικό στοιχείο ή οδηγία που 
περιλαμβάνεται στα Τεύχη Δημοπράτησης.  

Με την έναρξη και την πρόοδο της κατασκευής οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα τροποποιούν και θα 
συμπληρώνουν αντίστοιχα τα στοιχεία του Μητρώου και θα ενσωματώνονται σε αυτό. 
 
3.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  
 

3.1.  ΓΕΝΙΚΑ 
Το αντικείμενο της παρούσας παραγράφου επικεντρώνεται στους κίνδυνους που προκύπτουν 

από τον χαρακτήρα του έργου. 
 
3.1.1.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων κατά την εργασία έχουν σαν 
αποτέλεσμα θανατηφόρα ατυχήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαν να έχουν 
αποφευχθεί. 
Κυρίαρχες αιτίες για την εμφάνιση αυτών των κίνδυνων είναι οι εξής παράγοντες: 
· Κακός σχεδιασμός  
· Άγνοια των κίνδυνων  
· Ανεπαρκής εκπαίδευση προσωπικού  
· Έλλειψη προσοχής.  

Οι κίνδυνοι οι οποίοι παραμονεύουν χωρίζονται στις εξής ομάδες: 
·    Κίνδυνοι τραυματισμών  
· Επικίνδυνη ατμόσφαιρα 
· Βακτηριολογικές λοιμώξεις. 

Στην περίπτωση κατά την οποία γίνονται επισκέψεις στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να 
ακολουθηθούν ειδικά μέτρα και να υποχρεώνονται οι επισκέπτες, εφ’ όσον επιθυμούν να επισκεφτούν 
επικίνδυνους χώρους, να υπογράφουν έντυπη δήλωση. 

Ένας άλλος κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπισθεί προέρχεται από την χωρίς εξουσιοδότηση 
εισόδου ατόμων στις εγκαταστάσεις. 
 
3.2.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

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

·  Εργαζόμενοι που δεν υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν σε 

περιορισμένους χώρους (π.χ. οδηγοί). 

·   Εργαζόμενοι που υποχρεώνονται από την φύση της εργασίας τους να δουλεύουν σε 

περιορισμένους χώρους (εντός ορύγματος/ σκάμματος). 
 

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν τόσο τα κατάλληλα φυσικά προσόντα για την εργασία 
τους όσο και την στοιχειώδη ικανότητα να συμμετέχουν στην απαιτούμενη εκπαίδευσή τους. Τόσο 
κατά την πρόσληψή τους όσο και σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι εργαζόμενοι πρέπει να 
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ενημερώνονται σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που είναι πιθανό να παρουσιαστούν κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
 

Η εκπαίδευση των εργαζομένων πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:  
· Καθορισμό και αναλυτική ενημέρωση των γενικών και ειδικών καθηκόντων τους. 

· Ενημέρωση για τις λειτουργικές διαδικασίες της εργασίας. 

· Ενημέρωση για τους πιθανούς κινδύνους, τους βλαπτικούς παράγοντες και ενδεχόμενες 

επιπτώσεις στην υγεία τους. 

· Χειρισμό εργαλείων, μηχανημάτων και οργάνων εργασίας. 

· Χειρισμός εργαλείων, μηχανημάτων και οργάνων ελέγχου περιβάλλοντος, διάσωσης, προστασίας 

κ.λ.π. (ορισμένα εξ’αυτών σε επιλεγμένους μόνον εργαζόμενους). 

· Μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας.  

· Μέτρα διάσωσης, αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

· Ενημέρωση για την υφιστάμενοι Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του προσωπικού. 

· Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ. 

· Ατομική και Ομαδική υγιεινή.  
 

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 εργαζόμενων καλό 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 χώρο εργασίας και συγκέντρωσης του προσωπικού Οδηγίες 
Πρώτων Βοηθειών, τηλέφωνα και διευθύνσεις πρώτης ανάγκης καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών.  

· Να λαμβάνουν γνώση όλων των παραπάνω τα οποία πρέπει να τους επεξηγούνται σε τακτικές 
συγκεντρώσεις για την ενημέρωσή τους.  

 

Οι παρακάτω παθήσεις αποκλείουν απασχόληση: 
 Απώλεια συνείδησης (λιποθυμίες) 

 Ιστορικό σπασμού 

 Καρδιοπάθειες 

 Υπέρταση 

 Άσθμα, βρογχίτιδα η δύσπνοια κατά την κόπωση 

 Νόσος του Meniere-Ίλιγγος 

 Κώφωση 

 Κλειστοφοβία, νευρολογικές ή ψυχολογικές παθήσεις 

 Σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα 

 Παραμορφώσεις η ασθένειες των άνω και κάτω άκρων που περιορίζουν την κινητικότητα 

 Χρόνιες δερματοπάθειες 

 Σοβαρή μείωση όρασης 

 Ανοσμία. 
 
3.2.1  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

Για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να διατίθενται από τον Ανάδοχο και να χρησιμοποιούνται 
από τους εργαζόμενους για την προστασία της υγείας τους και την αποφυγή ατυχημάτων 
προστατευτικές ενδυμασίες. Η ένδυση αυτή πρέπει να τους προστατεύει αποτελεσματικά και να 
αποτελείται τουλάχιστον από: 

 Φόρμα εργασίας 

 Γάντια εργασίας 

 Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα (μέχρι τον μηρό ή το γόνατο) 

 Μάλλινες κάλτσες 

 Μάσκα και γυαλιά προστασίας. 
 

   Ο εργαζόμενος πρέπει να εκπαιδευτεί να εργάζεται άνετα με την ένδυση αυτή. 
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   Τα είδη ένδυσης πρέπει να μπορούν να απολυμανθούν και να καθαριστούν χωρίς να 
καταστρέφονται αμέσως. Τούτο πρέπει να γίνεται με επιμέλεια και σχολαστικότητα μετά από κάθε 
χρήση. Πρέπει επίσης τακτικά να αντικαθίστανται.  
 

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 χέρια και τους βραχίονες με σαπούνι και ζεστό 
νερό. Συνιστάται επίσης ο προσεκτικός καθαρισμός των νυχιών και το βούρτσισμά τους. 
   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 εργαζόμενους, όταν η προστασία της 
υγείας τους το επιβάλλει, να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν. 
   Σε εργασίες μακράν του εργοταξίου ή της έδρας της επιχείρησης πρέπει να δίνεται η δυνατότητα 
στους εργαζόμενους να καθαριστούν και να αλλάξουν μέσα στα οχήματα μεταφοράς εργαλείων και 
εφοδίων. 
   Απαραίτητο στοιχείο για την ομαδική υγιεινή είναι ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση τόσο των 
εγκαταστάσεων και 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 έχουν 
χρησιμοποιεί, θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα συχνός καθαρισμός και απολύμανση υποδημάτων, 
φόρμας εργασίας, γαντιών και συχνή ανανέωσή τους. 
 

3.2.3.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Σε όλες τις εργασίες όπου είναι πιθανόν να δημιουργηθεί επικίνδυνη ατμόσφαιρα δεν επιτρέπεται 

να εργάζονται λιγότερα από δύο άτομα. Εκτός δε των χώρων εργασίας πρέπει να βρίσκονται και 
άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να κρατούν επαφή με τους εργαζόμενους εντός των χώρων 
αυτών και θα είναι έτοιμοι για επέμβαση διάσωσης. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για 
απομακρυσμένους χώρους εργασίας. 
 
3.2.4  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΩΝ–ΑΚΟΗΣ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

3.2.4.1  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 κινδύνους μόλυνσης.  
   Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δίνεται στο καθάρισμα και την επίδεση κάθε αμυχής, κοψίματος, 
τραύματος κ.λ.π. 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 ή μουσκεμένο. 
   Εργαζόμενος που αποκτά χρόνιο δερματικό πρόβλημα πρέπει να απομακρύνεται από την 
συγκεκριμένοι 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 (π.χ. εκτέλεση εργασιών 
με σκυρόδεμα) αμέσως μετά θα πρέπει να πλένεται και να βάζει ειδικό αντισηπτικό. 
 

3.2.4.2  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, πρέπει αμέσως να 
απομακρύνεται από την εργασία του και να μεταφέρεται για ιατρική φροντίδα. Πρέπει να παρέχονται 
προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια καθώς και μάσκες για την προστασία των εργαζομένων από 
αναθυμιάσεις. 
 

3.2.5.3. Το προσωπικό μπορεί να εκτεθεί σε υπερβολικό θόρυβο δουλεύοντας τόσο σε 
περιορισμένους χώρους όσο και δίπλα σε γεννήτριες, αντλίες και άλλα μηχανήματα.  
   Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει: 
- Να προβλέπεται ακουστική προστασία του εργαζόμενου. 
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- 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 εργαζόμενου 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 εργαζόμενων επιβάλλονται, πέραν της λήψης των μέτρων 
ασφάλειας που κάθε φορά ενδείκνυνται να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται πάντα σε όλες τις 
εργασίες, διαδικασίες οι οποίες στοχεύουν στην ελάττωση και ει δυνατόν στην εξάλειψη των κινδύνων 
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 εκτέλεση των εργασιών 
▪ Κατά την έξοδο και αποχώρηση από το σημείο της εργασίας 
▪ Κατά την λήξη της εργασίας στο Εργοτάξιο  
 

και σε όλες τις καταστάσεις, δηλαδή: 
▪ Στην εργασία ρουτίνας 
▪ Σε περίπτωση ατυχήματος 
▪ Σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 
 

   Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικά 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 αλλά και να 
αναθεωρείται.  

 

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ   

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

· Γίνεται έλεγχος των αρχείων για λήψη πληροφοριών και ανεύρεση των σχεδίων. 
·    Ερευνάται εάν είναι γνωστά ελαττώματα ή τοπικοί κίνδυνοι.  
·  Ενημερώνεται το συνεργείο εάν επίκειται βροχόπτωση ή εάν αναμένονται άλλα επικίνδυνα 

φαινόμενα ή γεγονότα μέσα στην έκταση του χώρου εργασίας. 
· Ενημερώνεται το συνεργείο για την εργασία και τις συνθήκες εργασίας σύμφωνα με τις παραπάνω 

πληροφορίες. 
· Πραγματοποιείται έλεγχος ποιοτικός και ποσοτικός των ατομικών μέσων προστασίας, των 

ομαδικών μέσων και του εξοπλισμού εργασίας και διάσωσης. 
· Φορτώνεται με ασφάλεια ο εξοπλισμός και τα εργαλεία στο όχημα μεταφοράς. 
· Ελέγχεται η καλή λειτουργία των μέσων επικοινωνίας (C.B.). 
 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

·   Επικοινωνία με εργοτάξιο και ειδοποίηση άφιξης. 

· Εντοπίζονται τα πλησιέστερα τηλέφωνα για ώρα ανάγκης και γνωστοποιούνται στους 
εργαζόμενους.  

· Σβήσιμο τσιγάρων και κάθε επικίνδυνης φωτιάς και φωτιστικού. 

· Τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάτων σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. και διατάξεις «Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.» 
(Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων) στα καίρια σημεία. 

· Έλεγχος για ασυνήθιστες οσμές ή άλλη ιδιαίτερη κατάσταση. 

· Έλεγχος ατμόσφαιρας σε όλα τα επικίνδυνα σημεία εάν κριθεί ότι απαιτείται. 
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· 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 από 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. 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ   

· Αναφορά κάθε μη κανονικού συμβάντος όπως τραυματισμός, αστοχία εξοπλισμού, γενικές και 
ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με τις εργασίες και το εργοτάξιο. 

· Εφαρμογή διαδικασιών υγιεινής για το προσωπικό και διαδικασιών συντήρησης και καθαριότητας 
του εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των μηχανημάτων. 

 

3.4.   ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

3.4.1.  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ  
   Οι περισσότεροι τραυματισμοί προκαλούνται από:  
· Πτώση εξοπλισμού και υλικών πάνω στον εργαζόμενο  

· Πτώση εργαζόμενων από πρόχειρες κατασκευές  

· Γλίστρημα του εργαζόμενου  

· Εμπλοκή σε μηχανήματα ή τραυματισμός από λανθασμένο χειρισμό 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.  

 

3.4.2.  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
Κίνδυνος από πλημμύρα είναι δυνατόν να προκληθεί από καταιγίδα κατά την διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών.  
Απαγορεύεται η είσοδος και εργασία του προσωπικού σε πλημμυρισμένους χώρους. Ομοίως 

απαγορεύεται η είσοδος και εργασία του προσωπικού στους χώρους αυτούς εάν δεν επιβεβαιωθεί η 
λήξη της απαγόρευσης.  
 

3.4.3.  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται είναι: 

• Έλεγχος καταλληλότητας της ατμόσφαιρας 

• Εξοπλισμός κατάλληλος για επικίνδυνη ατμόσφαιρα 

• Λήψη μέτρων ασφαλείας. 
 

3.5.  ΑΛΛΑ  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

3.5.1.   ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• 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 στο κεντρικό εργοτάξιο εφ’ όσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή στο εργαστήριο του 
προμηθευτή.  
   Υπεύθυνος για τον έλεγχο είναι ο ορισθείς ως διαχειριστής των ανωτέρω ειδών ο οποίος και πρέπει 
να τηρεί σχετικό θεωρημένο βιβλίο Ημερολόγιου Ελέγχων με λεπτομερή στοιχεία όπως: 
·   Το όνομα του υπεύθυνου για το είδος και το μέρος που φυλάσσεται. 
· Τον τύπο, τον αριθμό, την μάρκα του και το όνομα του κατασκευαστή. 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

· Περιγραφή σύντομη αλλά πλήρη του εξεταζόμενου είδους και των τυχόν παρελκόμενών του. 
· Την ημερομηνία συντήρησης, επιθεώρησης ή δοκιμής. 
· Την κατάστασή της και τυχόν ελαττώματα και βλάβες που διαπιστώθηκαν. 
· Αριθμητική καταγραφή και επιβεβαίωση του υπάρχοντος αριθμού.  
 

3.5.3.  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
· Στο χώρο εργασίας μπαίνει πάντα πρώτος ο επικεφαλής του συνεργείου. 
· Από την άφιξη του συνεργείου έως την αναχώρηση απαγορεύεται αυστηρά κάθε χρήση φλόγας ή 

ακατάλληλου εξοπλισμού. 
· Από την άφιξη του συνεργείου έως την λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής απαγορεύεται το φαγητό, 

το ποτό και το κάπνισμα. 
 
3.6. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
3.6.1.   ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
·   Κράνος ασφαλείας 
· Αντιεφιδρωτική κορδέλα κεφαλιού 
· Φόρμα εργασίας 
· Διάταξη διάσωσης (ειδική ζώνη) και σχοινί προστασίας 
· Γάντια εργασίας 
· Ελαστικά ενισχυμένα υποδήματα (μέχρι τον μηρό ή το γόνατο) 
· Μάλλινες κάλτσες 
· Αντιεκρηκτικός φανός κράνους 
· Μάσκα 
· Γυαλιά 
· Εμβολιασμός. 

    Η διάταξη διάσωσης μπορεί να είναι είτε ζώνη ασφάλειας (safety belts) είτε “γιλέκο” ασφαλείας 
(safety harnesses): 

· Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν κρίνεται ότι δεν υπάρχει 
αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας.  

· Το “γιλέκο” ασφαλείας πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά καθώς ο μόνος κατάλληλος τύπος για την 
εργασία σε περιορισμένους χώρους είναι αυτός που επιτρέπει την ανάσυρση αναίσθητου 
ανθρώπου σε κατακόρυφη στάση. 

 

   Όλος ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι ανθεκτικός και να ανταποκρίνεται στην συγκεκριμένη 
αποστολή του (π.χ. η διάταξη διάσωσης πρέπει να είναι δυνατόν να φορεθεί σε περιορισμένο χώρο 
με ευκολία, να αντέχει το βάρος αυτού που την φοράει, να φέρει κρίκους για τα σκοινιά διάσωσης και 
να είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να πλένεται εύκολα). 
   Οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν συνεχώς τον παραπάνω εξοπλισμό. 
 

3.6.2.  ΜΕΣΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

· Κατάλληλα σχοινιά διάσωσης (ειδικές διαμορφώσεις άκρων) καθώς και βαρούλκο ανύψωσης 

· Εξοπλισμός ελέγχου ατμόσφαιρας αντιεκρηκτικού τύπου 

· Αναπνευστικές συσκευές εργασίας και διαφυγής (ποτέ λιγότερες από δύο) 

· Συσκευή επικοινωνίας (C.B.) 

· Συσκευή τεχνητής αναπνοής 

· Υλικό πρώτων βοηθειών 

· Υλικό σήμανσης και ασφάλειας οδών (κώνοι, εμπόδια, φωτιστικά, προειδοποιητικές πινακίδες, 
σημαιάκια κ.α.). 

 

Υπάρχουν αρκετά είδη αναπνευστικών συσκευών και συσκευών τεχνητής αναπνοής. Η επιλογή τους 
πρέπει να γίνεται με σχολαστική αξιολόγηση και ενημέρωση από άλλους ομοειδείς Οργανισμούς και 
να στηρίζεται στην καταλληλότητά τους στο συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας. 
   Τα σκοινιά (απλά και ασφαλείας) δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται για 
άλλες εκτός ασφάλειας ανάγκες. 
   Χρησιμοποιείται επίσης μερικές φορές ένας τύπος “φορείου” από κατάλληλο ανθεκτικό ύφασμα και 
σε κατάλληλες διαστάσεις εφοδιασμένος με σκοινί για να σύρεται τραυματισμένος ή αναίσθητος 
εργαζόμενος επάνω σε αυτό. 
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3.6.3.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Είναι βασικό για την ασφάλεια των εργαζόμενων όλα τα όργανα, μηχανήματα και εν γένει 

εξοπλισμός που προαναφέρθηκαν καθώς και ο εξοπλισμός διάσωσης:  

· Nα 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 (αντίγραφα των ρυθμίσεων και των δοκιμών 
πρέπει να φυλάσσονται) 

· 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 προσωπικό να εγκαθιστά, 
τροποποιεί ή παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. 

• 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.α.). Τα λουκέτα που 
τοποθετούνται στα χειριστήρια αφαιρούνται προσωπικά από τους χειριστές μετά το πέρας της 
εργασίας και την απομάκρυνση των εργαλείων και καθαρισμό του χώρου εργασίας και τα 
επιστρέφουν στον επικεφαλής υπεύθυνο για την διακοπή και επαναλειτουργία της εγκατάστασης. 

 

Η τάση λειτουργίας όλων των συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 V. Αυτό συνεπάγεται την 
χρήση φορητής γεννήτριας ή, όπου υπάρχει παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, ενός 
μετασχηματιστή διπλής περιελίξεως με την δευτερεύουσα περιέλιξη γειωμένη έτσι ώστε η τάση 
βραχυκύκλωσης να μην υπερβαίνει τα 25 V.  
Όλες οι μπαταρίες πρέπει να είναι στεγανού και αντιεκρηκτικού τύπου.  
 

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.  
 

3.9  ΔΙΑΣΩΣΗ 
   Κάθε συνεργείο πρέπει να μπορεί να έλθει σε επικοινωνία ανά πάσα στιγμή με την έδρα της 
επιχείρησης ή το κεντρικό εργοτάξιο ή ακόμα και άλλες Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα, Αστυνομία, γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων κ.α.). 
   Η επικοινωνία αυτή καλό θα είναι να μπορεί να πραγματοποιείται με ασυρμάτους (C.B. κ.λ.π) ή 
τουλάχιστον τηλεφωνικά. 
   Προς τούτο πρέπει κάθε συνεργείο να διαθέτει σε πρώτη ζήτηση πλήρη κατάλογο με τα τηλέφωνα 
των προαναφερθέντων Υπηρεσιών και γιατρών (ακόμα και αν διαθέτει C.B. μαζί του). 
   Η σύσταση υπηρεσίας διάσωσης πρέπει να συμφωνείται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία γραπτώς 
και να καταστρώνονται τα σχετικά σχέδια δράσης.  
   Για την εκτέλεση επιχειρήσεων διάσωσης πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση κατάλληλα 
επιλεγμένου μέρους του προσωπικού και τουλάχιστον δύο από κάθε συνεργείο. 
 
 

3.9.1  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
   Κάθε συνεργείο που δουλεύει πρέπει, εκτός από τα σύνεργα της δουλειάς και τον ατομικό και 
ομαδικό εξοπλισμό που προαναφέρθηκε, να έχει μαζί του τα παρακάτω εφόδια για την περίπτωση 
ανάγκης διάσωσης εργαζομένων: 

· Αυτόματη αναπνευστική συσκευή 

· Πλήρη συσκευή διάσωσης 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

· Ισχυρό αντιεκρηκτικού τύπου φανό με μπαταρίες (απαιτείται έλεγχος λειτουργίας καθημερινά) 

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

Ο εξοπλισμός και τα φάρμακα πρέπει: 

· να ελέγχεται τακτικότατα ώστε να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και να μην έχει παρέλθει η 
ημερομηνία ισχύος, 

· να προστατεύεται από την ρύπανση, 

· να είναι γνωστός ο χειρισμός του και η χρήση του σε όλους τους εργαζόμενους. 
 

Ο εξοπλισμός διάσωσης καλό θα είναι να είναι διαθέσιμος για κάθε συνεργείο. Αν φυλάσσεται στο 
Εργοτάξιο τότε και η ομάδα διάσωσης πρέπει να αποτελείται από προσωπικό του εργοταξίου. 

 
3.9.2  ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Σύμφωνα με σχετική οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 

• Η αρμόδια Υπηρεσία οφείλει να εξασφαλίζει σε οποιαδήποτε στιγμή παροχή Πρώτων Βοηθειών 
περιλαμβανομένου και του ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού. Πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την 
μεταφορά των εργαζομένων που υφίστανται ατύχημα ή παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία 
προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. 

• Το υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να έχει την κατάλληλη σήμανση και να είναι εύκολα προσιτό. Η 
διεύθυνση και το τηλέφωνο της Υπηρεσίας Πρώτων Βοηθειών πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
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SAFE WORKING IN SEWERS AND AT SEWAGE WORKS". 

5 NATIONAL JOINT HEALTH AND SAFETY COMITTEE FOR THE WATER SERVICE "SAFE 
WORKING IN SEWERS AND AT SEWAGE WORKS". 
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ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», 1996. 

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Δ.ΔΡΙΒΑ, 
Κ.ΖΟΡΜΠΑ, Θ.ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΑΘΗΝΑ 1997. 

11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Σ.ΜΠΡΑΝΗ 
«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΑΘΗΝΑ 1996. 

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ».  

13 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΤΟΜΟΙ Α και Β, ΑΘΗΝΑ 
1994. 

14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», ΑΘΗΝΑ 1996. 

15 ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LISTS) ΓΙΑ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ, ΑΘΗΝΑ 1997.  

 
Β. ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1.  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Νομοθεσία για την υγιεινή και την 
ασφάλεια των εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα”, Αθήνα 1997,        
160  σελ. 

2.  Υπουργείο Εργασίας “δια να δουλεύεις με ασφάλεια σε οικοδομές και σε άλλα τεχνικά 
έργα”, Αθήνα 1988, 20 σελ. 

3.  Νομαρχία Αχαΐας “Αλφαβητάριο Οδηγιών για τους τεχνίτες των εκσκαφών και υπογείων 
δικτύων”, Πάτρα 1992, 48 σελ. 

4.  ΕΛ.ΙΝ.Υ. Α.Ε. “Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές” (Μετάφραση του ILO “Safety and 
Health in construction”), Αθήνα 1996, 180 σελ. 

5.  Εργονομία ΕΠΕ “Σεμινάριο Ασφάλειας και Υγείας στα Τεχνικά Έργα”, Αθήνα 22-23 Μαΐου 
1998, 220 σελ. 

6.  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κέρκυρας “Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια, 
Οδηγία 92/57/ΕΟΚ”, Εθνικό Συνέδριο 26 - 27 Σεπτ. 1994, Κέρκυρα, σελ.160 (Ενημερωτικό 
Δελτίο ΤΕΕ, 17-10-94, σελ. 76-85). 

7.  Σαραφόπουλος Ν. “Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα προσωρινά και κινητά 
εργοτάξια”, Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Αθήνα Ιούλιος/Αύγουστος 1996, σελ. 27-30. 

8.  Σαραφόπουλος Ν. “Μέτρα ασφάλειας στα οικοδομικά έργα”, Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, 
Πάτρα, Μάρτιος 1995, σελ. 52 - 56, και περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Οκτ. 87, σελ.18-20. 

9.  Πανόπουλος Γ. “Ασφάλεια στην οικοδομική βιομηχανία”, Αθήνα: ΦΟΙΒΟΣ, 1993, 213 σελ. 
10.  Τάσιος Θ. και Βιντζηλαίου Ε. “Συμβολή στην μελέτη των εργατικών ατυχημάτων στον τομέα 

των κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού”, Αθήνα: ΕΜΠ, 1979, 75 σελ.  
11.  ΤΕΕ, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας “Ασφάλεια στα τεχνικά έργα και το ΠΔ 305/96”, 

Διημερίδα, Φθινόπωρο 97, Θεσ/νίκη, φάκελος υλικών. 
12.  ΤΕΕ, Τμήμα Δυτικής Ελλάδος “Ασφάλεια στα οικοδομικά και τεχνικά έργα”, Ημερίδα           

4 Νοεμ. 1996, Πάτρα, 80 σελ. 
13.  ΠΕΣΕΔΕ “53ο Συνέδριο”, Συνέδριο 15-17 Μαΐου 1997, Πάτρα, Φάκελος υλικών. 
14.  ΤΕΕ “Υπόγεια Έργα”, Διήμερο 13 και 14 Ιαν. 1994, Αθήνα: ΤΕΕ, Υλικά εισηγήσεων. 
15.  Διεθνές Συνέδριο “Μεγάλα Έργα Υποδομής και Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Πάτρα 25-26 

Νοεμ. 1994 (Πρακτικά έκδοση του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών). 
16.  Σύλλογος Τεχνικών Επιθεωρητών Υπ. Εργασίας & Σύνδεσμος Ασφάλειας Κύπρου “Β’ 

Ελλαδοκυπριακό Συνέδριο Υγείας - Ασφάλειας της Εργασίας, στα Έργα”, 30 Απριλίου / 1 
Μαΐου 1998, Λευκωσία, Πρακτικά 100 σελ. 

17.  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ομάδα Εργασίας: Πισιμίση Μ. Κοντός Ν., Παντέκης Γ.) 
“Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), κατ’ 
εφαρμογή του ΠΔ 305/96”, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 18-5-1998 (σελ. 27-100) και 25-5-
1998 (σελ. 73 - 80). (Περίληψη, δελτίο 27-2-1996 σελ. 74-78). 

18.  ΤΕΕ “Η ασφάλιση κινδύνων μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων”, Διάλεξη Γ. Κουτίνα, 
Αθήνα 22 Ιαν. 1998 (Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 13-4-1998, σελ. 16-22 και Τεχνική 
Επιθεώρηση, Μάρτιος 1998, σελ. 34-39). Επίσης, Περιοδικό ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, τεύχος Αυγ. – 
Σεπτ. 1994, σελ. 42-47. 

19.  ΤΕΕ “Ο Μηχανικός ως Τεχνικός Ασφαλείας”, Ημερίδα 8-6-1995, Αθήνα: ΤΕΕ, Φάκελος 
Υλικών (ΕΔ.ΤΕΕ 31-7-1995 σελ. 8-13). 

20.  ΕΛΙΝΥΑΕ “Πρότυπα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τεχνικούς Ασφαλείας”, Αθήνα 1997, 
243 σελ. και ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ “Προγράμματα Εκπαίδευσης Τ.Α.”. 

21.  “Διαρκής Ερμηνευτικός Κώδιξ Πολεοδομικής Νομοθεσίας”, 24 τόμοι, Εκδότης ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, Κάνιγγος 8 (4ος - 5ος όροφος) 106 77 Αθήνα, fax 3818165, τηλ. 
3301982, 3828686. 

22.  “Δομική Ενημέρωσις” (Διαρκής Νομοθεσία και Νομολογία), 20 τόμοι, Εκδότης: Δεληγιάννη 
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24 και Μπουμπουλίνας, 106 82 Αθήνα, τηλ. 8227531, 8216859, 3838344, fax 8210977. 
23.  Ραπτάρχης Π. “Πανδέκτης, Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας”, Υπουργείο Προεδρίας, Γενική 

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Χαριλάου Τρικούπη 5, Αθήνα 10678, τηλ. 3832146, 
3646736, 3803845. 

24.  “Δελτίο Δομικής Νομοθεσίας και Νομολογίας”, Μηνιαία Επιθεώρησης Δομικής Νομοθεσίας 
(Μαμιδάκης Ε., Δαλιάνης Α.), Αθήνα (ιθ’ τόμοι έως το 1987). 

25.  Χατζηχαλκιάς Ζ. (ΣΠΕΔΕΘ) “Δημόσια Έργα”, Αθήνα: Μακεδονικές Εκδόσεις, 1992 (6η 
έκδοση), 665 σελ. και (7η) έκδοση υπό “ΙΩΝ”, Αθήνα 1994, (τρεις τόμοι). 

26.  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Επιμέλεια: Η. Μπανούτσος και Ν. Σαραφόπουλος) “Εγχειρίδιο νομοθεσίας 
Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας”, 2 τόμοι, Αθήνα 1994, 1280 σελ. 

27.  Υπ. Εργασίας “Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία”, Συλλογικός Τόμος, Αθήνα 1989,        
688 σελ. 

28.  Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας “Οδηγός παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών”, Αθήνα: 
ΥΠΕΤ, 2 τόμοι, 1985. Επίσης, “ενίσχυση υποδομής εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών 
ΑΕΙ/ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων”, Η’ Συνεδρία Επιτροπής ΕΠΕΤ (ΙΙ/3), 6-5-1997. 

29.  ΤΕΕ “Μη καταστροφικοί έλεγχοι”, Πρακτικά Ημερίδας ΤΕΕ 10-6-1993, Τεχνικά Χρονικά, 
τεύχη 5 και 6/94, 126 και 119 σελ. 

30.  Γκούτος Χ. “Εργασιακές σχέσεις των οικοδόμων στη χερσαία Ελλάδα μετά το 1800”, Αθήνα 
1985, 246 σελ. 

31.  Βαλαβανίδης Α., Σαραφόπουλος Ν. “Εργασιακό περιβάλλον, προβλήματα υγιεινής-
ασφάλειας”, Αθήνα: Σύγχρονα θέματα, 1988, 206 σελ. 

32.  Σαραφόπουλος Ν. “Πηγές πληροφόρησης για θέματα υγιεινής-ασφάλειας στην εργασία”, 
Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 1992, 33 σελ. 

 
Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΟΡΕΩΝ – ΕΝΩΣΕΩΝ 
 

1. Τεχνικές Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Σεργίου Πατριάρχου 4, 114 72 Αθήνα, τηλ. 3624947, 
3630219, fax 3624947. 

2. Νομικές Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη.  
3. Τεχνικές Εκδόσεις Παπασωτηρίου.  
4. Εκδόσεις ΤΕΕ, Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 102 48, τηλ. 3291405, 3254590 έως 99, fax 

3221772. 
5. “ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΕ”, Εβδομαδιαίο Δελτίο του ΤΕΕ, Καραγεώργη Σερβίας 4, 

Αθήνα 102 48, τηλ. 3291500-502, 3240262. 
6. “ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ (σε τρεις επιστημονικές περιοχές), Λέκκα 

23-25, Αθήνα 105 62, τηλ. 3245491-9, 3245935, fax 3314403. 
7. “ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Κατοικιών και Τεχνικών Έργων”, Διμηνιαία έκδοση των κατασκευαστών 

ιδιωτικών και δημοσίων έργων, Ιδιοκτησία “ΤΡΟΧΟΣ”, Ζαΐμη 24 - Αθήνα 106 83, τηλ. 
8235678 - 8233074, fax 8238230. 

8. “Κτίριο”, Τεχνικό περιοδικό, ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ, Αδριανουπόλεως - Ελ. Βενιζέλου 
2 - Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 551 33, τηλ. (031) 480340, fax 480544.  

9. “ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΒΗΜΑ”, Διμηνιαία έκδοση της ΠΕΣΕΔΕ, Θεμιστοκλέους 4 – Αθήνα 106 78, 
τηλ. 3814735-8, 3838759, fax 3824116. 

10. “Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ”, Μηνιαία Κοινή έκδοση ΠΕΔΜΕΔΕ-ΠΕΔΜΗΕΔΕ – ΠΕΣΕΔΕ, Ασκληπιού 
23, Αθήνα 106 80, τηλ. 3631905 – 3614978, fax 3641402. 

11. “ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ”, Περιοδικό Αρχιτεκτονικής και Τεχνολογίας Υλικών, Ιδιοκτησία: 
INTACCORD, Τσιμισκή 42, Θεσσαλονίκη 546 23, τηλ. 031-221743, 271828, fax 241453. 

12. “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ”, Περιοδικό Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών 
(ΣΑΔΑΣ) και Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΠΕΑ), Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Αθήνα 
105 65, τηλ. 3215146, fax 3215147. 

13. “ΔΕΛΤΙΟ ΣΠΜΕ”, Δελτίο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Καλλιρρόης 89, Αθήνα 
11745, τηλ. 9238170, fax 9235959. 
 

14. “ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΗΜΑ”, Διμηνιαία έκδοση τεχνική και επαγγελματική της Ένωσης Ελλήνων 
Τεχνολόγων Μηχανικών, Μάρνη 44 - Πλ. Βάθης, Αθήνα 104 38, τηλ. 5227812, 5227276, fax 
5243701. 

15. “BUILDINGS”, Τετραμηνιαίο περιοδικό αρχιτεκτονικής και δόμησης, Λεωφ. Βουλιαγμένης 
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334, Αγ. Δημήτριος, Αθήνα 173 42, τηλ. 9931746, 9938872, 9932550, fax 9936009. 
16. “ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ”, Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου 

Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αριστονίκου 18 και Γοργίου, 116 
36 Μετς, Αθήνα, τηλ. 9212741, 9212655, fax 9217928. 

 

 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

 
1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, τηλ. 3214327, 3214294 
 α) Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας, Τηλ. 3214058 fax 3214823. 
 β) Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ) 

Τηλ. 3214147 fax 3214197  http://www.osh.gr. 
 γ) Εστιακός Πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και 

Ασφάλεια στην Εργασία  
Πειραιώς 40 - Αθήνα 101 82τηλ. 3214092 fax 3214197, http://www.osh.gr 

2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΜΕΔ) 
Αμαλιάδος 17 - Αθήνα 115 23 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 
Χ. Τρικούπη 182 - Αθήνα 101 78, τηλ. 6426158, 6435615 

 α) Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων 
Χαρ. Τρικούπη 182 - Αθήνα 101 78, τηλ. 6435616, 6420359, 6449752, 
6430916, 6449113 (fax 643 41 128) 6400550 - 8 (fax 6400559) 
5242184 (fax 5249357). 

 β) Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων,  
Φαναριωτών 9 - Αθήνα 101 78, τηλ. 6445002 (fax 6445088) – 6424397 
(fax 6428085). 

 γ) Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων, τηλ. 6444410 (fax 6452753), 
6434140 (fax 6427887), 6445347 (fax 6457569), 6400312 (fax 6400311),  
6459734 (fax 6459734). 

 δ) Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών 
Μεσογείων και Τρικάλων 36 – Αθήνα 115 26, τηλ. 6929903. 

3. Υπουργείο Ανάπτυξης 
Μιχαλακοπούλου 80 - Αθήνα 115 80 τηλ. 7482770, 7709816 

4. T.E.E. - Κεντρική Διοίκηση 
Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 102 48, τηλ. 3254591-9 - fax 3221772 
http://www.tee.gr. 

5. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), Λιοσίων 
143 και Θειρσίου 6, Πλατεία Αττικής, Αθήνα 104 45, τηλ. 8200100 
e-mail:info@elinyae.gr, http://www.elinyae.gr 

6. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Προώθηση της Ασφάλειας και Υγιεινής  
(HSPro – EU), http://www.netsmart.gr/hspro/index1.html. 

7. Πληροφοριακός Χώρος “Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα”, 
© Εργονομία ΕΠΕ, http://147.102.50.75/safe/ie/index.html. 

8. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. 
9. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Βασ. Κωνσταντίνου 48 - 116 35 Αθήνα  
τηλ. 7230310, 7210386, 7235413, 7211202 - fax 7252223e-mail: 
helpdesk@iris.ekt.org.gr, http://www.ekt.org.gr.  

10. ΑΡΙΑΔΝΗ 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, τηλ. 6503000 - fax 6522965 
e-mail:info@ariadne-t.gr, http://www.ariadne-t.gr.   
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Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός αλλά όχι περιοριστικός:  
 

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Α/Α Αρ. 
Νομοθετήματος 

Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

1. Β.Δ. 25-08-1920 Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και 
ασφαλείας των εργατών διατάξεων. 

200 Α’/05-09-1920 

2. Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων 
εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 

406 Α’ /29-12-1933 

3. Π.Δ. 14-03-1934 Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και 
υπαλλήλων των πάσης φύσεως 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 
εργαστηρίων κ.λπ. 

112 Α’/22-03-1934 

4. Ν. 158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσιν. 

189 A’/08-09-1975 

5. Π.Δ. 212/1976 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 
εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και 
προωθητάς εν γένει. 

78 Α’/06-04-1976 

6. Π.Δ. 17/1978 Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 
Π. Δ/τος “περί ασφαλείας εργατών και 
υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών 
κλιμάκων“. 

3 Α’/12-01-1978 

7. Π.Δ. 95/1978 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 
απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων. 

20 Α’/17-02-1978 

8. Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. 

193Α’/26-08-1980 

9. Υ.Α. ΒΜ 
5/30428/1980 

Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής 
προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων 
έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων 
περιοχών. 

589Β’/30-06-1980 

10. Π.Δ. 1181/1981 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην 
το έτος 1960 υπ’ αριθ. 115 Διεθνούς 
Συμβάσεως “περί προστασίας των 
εργαζομένων από τας ιοντιζούσας 
ακτινοβολίας”. 

195 Α’/24-07-1981 

11. Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και 
πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος 
Πολιτικού Μηχανικού. 

260 Α’/16-09-1981 

12. Π.Δ. 329/1983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με 
τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε..Κ. 
67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 
71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 
79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 
76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ. 

118 Α’ και 140 Α’/1983  

13. Υ.Α. ΒΜ 
5/30058/1983 

Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σημάνσεως Εκτελουμένων Έργων σε οδούς 
εντός κατοικημένων περιοχών. 

121 Β’/23-03-1983 

14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των 
μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά 

126 Α’/15-09-1983 
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ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

15. Ν. 1418/1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων. 

23 A’/29-02-1984 

16. Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 154 Β’/19-03-1984 

17. Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας “που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία” και 
ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ’ 
αυτή. 

49 Α’/18-04-1984 

18. Υ.Α. ΙΙ-
5η/Φ/17402/1984 

Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών. 

931 Β’/31-12-1984 

19. Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 177 Α’/18-10-1985 

20. Υ.Α. 
56206/1613/1986 

Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 
81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 
7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 
1985. 

570 Β’/09-09-1986 

21. Π.Δ. 307/1986 Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους. 

135 Α’/29-08-1986 

22. Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται 
σε αμίαντο κατά την εργασία. 

31 Α’/17-02-1988 

23. Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 32 Α’/17-02-1988 

24. Υ.Α. 
7755/160/1988 

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις 
Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 
αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες 
ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. 

241 Β’/22-04-1988 

25. Π.Δ. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 
ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας 
για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 
1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων”. 

138 Α’/21-06-1988 

26. Υ.Α. 
88555/3293/1988 

Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 

721 Β’/04-10-1988 

27. Υ.Α. 
69001/1921/1988 

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή 
στάθμης θορύβου μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 
μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των 
φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος 
και αεροσφυρών. 

751 Β’/18-10-1988 

28. Ν. 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την 
απασχόληση και άλλες διατάξεις. 

85 Α’/23-03-1989 

29. Π.Δ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά 
Έργα. 

106 Α’/02-05-1989 

30. Π.Δ. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και 11 Α’/05-02-1990 
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συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
Τεχνικών έργων. 

31. Π.Δ. 70/1990 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε 
ναυπηγικές εργασίες. 

31 Α’/14-03-1990 

32. Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 
τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

38 Α’/18-03-1991 

33. Π.Δ. 157/1992 Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών 
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων 
που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του 
Ν. 1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζομένων” (177/Α) στο Δημόσιο, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

74 Α’/12-05-1992 

34. Ν. 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 182 Α’/25-11-1992 

35. Υ.Α. Β 
4373/1205/1993 

Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με 
την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 
21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά 
με τα μέσα ατομικής προστασίας. 

187 Β’/23-03-1993 

36. Π.Δ. 77/1993 Για την Προστασία των εργαζομένων από 
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135/Α) 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 
Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 

34 Α’/18-03-1993 

37. Υ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/
1993 

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην 
αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και 
χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 

756 Β’/28-09-1993 

38. Ν. 2229/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/1984 και άλλες διατάξεις. 

138 Α’/31-08-1994 

39. Y.A. 378/1994 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία 
και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

705 Β’/20-09-1994 

40. Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 
εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ. 

220 Α’/19-12-1994 

41. Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

220 Α’/19-12-1994 

42. Π.Δ. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για 
τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

221 Α’/19-12-1994 

43. Π.Δ. 399/1994 Προστασία των εργαζομένων από τους 221 Α’/19-12-1994 
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κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του 
Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 

44. Π.Δ. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση 
ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

67 Α’/10-04-1995 

45. Π.Δ. 186/1995 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους 
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ. 

97 Α’/30-5-1995 

46. Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας στους χώρους εργασίας σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 

10 Α’/18-01-1996 

47. Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 
και 91/383/ΕΟΚ. 

11 Α’/18-01-1996 

48. Π.Δ. 18/1996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 σχετικά με τις 
μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

12 Α’/18-01-1996 

49. Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

212 Α’/29-08-1996 

50. Π.Δ. 174/1997 Τροποποίηση π.δ. 186/1995 “Προστασία 
των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/383/ΕΟΚ” 
(97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 
95/30/ΕΚ. 

150 Α’/15-7-1997 

51. Π.Δ. 175/1997 Τροποποίηση π.δ. 70α/1988 “Προστασία 
των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο 
κατά την εργασία” (31/Α) σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

150 Α’/15-7-1997 

52. Π.Δ. 176/1997 Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και 
της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, 
λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/EOK. 

150 Α’/15-7-1997 

53. Π.Δ. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση 
της προστασίας, της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια 
γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ. 

150 Α’/15-7-1997 

54. Π.Δ. 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την 
εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
94/33/ΕΚ. 

67 Α’/26-3-1998 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α Τίτλος  Αριθμός Εγκυκλίου 

1. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 778/1980  
Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν 
οικοδομικών εργασιών (ΦΕΚ 193Α’ /26-08-1980) 

131120/10-10-1980 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 1073/1981  
Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών 
εις εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης φύσεως 
έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού (ΦΕΚ 260 
Α’/16-09-1981) 

131081/29-09-1981 
130236/15-02-1982 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1396/1983  
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων 
ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά 
έργα (ΦΕΚ 126 Α’/15-09-1983) 

132625/Δεκέμβριος 1983 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 130646/1984  
Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΦΕΚ 154 Β’/19-03-
1984) 

130891/08-05-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5. Εγκύκλιος Εφαρμογής Ν. 1430/1984  
Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας “που 
αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική 
βιομηχανία” και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση 
σχέση μ’ αυτή (ΦΕΚ 49 Α’/18-04-1984) 

131307/08-06-1984 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 225/1989  
Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα (ΦΕΚ 
106 Α’/02-05-1989) 

130528/23-05-1989 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

7. Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/ 1993  
Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την 
ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών 
(ΦΕΚ 756 Β’/28-09-1993) 

130210/04-06-1997 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

8. Εγκύκλιος  
Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των 
εργαζομένων κατά το θέρος 

130329/03-07-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

9. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 397/1994  
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται 
κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 
Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 221 Α’/19-12-1994) 

130405/16-08-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 105/1995  
Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας 
ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 67 Α’/10-04-1995) 

130409/18-08-1995 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

11. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 16/1996  
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10 Α’/18-01-1996) 

130532/31-07-1996 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

12. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 17/1996  
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 

130297/15-07-1996  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
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τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 
Α’/18-01-1996) 

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13. Εγκύκλιος Εφαρμογής Π.Δ. 305/1996  
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ 
(ΦΕΚ 212 Α’/29-08-1996) 

130159/07-05-1997 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΕ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 
 

Α/Α ΑΡ. ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

1. 80/1107/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια 
εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε 
χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα. 

Ν. 1568/1985 

2. 83/477/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον 
αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Π.Δ. 70α/1988 

3. 86/188/EEC Περί προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους 
κατά τη διάρκεια της εργασίας στο θόρυβο. 

Π.Δ. 85/1991 

4. 88/642/EEC Τροποποιητική της 80/1107/ΕΟΚ, περί 
προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που παρουσιάζονται συνέπεια 
εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε 
χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα. 

Π.Δ. 77/1993 

5. 89/391/EEC 
(Framework 
Directive) 

Σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.  

Π.Δ. 17/1996 

6. 89/654/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των χώρων 
εργασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια. 

Π.Δ. 16/1996 

7 89/655/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την 
εργασία τους. 

Π.Δ. 395/1994 

8 89/656/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για την χρήση από τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία. 

Π.Δ. 396/1994 

9 90/269/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και 
ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων 
όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της 
ράχης και οσφυϊκής χώρας. 

Π.Δ. 397/1994 

10 90/394/EEC Για την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 

Π.Δ. 399/1994 

11 90/679/EEC Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους 
σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία. 

Π.Δ. 186/1995 

12 91/382/EEC Τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για τον 
αμίαντο. 

Π.Δ. 175/1997 

13 91/383/EEC Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο 
να προάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

Π.Δ. 17/1996 
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υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με 
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση 
πρόσκαιρης εργασίας. 

14 92/57/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά εργοτάξια. 

Π.Δ. 305/1996 

15 92/58/EEC Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία. 

Π.Δ. 105/1995 

16 92/91/ EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη 
βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια 
γεωτρήσεων βιομηχανίες. 

Π.Δ. 177/1997 

17 92/104/EEC Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη 
βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή 
υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες.  
(προθεσμία 3.12.94, στο άρθρο 10 προθεσμία 
3.12.2001) 

Υ.Α. 
ΑΠΔ7/Α/Φ1/1408

0/732/1996 

18 93/88/EEC Τροποποιητική της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ 
(Βιολογικοί παράγοντες). 

Π.Δ. 186/1995 

19 93/104/EEC Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του 
χρόνου εργασίας. 

Ν. 2639/1998 και 
Π.Δ. υπό έκδοση 

20 95/30/EK Για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 
οδηγίας 90/679/ΕΟΚ (Βιολογικοί παράγοντες). 

Π.Δ 174/1997 

21 94/33/EEC Περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των κρατών 
μελών όσον αφορά την προστασία των νέων. 

Π.Δ 62/1998 

22 95/63/EK Τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ για τον 
εξοπλισμό εργασίας. 

Π.Δ υπό έκδοση 

23 97/42/EK Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 

Π.Δ υπό έκδοση 

24 98/24/EK Προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους 
οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. 

Στο στάδιο 
εθνικής 

διαβούλευσης 
(ΣΥΑΕ) 

 
 

Δ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ILO) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ 

1. Σύμβαση για Ασφάλεια και Υγεία στις Κατασκευές, 1988 Νο. 167 

2. Σύσταση για Απαιτήσεις Ασφαλείας (κτίρια), 1937 Νο. 53 

3. Σύμβαση για τον Λευκό Μόλυβδο (χρώματα), 1921 Νο. 13 

4. Σύμβαση για τον Αμίαντο, 1986 Νο. 162 

5. Σύσταση για τον Αμίαντο, 1986 Νο. 172 

6. Σύμβαση για τα Χημικά, 1990 Νο. 170 

7. Σύσταση για τα Χημικά, 1990 Νο. 177 

8. Σύμβαση για τον Επαγγελματικό Καρκίνο, 1974 Νο. 139 

9. Σύσταση για τον Επαγγελματικό Καρκίνο, 1974 Νο. 147 

http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c167.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r053.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c013.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c162.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r172.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c170.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r177.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c139.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r147.htm


Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

10. Σύμβαση για το Μέγιστο Μεταφερόμενο Φορτίο, 1967 Νο. 127 

11. Σύσταση για το Μέγιστο Μεταφερόμενο Φορτίο, 1967 Νο. 128  

 
Στα ανωτέρω προστίθενται ως υποχρεωτικώς εφαρμόσιμα όλα τα εν ισχεί νομικά κείμενα όπως 

εγκύκλιοι, οδηγίες κ.λ.π. Σε περίπτωση κατά την οποίαν κάποιο από τα ανωτέρω νομοθετήματα 
αντικατασταθεί από νεώτερο, ισχύει σαφώς η νεώτερη έκδοσή του ακόμα και εάν δεν 
αντικαταστάθηκε στο παρόν τεύχος.  

Σε ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζονται 
έγκυροι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.  

 
 

http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c127.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r128.htm
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Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
 

 

• Θόρυβος 

• Χημικοί Παράγοντες 

• Πυρκαγιά 

• Ηλεκτρικό Ρεύμα 

• Μηχανικός Εξοπλισμός 

• Διακίνηση Φορτίων  

• Εκσκαφές 

• Σκυροδετήσεις  
 

ΘΟΡΥΒΟΣ 
Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη σε ζητήματα χημικών κινδύνων, όχι 

όμως και στους κινδύνους από το θόρυβο. Και όμως, ο υπέρμετρος θόρυβος μπορεί να καταστρέψει 
τα ευαίσθητα κύτταρα του εσωτερικού του αυτιού σε τέτοιο βαθμό που η ακουστική ικανότητα του 
εργαζομένου να εξομοιωθεί με αυτή ενός υπερήλικα πολύ πριν ο πρώτος αγγίξει τη σύνταξη. Είναι 
αναγκαίο να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε υπέρμετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και μη 
αναστρέψιμες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η μείωση της ακοής, πέραν ενός ορίου, θεωρείται και 
νομικά ως επαγγελματική ασθένεια. 

Σημεία προσοχής   

* Ο θόρυβος πάνω από 85 dB(A) είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μείωση της 
ακοής.  

* Ο θόρυβος μέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την ακοή.  
* Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (με έμφαση στον μη 

αναμενόμενο).  
* Αύξηση του θορύβου κατά 3 dB(A) συνεπάγεται διπλασιασμό της ηχητικής πίεσης, άρα και 

της βλαπτικότητάς του.  
* Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσματος.  
* Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σημαντικού αριθμού ατυχημάτων.  
* Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις φυσιολογικές 

λειτουργίες του οργανισμού.  
* Η προσοχή πρέπει να εστιάζεται στην εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων στο θόρυβο 

περισσότερο από τον θόρυβο αυτόν καθ’ εαυτόν.  
* Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυμητή λύση και 

δεν πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση σε οκτάωρη βάση).  
 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 
"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα", Εργονομία ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ 1997. 

 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Στους διάφορους εργασιακούς χώρους γίνεται διακίνηση και χρήση χημικών ουσιών. Αυτή τη 

στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 1.000.000 χημικές ουσίες, από τις οποίες οι 40.000 έως 50.000 
είναι εν δυνάμει επικίνδυνες ουσίες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και για το 
περιβάλλον. Εν τούτοις, οι χημικές ουσίες σε μεγάλο βαθμό παύουν να αποτελούν απειλή, αν 
χρησιμοποιηθούν οι σωστές μέθοδοι εργασίας και τα κατάλληλα μέσα και μέτρα προστασίας. 
Ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια των τεχνικών έργων, όπως τα διαλυτικά, τα 
χρώματα, τα βερνίκια, η πίσσα, ο αφρός πολυουραιθάνης κ.ά., δεν παύουν να είναι επικίνδυνα αν και 
χρησιμοποιούνται χρόνια τώρα. 
 

 

file:///D:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20files/Content.IE5/VCM0JR7M/thor-chld.htm
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Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

Σημεία προσοχής   

* Ορισμένες χημικές ουσίες είναι εν δυνάμει επικίνδυνες για τον χρήστη.  
* Πάνω σε κάθε δοχείο που περιέχει μια χημική ουσία, πρέπει να υπάρχουν οι ετικέτες 

ασφαλείας για την πληροφόρηση των εργαζομένων. 
* Κάθε χημική ουσία εκτός από την σήμανση ασφαλείας πρέπει να συνοδεύεται από την 

αντίστοιχη κάρτα χημικής ασφαλείας όπου περιέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
τους πιθανούς κινδύνους, συμπτώματα, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.  

* Η παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζομένους είναι υποχρέωση του 
εργοδότη ενώ η χρήση τους είναι υποχρέωση των εργαζομένων.  

* Οι συσκευασίες των χημικών ουσιών πρέπει να ελέγχονται ως προς τη διαρροή.  
* Κατά την αποθήκευση των χημικών ουσιών πρέπει να απομακρύνονται τα εύφλεκτα υλικά.  
* Σε κάθε εργασιακό χώρο πρέπει να είναι γνωστό το είδος της σκόνης και η συγκέντρωσή της, 

για να είναι δυνατή η μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων.  
 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 
"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα", Εργονομία ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ 1997. 

Επίσης, σε εργοτάξια που εγκαθίστανται για την εκτέλεση έργων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α., οι 
εργαζόμενοι εκτίθενται σε πλήθος μικροβίων, παρασίτων και επιβλαβών μικροοργανισμών, όσο και 
σε εκπομπές αερίων (βιοαέριο). Το βιοαέριο είναι το μίγμα των αερίων που παράγεται από την 
αποδόμηση των απορριμμάτων με κύρια συστατικά το μεθάνιο (CH

4
) και το διοξείδιο του άνθρακα 

(CO
2
). Για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 

προστασίας όπως η χρήση προστατευτικών ενδυμάτων και η ευλαβική τήρηση όλων των κανόνων 
αναφορικά με την ατομική και ομαδική υγιεινή, όπως αυτά περιγράφονται σε προηγούμενες 
παραγράφους. 
 

ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
Ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς είναι υπαρκτός στα τεχνικά έργα. Η πιθανότητα του συμβάντος 

και η σοβαρότητα του κινδύνου, είναι συνάρτηση των συγκεκριμένων συνθηκών του εργοταξίου και 
ποικίλουν ανάλογα με το είδος του έργου.  

Με δεδομένη τη μη μηδενική πιθανότητα ατυχήματος πυρκαγιάς αφενός και τα ανεξέλεγκτα 
ενδεχομένως αποτελέσματά της (ολική καταστροφή εγκατάστασης, εξοπλισμού και υλικών ή/και 
θάνατος ανθρώπων), οφείλουν οι Εργοδότες (Ανάδοχοι ή Υπηρεσίες του Δημοσίου) να λαμβάνουν τα 
απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς (προληπτικά μέτρα) και 
την καταστολή της (κατασταλτικά μέτρα). 

Σημεία προσοχής   

* Η πρόληψη υπερέχει της καταστολής. 
* Τα αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης (εφόσον προβλέπονται) πρέπει να 

εγκαθίστανται και ενεργοποιούνται με την πρόοδο του έργου και όχι μετά την ολοκλήρωσή 
του.  

* Πρέπει να υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα για κάθε τύπο πυρκαγιάς. 
* Οι οδοί διαφυγής πρέπει να επισημαίνονται και να παραμένουν πάντα καθαροί και ελεύθεροι 

εμποδίων. 
* Η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών (αερίων ή υγρών) πρέπει να γίνεται σε ειδικούς χώρους. 
* Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευμένο προσωπικό στην πυρασφάλεια, σε όλες τις 

βάρδιες. 
* Όλα τα μηχανήματα και οχήματα πρέπει να φέρουν κατάλληλο πυροσβεστήρα. 
* Απαγορεύεται η χρήση φλόγας χωρίς έγκριση. 
* Πρέπει να υπάρχουν ζώνες πυρασφάλειας σε δασικές ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 
* Απαγορεύονται οι φωτιές για θέρμανση του προσωπικού. 
* Διακοπή της τάσης σε περίπτωση ηλεκτρικής πυρκαγιάς. 
* Απαγορεύονται οι άδειοι πυροσβεστήρες στα πυροσβεστικά σημεία. 
 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 
"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα", Εργονομία ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ 1997. 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 
Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς και μεγάλης σοβαρότητας κινδύνους, ιδιαίτερα στα 

εργοτάξια τεχνικών έργων όπου οι εγκαταστάσεις είναι προσωρινές και βρίσκονται κατά κανόνα στην 
ύπαιθρο και όταν το προσωπικό δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. 

Σημεία προσοχής   

* Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήματα. Μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά, έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόμη και θάνατο. 

* Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαμηλής τάσης (42 V), η μονωτική θέση, η γείωση και ο 
διακόπτης διαφυγής. 

* Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την σωστή θέση 
στο εργοτάξιο και τα στοιχεία τους να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από το 
έδαφος. 

* Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα με το είδος του δικτύου (εναέριο, 
υπόγειο ή βοηθητικό). 

* Οι πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου με δυνατότητα 
ασφάλισης, να είναι γειωμένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να συντηρούνται τακτικά. 

* Οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός 
κίνδυνος από δίκτυα της ΔΕΗ που βρίσκονται στην θέση του έργου. 

* Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη 
προσοχή, αφού ο κίνδυνος για πιθανό ατύχημα λόγω επαφής ή προσέγγισης με το δίκτυο 
είναι μεγάλος. 

* Τα φωτιστικά σημεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα πρέπει να παρέχουν 
προστασία από πιθανή ηλεκτροπληξία. 

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 
"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα", Εργονομία ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ 1997. 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκμηχάνιση των 

έργων προχωρεί με γοργά βήματα, έχοντας ήδη προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό βαθμό στα μεγάλα 
ιδιωτικά και δημόσια τεχνικά έργα. 

Οι Συμβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του Δημόσιου τομέα αναφέρουν ως απαραίτητη 
προϋπόθεση τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού εκ μέρους του Αναδόχου του έργου. Ο 
εξοπλισμός ποικίλει ανάλογα με το είδος των εργασιών, το μέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία 
τους (τοπικές συνθήκες), με εξαίρεση τον τυπικό εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για τη μεταφορά 
υλικών και προσωπικού που επίσης ποικίλει. 

Οι μηχανές εφευρέθηκαν και χρησιμοποιούνται για να λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς, η κακή 
χρήση, ο ακατάλληλος χειρισμός και η πλημμελής συντήρηση σε συνδυασμό με εξωγενείς 
παράγοντες ως προς το μηχάνημα και το χειριστή, γίνονται αιτία ατυχημάτων. 

Σημεία προσοχής   

* Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για την εργασία(ες) που έχει κατασκευασθεί. 
* Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος. 
* Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα. 
* Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 
* Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο. 
* Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε μηχάνημα είναι 

υποχρεωτική. 
* Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος. 
* Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο. 
* Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς. 
* Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο ανύψωσης. 
* Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς. 
* Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για τρίτους. 
* Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα “ΜΕ”. 
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* Η καρότσα των αυτοκίνητων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν μεταφέρεται άμμος 
ή 3Α. 

* Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται. 
* Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 
* Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων. 
* Ο εξοπλισμός ανύψωσης (ιμάντες, συρματόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Η 

επιθεώρησή του είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του. 
 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 
"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα", Εργονομία ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ 1997. 

 
 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 
Η ανύψωση και η μεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται με χρήση μηχανικών 

μέσων (γερανοί, παλάγκα, βαρούλκα κ.λ.π.). Εν τούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου γίνονται χειρωνακτικά. Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση ή 
απόθεση φορτίων), έχουν ως συνήθεις συνέπειες: 

* Κόπωση των εργαζομένων 
* Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης των εργαζομένων 
* Ατυχήματα 
* Καθυστέρηση της παραγωγής. 

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, 
αρκεί να αναφερθεί ότι στη Μ. Βρετανία το 12,5% των εργατικών τραυματισμών οφείλεται στην 
υπερπροσπάθεια των εργαζομένων. Από αυτούς τους τραυματισμούς, το 74% προκλήθηκε κυρίως 
από ανύψωση φορτίων ενώ ως συνέπεια αυτών, το 61% των εργαζομένων παρουσίασε σοβαρά 
προβλήματα στην μέση. 

Η χρήση μηχανικών μέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν ατυχήματα, όπως όταν η λειτουργία του μηχανήματος 
δεν είναι καλή ή όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του. 

Σημεία προσοχής   

* Η διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων, όπου είναι εφικτή. 

* Απαραίτητη είναι η εκ του νόμου πρόληψη των πιθανών ατυχημάτων που μπορεί να 
προκληθούν κατά την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όμως και προληπτικός σχεδιασμός 
κανόνων από τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συμβάντων όπως και κατάλληλη 
οργάνωση των θέσεων εργασίας. 

* Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση των 
μηχανικών μέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα κ.τ.λ.). 

* Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά μέτρα ασφαλείας για τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν μελλοντικά ατυχήματα. 

 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 
"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα", Εργονομία ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ 1997. 

 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι με τις 

εργασίες εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ενός μόνον κυβικού 
μέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 - 1,5 τόνους βάρος. 

Σημεία προσοχής   

* Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους.  
* Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων.  
* Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα.  
* Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως. 
* Έξοδοι από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες) πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 

24 m μεταξύ τους. 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

* Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται. 
* Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση. 
* Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60 cm από το 

χείλος του πρανούς. 
* Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής. 
* Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει. 
* Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων. 
* Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους όταν και όπου 

κινδυνεύουν από την εκσκαφή. 
* Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχημάτων και πεζών. 
* Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων. 
* Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά 

μέτρα. 
* Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του 

πρανούς. 
 

Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 
"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα", Εργονομία ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ 1997. 

 
 

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 
Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος 

αντιστήριξης είτε ο φέρων οργανισμός ενός κτιρίου. Οι εργασίες αυτές, είναι εκείνες που από τη φύση 
τους οργανώνουν την μορφή του εργοταξίου. Πρόκειται δηλαδή για εκείνες τις κτιριακές κατασκευές, 
όπως για παράδειγμα, μια κλίμακα, που δημιουργούν προσβάσεις στα διάφορα επίπεδα εργασιών. 

Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων εργατών, οι 
οποίοι εργάζονται υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων τεχνιτών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιμότερη 
την ασφάλεια στις εργασίες αυτές. 

Σημεία προσοχής   

* Ο ξυλότυπος είναι μια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του τοπικά, εγκυμονεί 
κινδύνους κατάρρευσης. 

* Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τις εργασίες 
καλουπώματος οι εργαζόμενοι, εκτός του κράνους, πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένα για 
να προστατεύουν τα άνω και κάτω άκρα. 

* Κατά τη φορτοεκφόρτωση του οπλισμού για το σιδέρωμα, πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση 
οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωμένα φορτία. 

* Τα κινούμενα μέρη των μηχανών που χρησιμοποιούνται για κοπή ή κάμψη του οπλισμού, 
πρέπει να φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την αποφυγή ατυχημάτων. 

* Κατά τις εργασίες σκυροδέτησης δεν πρέπει να μετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον 
ξυλότυπο. 

* Τα πιτσιλίσματα από νωπό σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τα σημεία 
διέλευσης των πεζών για να μην προκληθούν ατυχήματα. 

 
Πηγή: Tο ανωτέρω κείμενο αποτελεί σχετικό απόσπασμα από το Εκπαιδευτικό Πακέτο 

"Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα", Εργονομία ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ 1997. 
 

 
 
 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Δήμος Ιωαννιτών 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – Επισκοπικού με τη διασύνδεση 
στο υδροδοτικό σύστημα. 

 

 

ΟΔΗΓΙΑ 1.  
ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

 
1.1 Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων 
Η ανύψωση φορτίων είναι μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης 
ατυχημάτων. Για αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες:  
 

1. Έλεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιμοποιείς (συρματόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σχοινιά) 
είναι σε καλή κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν διαπιστώσεις φθορές ή 
κάποιο ελάττωμα ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενό σου ώστε να αντικατασταθεί. 

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του 
ποικίλει σημαντικά, ανάλογα με το υλικό που είναι κατασκευασμένο. 

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι κάτοχος αδείας, ή 
αντιληφθείς ότι ο χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση λόγω κατανάλωσης 
οινοπνευματωδών ποτών, χρήσης φαρμάκων ή κάποιου εμφανούς προβλήματος υγείας 
ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενό σου. 

4. Μην χρησιμοποιείς αυτοσχεδιασμούς κατά την πρόσδεση του φορτίου όπως 
συρματόσχοινα, σχοινιά ή αλυσίδες που έχουν δεθεί κόμπο για να κοντύνουν, αλλά 
κατάλληλα ναυτικά κλειδιά. 

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί μέρους τμήματα φρόντισε να είναι 
δεμένα σωστά και ασφαλισμένα για να αποφύγεις την πτώση τους από τυχαία κίνηση. Να 
ζητάς πάντα από τον προϊστάμενό σου να ελέγχει την ανάρτηση. 

6. Να χρησιμοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχμηρές γωνίες του 
φορτίου ή από θραυσμένα σύρματα του συρματόσχοινου. 

7. Κατά την ανάρτηση φορτίου με σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους να 
μην είναι στριμμένα. 

8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρμόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στη μύτη του, ώστε να 
αποφεύγεται η ακούσια μετατόπιση του φορτίου κατά την ανύψωση. 

9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα. 
10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή με διακινούμενο φορτίο, πριν αυτό εδρασθεί και 

ακινητοποιηθεί με ασφάλεια στο χώρο μεταφοράς του. Να χρησιμοποιείς “αέρηδες” (2 
σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την μετακίνησή του. 

11. Μη στέκεσαι κάτω από ανυψωμένο φορτίο και φρόντιζε πάντα να σε βλέπει ο χειριστής. 
12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο τμήμα της διαδρομής του φορτίου ή 

του προσωπικού εργασίας πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος για να τον 
καθοδηγήσει. Κανένας, εκτός από πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και 
εκπαίδευση δεν πρέπει να κάνει σήματα καθοδήγησης στους χειριστές ανυψωτικών 
μηχανημάτων. 

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι μέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού. 
14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός 

άνεμος, κακή ορατότητα, βροχή κ.λ.π. 
15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να μετακινείται αναρτημένο σε συρματόσχοινα, 

άγκιστρα, κάδους, περόνες, μπούμες ή πάνω σε φορτία. 
 

1.2 Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 
Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και 

βλάβης της υγείας. Για αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες:  
 

•  Να χρησιμοποιείς φόρμα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν κάπου 
την ώρα της μεταφοράς. 

•  Να χρησιμοποιείς γάντια εργασίας και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική προστασία 
δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. 

•  Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειμένων να χρησιμοποιείς κράνος. 

•  Όταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρωνακτική μεταφορά 
φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους. 
 

 Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρμόζεις τις ακόλουθες αρχές:  
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• η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση,  

• τα πόδια να είναι λυγισμένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάμεσά τους και το 
ένα πέλμα να εφάπτεται στο έδαφος,  

• να τοποθετείς το σώμα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος,  

• το σημείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια,  

• πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος. 
 

Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων, έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. 
Συγκεκριμένα συνιστάται: 

• μεταφορά από το δάπεδο μέχρι του ύψους των γονάτων, 

• μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των αγκώνων,  

• μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων,  

• μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερο επίπονη προσπάθεια, άρα και 
πιο επικίνδυνη.  

 Κατά τη μεταφορά των φορτίων, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

▪ Oι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν τη μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη 
μικροπαγίδων και ο φωτισμός να είναι επαρκής.  

▪ Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να 
συντονίζονται οι κινήσεις τους. Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να 
διατάσσονται καθ’ ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη 
μέση.  

▪ Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, με τέτοιο 
τρόπο ώστε να περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία.  

 Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει 
να αποκλειστεί ο επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα 
κανονίζει πότε θα αρχίζει ή ρίψη. 

 

ΟΔΗΓΙΑ 2.  
ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ-Λ) 

Όταν απαιτείται εργασία σε ύψος, οι φορητές κλίμακες δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
υποκατάστατο των σκαλωσιών, σε περιπτώσεις όπου:  

• η εργασία απαιτεί δραστηριότητες μεγάλου χρονικού διαστήματος ή πολλών δραστηριοτήτων, 

• η εργασία απαιτεί χειρισμό ογκωδών ή βαριών αντικειμένων,  

• ο χειριστής εργάζεται μόνος του.  
 

Κατά τη χρήση φορητών κλιμάκων τύπου-Λ, οι παρακάτω πρακτική ασφαλείας πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη:  
 

1. Οι κλίμακες πρέπει να έχουν σήμανση CE από τον κατασκευαστή.  
2. Οι κλίμακες πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να ελέγχονται πριν τη χρήση.  
3. Οι κλίμακες δεν πρέπει να δέχονται βάρος μεγαλύτερο από αυτό για το οποίο έχουν 

κατασκευαστεί ούτε να ξεπερνούν τις δυνατότητες που έχουν καθοριστεί από τον 
κατασκευαστή.  

4. Οι κλίμακες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.  
5. Οι κλίμακες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε σταθερές και επίπεδες επιφάνειες εκτός εάν 

έχουν εξασφαλιστεί για την αποφυγή τυχαίας μετακίνησης. Ο χώρος γύρω από την κορυφή 
και την βάση της κλίμακας πρέπει να διατηρείται καθαρός.  

6. Οι κλίμακες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ολισθηρές επιφάνειες εκτός εάν έχουν 
εξασφαλιστεί ώστε να αποφευχθεί τυχαία μετακίνηση.  

7. Όταν οι κλίμακες τοποθετούνται σε χώρους που είναι διάδρομοι, πόρτες κ.λπ. ή σε σημεία 
όπου μπορεί να μετακινηθούν λόγω των εκτελούμενων εργασιών ή κυκλοφορίας, τότε ένα 
δεύτερο άτομο πρέπει να βρίσκεται κοντά στη σκάλα ώστε να αποφευχθεί τυχαία μετακίνηση. 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια οριοθέτηση είναι αρκετή ώστε να διατηρήσει την κυκλοφορία 
και τις εκτελούμενες εργασίες μακριά από την κλίμακα.  

8. Οι μεταλλικές φορητές κλίμακες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για εργασίες με ηλεκτρικό 
ρεύμα ή σε σημεία που μπορούν να έλθουν σε επαφή ηλεκτρικό ρεύμα.  

9. Οι κλίμακες πρέπει πάντα να ανοίγουν πλήρως και να ενεργοποιείται ο μηχανισμός 
σταθεροποίησης.  

10. Οι χειριστές δεν πρέπει να ανεβαίνουν ψηλότερα από το δεύτερο σκαλοπάτι από την κορυφή.  
11. Οι χειριστές δεν πρέπει να προσπαθούν να φτάσουν σε σημεία πιο μακριά από το μήκος του 

τεντωμένου χεριού τους εκατέρωθεν της κλίμακας. Εάν απαιτείται να φτάσουν πιο μακριά είναι 
προτιμότερο να μετακινήσουν την κλίμακα.  

12. Τα εργαλεία χειρός και άλλα υλικά μπορεί να γίνουν επικίνδυνα εκτός εάν ακολουθηθούν 
ασφαλείς πρακτικές. Τοποθετώντας τα εργαλεία σε θήκη τα χέρια του χειριστή είναι ελεύθερα 
για να ανέβει στην κλίμακα.  

13. Όταν ο χειριστής ανεβαίνει ή κατεβαίνει την κλίμακα πρέπει να έχει πρόσωπο προς τα 
σκαλοπάτια.  

Σημείωση: Ο παραπάνω κατάλογος πιθανών επικίνδυνων καταστάσεων δεν είναι εξαντλητικός. 
Ειδικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για ειδικές συνθήκες εργασίας. 

 

ΟΔΗΓΙΑ 3.  
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπαίθριες 
εργασίες.  

Θερμική καταπόνηση εργαζομένου εμφανίζεται όταν το άμεσο περιβάλλον εργασίας του είναι πολύ 
θερμό και σε συνδυασμό με κοπιαστική ή μη εργασία μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση 
παραγωγικότητας ή μείωση της προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήματος ή αίσθηση 
δυσανεξίας ή ακόμη και βλάβη στην υγεία του εργαζομένου. Τέτοια κατάσταση μπορεί να υπάρξει 
σαν συνέπεια καύσωνα της καλοκαιρινής περιόδου. 

Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει το 
χώρο εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερμικής καταπόνησης και αναγγέλλεται από 
την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 
 

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη θερμική καταπόνηση είναι:  

• Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 

• Σχετική υγρασία 

• Ταχύτητα αέρα 

• Ακτινοβολία 

• Βαρύτητα εργασίας  

• Ενδυμασία 

• Εγκλιματισμός εργαζομένου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρμογή 
στο θερμό περιβάλλον μέσω της μείωσης του βασικού μεταβολισμού, της αύξησης της 
εφίδρωσης και της μείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον ιδρώτα.  

• Κατάσταση της υγείας του.  
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 
o Μυϊκές συσπάσεις (κράμπες των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται σε 

χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων και υγρών 
λόγω εφίδρωσης. Εμφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόμενος έχει πιεί πολύ νερό χωρίς όμως 
να αναπληρώνει και τα άλατα. Η πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Εμφανίζεται απότομα και 
έχει τα ακόλουθα συμπτώματα:  

• Έντονοι πόνοι και σπασμοί των κοιλιακών και σκελετικών μυών  

• Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό.  

o Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που δεν 
είναι συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερμό και υγρό. Προκαλείται από την 
υπερβολική απώλεια νερού και άλατος από το σώμα. Συμπτώματα:  

• Εξάντληση, ατονία, αδυναμία και ανησυχία του πάσχοντος  
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• Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία  

• Όραση θολή  

• Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση  

• Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη  

• Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος  

• Θερμοκρασία φυσιολογική ή πέφτει  

• Επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς  

• Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και σε λιποθυμία  

• Η κατάσταση χειροτερεύει αν εμφανιστούν διάρροια και εμετοί.  

o Θερμοπληξία. Παρατηρείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερμό και υγρό 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προκαλείται από άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος λόγω 
αδυναμίας αποβολής θερμότητας όταν η εφίδρωση εμποδίζεται. Εμφανίζεται αιφνίδια με τα 
εξής συμπτώματα:  

• Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος  

• Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης  

• Έντονη δίψα και ξηροστομία  

• Δέρμα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό  

• Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά αιμοραγούντα στίγματα  

• Σφυγμός ταχύς και έντονος  

• Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη  

• Αναπνοή γρήγορη βαθιά και θορυβώδης  

• Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες, παροξυσμοί και εμετός  

• Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως που γρήγορα γίνεται βαθιά  

• Κώμα, θάνατος.  
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Η αντοχή στο θερμικό στρες είναι μειωμένη στους εργαζόμενους που παρουσιάζουν κάποιο από 

τα κατωτέρω προβλήματα υγείας:  

• Καρδιοπάθειες  

• Πνευμονοπάθειες (ορισμένες)  

• Γενικά νοσήματα  

• Σακχαρώδης διαβήτης  

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια  

• Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας  

• Δυσλειτουργία του θυρεοειδούς  

• Μη ελεγχόμενη υπέρταση  

• Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες)  

• Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία  

• Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος  

• Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης  

• Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος) 

• Λήψη ορισμένων φαρμάκων  

• Γενικές καταστάσεις  

• Γυναίκες σε περίοδο κύησης  

• Εργαζόμενοι που δεν έχουν εγκλιματισθεί (π.χ. νέοι εργαζόμενοι, άτομα που επιστρέφουν 
από ασθένεια ή διακοπές).  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
o Ισορροπία υγρών και αλάτων:  

• Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς.  

• Αν δεν έχεις εγκλιματισθεί και ιδρώνεις πολύ ρίχνε αλάτι στο νερό σου (με τη μύτη ενός 
κουταλιού σ’ ένα μπουκάλι του λίτρου).  

• Μη τρως λιπαρά και βαριά γεύματα και μη καταναλώνεις οινοπνευματώδη. 

• Τρώγε φρούτα και λαχανικά. 
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o Ενδυμασία: 

• Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισμό του σώματός σου, να επιτρέπουν την εξάτμιση 
του ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαμβακερά).  

• Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να μην αφήνεις 
ακάλυπτο το σώμα σου.  

• Κάνε χρήση του συστήματος ψύξης αν αυτό διατίθεται.  

o Υπαίθριες εργασίες: 

• Μην εργάζεσαι μισόγυμνος στον ήλιο.  

• Να προσπαθείς να εργάζεσαι περισσότερο στη σκιά.  

• Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει και από ηλίαση.  

• Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες.  

o Εγκλιματισμός:  

• Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρμοστεί στη ζέστη. Σε λίγες μέρες θα νοιώθεις 
καλύτερα.  

• Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόμη και από 
Σαββατοκύριακο. Γι’ αυτό πρόσεχε περισσότερο.  

o Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Αν δεις κάποιον με συμπτώματα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράμπες 
κ.λπ. κάλεσε αμέσως σε ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έλθει βοήθεια κάνε τα ακόλουθα:  

• Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά και σε δροσερό μέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα.  

• Ψύξε του το σώμα με δροσερό νερό ή βρεγμένα ρούχα.  

• Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον 
άρρωστο μισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί μία ώρα ή μέχρι να εξαφανιστούν τα 
συμπτώματα. Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό, γουλιά-γουλιά.  

• Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς την 
πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωμένα). 

Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 “Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το 
θέρος”. 
 

Σημείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επιπλέον των οργανωτικών μέτρων (διαλείμματα ή/και παύση 
εργασίας) που ενδεχόμενα να πρέπει να ληφθούν από την Διεύθυνση του Εργοταξίου, ύστερα από 
σχετική υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας. 
 

ΟΔΗΓΙΑ 4.  
ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ 

Όταν εργάζεσαι σε χώρους όπου υπάρχουν στάσιμα νερά ή υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας 
ποντικών ή άλλων τρωκτικών, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή μετάδοσης της 
ασθένειας της λεπτοσπείρωσης. 

Πληροφορίες για την ασθένεια 
Το μικρόβιο εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της πεπτικής οδού καθώς και από το δέρμα. Μπορεί 

να διαπεράσει το υγιές δέρμα αλλά η δίοδος διευκολύνεται όταν υπάρχουν μικροεκδορές στο δέρμα. 
Η ασθένεια είναι ιάσιμη. Στα πρώτα στάδιά της έχει παρόμοια συμπτώματα με αυτά της γρίπης. 

Μέτρα Πρόληψης 

• Μην βάζεις τίποτα στο στόμα που το έχεις πιάσει με ακάθαρτα χέρια, ακόμα και το τσιγάρο. 
Πριν από το γεύμα καλή καθαριότητα των χεριών. 

• Φόρα προστατευτικά γάντια ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση άμεσης επαφής με το 
μικρόβιο. 

• Πριν αρχίσεις τη δουλειά κάλυψε τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος με αδιάβροχα ρούχα. 

• Εάν κατά τη διάρκεια της εργασίας σου κοπείς σε χώρους όπου το νερό είναι πιθανώς 
μολυσμένο ή σε δαγκώσει κάποιο τρωκτικό, πρέπει να επισκεφθείς αμέσως γιατρό. 

Σημείωση: Εάν επισκεφθείς νοσοκομείο να επιδείξεις στο γιατρό την παρούσα οδηγία. 
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Εισαγωγή Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι 
κίνδυνοι με τις εργασίες εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η 
υποχώρηση ενός μόνον κυβικού μέτρου εδάφους αντιστοιχεί περίπου σε 1,2-1,5 
τόνους βάρος. 

Ορισμοί  Εκσκαφή θεωρείται η αφαίρεση εδαφικού υλικού από την επιφάνεια του 
εδάφους μέχρι βάθος 6 m και σε οποιαδήποτε έκταση (διαστάσεις μήκους και 
πλάτους).  

 Τάφρος (χαντάκι) είναι εκσκαφή της οποίας η διάσταση του μήκους είναι πολύ 
μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη του πλάτους. 

 Γενική εκσκαφή είναι η εκσκαφή στην οποία και οι δύο διαστάσεις της προβολής 
στο οριζόντιο επίπεδο είναι σχετικά μεγάλες (π.χ. 15 m). 

Νομοθεσία  Tο κατ’ εξοχήν νομοθέτημα περί των μέτρων ασφαλείας σε εργασίες εκσκαφών 
είναι το Π.Δ.1073/1981(ΦΕΚ 260 Α’/16-09-1981),“Περί μέτρων ασφαλείας κατά 
την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια έργων οικοδομών και πάσης φύσεως 
έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού”.  

 Στο τμήμα Ι του Π.Δ. 1073/1981 (άρθρα 2-17) αναφέρονται γενικά μέτρα 
ασφαλείας (άρθρα 2-8) και ειδικά μέτρα ασφαλείας κατά την εκσκαφή θεμελίων 
και τάφρων (άρθρα 9-17). Επίσης, στο άρθρο 113 προδιαγράφεται η συχνότητα 
των ελέγχων των εκσκαφών από τους εργοδότες ή τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. 

 Ο Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Β’/22-11-1992), “Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας”, προβλέπει, στο άρθρο 47, παρ. Β, την περίφραξη των 
ορυγμάτων σε οδούς. 

 Εκσκαφές των οποίων το βάθος υπερβαίνει τα 6,0 m υπόκεινται στις διατάξεις 
του Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/02-05-1989), “Υγιεινή και Ασφάλεια στα 
Υπόγεια Τεχνικά Έργα”. 

 Οι τάφροι σε οδούς σημαίνονται σύμφωνα με τις ΥΑ BM 5/30058/1983 (ΦΕΚ 
121Β’/23-03-1983),“Έγκριση Πρότυπων Τεχν. Προδιαγραφών Σημάνσεως 
Εκτελουμένων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών”, και ΒΜ 
5/30428/1980 (ΦΕΚ 589 Β’/30-06-1980), “Περί εγκρίσεως πρότυπης Τεχνικής 
Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελουμένων Έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων 
περιοχών”. 

 Άμεσης εφαρμογής θωρείται το Π.Δ. 22/29-12-1933 (ΦΕΚ 406 Α’/29-12-1933), 
“Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων” 
και το Π.Δ. 17/1978 (ΦΕΚ 20 Α’/17-02-1978), “Περί συμπληρώσεως του από 
22/29-12-1933 Π.Δ/τος περί ασφαλείας εργατών“, καθ’ όσον στις εκσκαφές 
πρέπει να εξασφαλίζονται ασφαλείς και συχνές έξοδοι. 

 Με γενική ισχύ εφαρμόζεται ο Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18-10-1985), “Υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων”, ο οποίος προβλέπει τη λήψη και τήρηση από 
τον εργοδότη όλων των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των 
εργαζομένων. 

 Επίσης ισχύ έχουν και οι οικείες περί βλαβών σε τρίτους διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και του Ποινικού Κώδικα. 

 Επισημαίνεται ότι η Σύμβαση, είναι δυνατόν να καθορίζει μέτρα επιπρόσθετα ή 
αυστηρότερα από τα οριζόμενα στην κείμενη ελληνική νομοθεσία. 
  

Κίνδυνοι Πιθανοί κίνδυνοι οι οποίοι ενέχονται στις εκσκαφές, είναι οι ακόλουθοι:  

• Πλημμύρισμα εκσκαφής.  

• Βλάβη σε υπόγεια δίκτυα.  

• Πτώση ατόμων/οχημάτων εντός της εκσκαφής.  

• Υποχώρηση/κατολίσθηση πρανών.  

• Υποχώρηση/κατολίσθηση γειτονικών κατασκευών.  

• Υποχώρηση οδών/σιδηροτροχιών. 
Παράμετροι Για τον προσδιορισμό των μέτρων ασφαλείας κατά τις εκσκαφές, είναι 
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των μέτρων 
ασφαλείας 

απαραίτητη η γνώση των ακολούθων παραμέτρων:  

• Τύπος εκσκαφής/διαστάσεις 

• Περιοχή (κατοικημένη ή μη) 

• Έδαφος 

• Προηγούμενες εκσκαφές και ποιότητα αποκατάστασης 

• Κλιματολογικές/καιρικές συνθήκες 

• Παθητικές και ενεργητικές ωθήσεις γαιών 

• Υπόγεια ύδατα 

• Μέθοδοι εκσκαφής. 
Έδαφος 

Μία βασική παράμετρος για τη μελέτη των μέτρων ασφαλείας είναι το έδαφος. 
Αυξημένο κίνδυνο παρουσιάζουν βαθιές εκσκαφές σε χαλαρά εδάφη. Επίσης 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην περίπτωση που βαριά μηχανήματα 
χρησιμοποιούνται για την εκσκαφή ή πλησίον της εκσκαφής για άλλες εργασίες.  
Οι καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες παίζουν το δικό τους ρόλο, 
επηρεάζοντας τη συνεκτικότητα των εδαφών και κυρίως τις πλευρές της 
εκσκαφής (πρανή εκσκαφής). 
Κανένα έδαφος δεν πρέπει να θεωρείται εξ’ ορισμού ασφαλές και ικανό να 
φέρει το ίδιο βάρος του. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες (βροχή) και οι 
κλιματολογικές συνθήκες (ξηρή ατμόσφαιρα) επηρεάζουν τη συμπεριφορά του 
εδάφους. 
Αμμώδη εδάφη παρουσιάζουν μικρό δείκτη εσωτερικής τριβής και σχεδόν 
ρέουν. Αντίθετα, τα στιφρά αργιλώδη εδάφη παρουσιάζουν μεγάλη 
συνεκτικότητα.  
Τα βραχώδη και ημιβραχώδη εδάφη δεν ενέχουν κίνδυνο υποχωρήσεων, 
τουλάχιστον με τη μορφή των υποχωρήσεων που αναμένονται σε ένα γαιώδες 
έδαφος. Ο κίνδυνος έγκειται στην ανάπτυξη ρηγματώσεως η οποία μπορεί να 
προχωρήσει στην αποκόλληση τμήματος βράχου. 
 

Μέτρα ασφαλείας 
σε τάφρους 

Εφ’ όσον οι τάφροι ανοίγονται σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόγεια δίκτυα, θα 
πρέπει να προηγείται ενημέρωση από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφέλειας. Σε περίπτωση εκσκαφής υλικού επισημάνσεως υπογείου δικτύου 
(πλέγμα, τούβλα), η εκσκαφή πρέπει να διακόπτεται και να ειδοποιείται η 
αντίστοιχη υπηρεσία.  
Γενικώς η εκσκαφή αδρανών υλικών αποτελεί ένδειξη υπογείου δικτύου ΟΚΩ, 
ακόμη και αν δεν βρεθεί υλικό επισημάνσεως. Μόνο το δίκτυο φυσικού αερίου 
έχει υλικό επισημάνσεως σε όλο το μήκος του. 

 
 
 

Τα πρανή, εφόσον δεν μπορούν να διαμορφωθούν υπό κλίση (κατακόρυφα 
πρανή), πρέπει να αντιστηρίζονται. H απαιτούμενη αντιστήριξη εξαρτάται κατά 
κύριο λόγο από το είδος και το μέγεθος της εκσκαφής, το πλάτος της τάφρου 
και τη φύση του εδάφους και κατά δεύτερο λόγο από τις καιρικές και 
κλιματολογικές συνθήκες, τα μέσα εκσκαφής, το είδος και τον τρόπο εργασίας.  
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 9 
του Π.Δ. 1073/1981, όπως τροποποιήθηκε (το συγκεκριμένο άρθρο) με το ΦΕΚ 
64 Α’/28-05-1995. 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εργάζεται προσωπικό σε τάφρο, αν δεν 
έχει δοθεί άδεια καταλληλότητας της τάφρου από τον υπεύθυνο μηχανικό. Η 
τάφρος είναι κατάλληλη για εργασίες σε αυτή, όταν δεν απαιτείται αντιστήριξη ή 
όταν έχει τοποθετηθεί επαρκής αντιστήριξη. Απαγορεύεται η εργασία μέσα στην 
τάφρο, εφ’ όσον πλησίον συνεχίζεται η εκσκαφή.  
Σε περίπτωση αβαθών τάφρων, δεν απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη του εδάφους. 
Σε περίπτωση βαθέων τάφρων (3-6 m), απαιτείται ειδική μελέτη. Απαιτείται η 
κατακρήμνιση κάθε στοιχείου, το οποίο εξέχει του πρανούς.  
Απαιτείται μελέτη των επιπτώσεων της εκσκαφής στα γειτονικά κτίρια, λόγω 
παθητικών ωθήσεων γαιών. 
Κάθε κατακόρυφο στοιχείο πλησίον της εκσκαφής (στύλοι, δένδρα, ιστοί κ.λ.π.) 
πρέπει να μεταφέρεται πριν την εκσκαφή ή να αντιστηρίζεται κατάλληλα. 
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Μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την απορροή των ομβρίων εκτός εκσκαφής 
και την άμεση άντληση υδάτων του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 
Τα πρανή των εκσκαφών πρέπει να έχουν κλίση ίση με την γωνία εσωτερικής 
τριβής, για να μην απαιτείται αντιστήριξη. 
Πρέπει να εξασφαλίζονται κλίμακες σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 24 m 
μεταξύ τους (μέγιστη διανυόμενη απόσταση 12 m). 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται όχημα ή μηχάνημα να οδηγείται με τους 
τροχούς εκατέρωθεν της τάφρου. 
Κανένα μηχάνημα δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 60 cm 
από το χείλος της εκσκαφής. 
Τα προϊόντα εκσκαφής, αν δεν φορτώνονται αμέσως, δεν επιτρέπεται να 
τοποθετούνται σε απόσταση μικρότερη των 60 cm από το χείλος της τάφρου. 
Η τάφρος περιφράσσεται πλήρως με πλέγμα ή εμπόδια τα οποία εξασφαλίζουν 
την επισήμανση της τάφρου και παρέχουν προστασία σε κάθε πεζό από τον 
κίνδυνο πτώσης μέσα στην εκσκαφή. Η περίφραξη τοποθετείται σε όλη την 
περίμετρο της εκσκαφής, σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από το χείλος του 
πρανούς. 
Εφόσον η εκσκαφή γίνεται σε οδούς, θα πρέπει να καθαρίζεται συνεχώς η οδός 
από τα προϊόντα εκσκαφής. 
Εκσκαφή τάφρου στα όρια εθνικής οδού ή σιδηροδρομικής γραμμής, 
απαγορεύεται. Εναλλακτικά, πρέπει να προτιμάται η διάτρηση μετά από σχετική 
μελέτη. Αν η εκσκαφή δεν μπορεί να αποφευχθεί, τότε ενημερώνονται οι 
αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΚΕ & ΟΣΕ αντίστοιχα), υποβάλλεται σχετική μελέτη και 
εκδίδεται άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπου προβλέπονται τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. 
Απαγορεύεται η υποσκαφή του εκσκαπτικού μηχανήματος. Σε αντίθετη 
περίπτωση, πρέπει να μελετώνται και λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας. 
Σε ότι αφορά τα μηχανήματα εκσκαφής ισχύουν τα αναφερόμενα στις οικείες 
σημειώσεις περί ασφαλείας των μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. 
Επισημαίνεται, ότι κανείς από το προσωπικό, πολύ δε περισσότερο από τον 
πληθυσμό (έργα σε οδούς), δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή 
περιστροφής των συστημάτων (σκάφος, πρόβολος κ.λ.π.) του εκσκαπτικού 
μηχανήματος. 
 

Μέτρα ασφαλείας 
στις γενικές 
εκσκαφές 

Στις περιπτώσεις γενικών εκσκαφών αντιμετωπίζονται συνήθως μεγαλύτερα 
βάθη από εκείνα των τάφρων. Οι γενικές εκσκαφές εκτελούνται για την εκσκαφή 
θεμελίων, σε έργα οδοποιίας και διαμόρφωσης επιπέδων καθώς και για την 
κατασκευή ημιυπόγειων εγκαταστάσεων (δεξαμενές). Στην περίπτωση των 
έργων οδοποιίας και διαμόρφωσης επιπέδου υπάρχει συνήθως άνεση χώρου 
και μπορούν να διαμορφωθούν πρανή υπό κλίση. Αντίθετα, στις εκσκαφές 
θεμελίων αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ιδιαίτερα σε έργα εντός κατοικημένων 
περιοχών. Στις περιπτώσεις κατακόρυφων πρανών γενικών εκσκαφών, 
απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς ή πλησίον αυτού αν δεν έχουν 
ληφθεί τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα:  

• Απαιτείται η κατακρήμνιση κάθε στοιχείου το οποίο εξέχει του πρανούς.  

• Η εκσκαφή πρέπει να περιφράσσεται κατάλληλα. Σε περίπτωση μη 
αντιστήριξης κατακόρυφων πρανών, η περίφραξη πρέπει να τοποθετείται σε 
απόσταση τουλάχιστον ίση με το πηλίκο του βάθους εκσκαφής προς την 
εφαπτομένη της γωνίας της εσωτερικής τριβής του εδαφικού υλικού.  

• Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση που ενώ υπάρχουν εκσκαφές 
μεγάλου βάθους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου.  

• Οι ράμπες προσπέλασης των οχημάτων και μηχανημάτων πρέπει να έχουν 
κλίση μικρότερη του 25% και πλάτος τουλάχιστον 3 m.  

• Ειδικά εμπόδια-stop (π.χ. χαμηλά αναχώματα) κατασκευάζονται περιμετρικά 
της εκσκαφής, στις θέσεις όπου μηχανήματα πλησιάζουν την εκσκαφή με 
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την όπισθεν, για να εκτελέσουν εργασία (σκυροδέτηση).  
Σε ότι αφορά τα μηχανήματα εκσκαφής ισχύουν τα αναφερόμενα στις οικείες 
σημειώσεις περί ασφαλείας των μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. 
Επισημαίνεται, ότι κανείς από το προσωπικό, πολύ δε περισσότερο από τον 
πληθυσμό (έργα σε οδούς), δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή 
περιστροφής των συστημάτων (σκάφος, πρόβολος κ.λ.π.) του εκσκαπτικού 
μηχανήματος. 
 

Σημεία προσοχής 
 

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους.  

• Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων.  

• Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα.  

• Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως.  

• Έξοδοι από τις εκσκαφές (πχ σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις 
μικρότερες των 24 m μεταξύ τους.  

• Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται.  

• Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση.  

• Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη 
των 60 cm από το χείλος του πρανούς.  

• Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής.  

• Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει.  

• Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων.  

• Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους, όπου 
κινδυνεύουν από την εκσκαφή.  

• Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχημάτων και 
πεζών.  

• Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων.  

• Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθέων εκσκαφών, αν δεν 
ληφθούν ειδικά μέτρα.  

• Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από 
το χείλος του πρανούς.  

 

 
ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 

1 

 

ΖΩΝΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟ 

2 

 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΠΟΛΥ 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

3 

 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΡΑΝΟΥΣ 
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ 
ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 
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4 

 

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΕΔΑΦΗ 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

ΕΚΣΚΑΦΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΘΕΙ ΜΕ 
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 

5 

 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ 

ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V 

 
 
 
 
 
 
 

MNHMONIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
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ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η περιστασιακή σήμανση σχετίζεται με:  

• Την επισήμανση επικίνδυνων συμβάντων  

• Την κλήση ατόμων για μια συγκεκριμένη ενέργεια  

• Την επείγουσα απομάκρυνση ατόμων  

• Την καθοδήγηση ατόμων που εκτελούν χειρισμούς 
και γίνεται με : 

• Φωτεινό σήμα 

• Ηχητικό σήμα 

• Σήμα δια χειρονομιών 

• Προφορική ανακοίνωση.  

Ορισμένοι τρόποι αυτής της σήμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί όπως: 

• Φωτεινό σήμα και ηχητικό σήμα  

• Φωτεινό σήμα και προφορική ανακοίνωση 

• Σήμα δια χειρονομιών και προφορική ανακοίνωση. 

1. Ηχητικά Σήματα 

Ένα ηχητικό σήμα πρέπει να έχει ηχητικό επίπεδο σαφώς ανώτερο των διάχυτων θορύβων του 
περιβάλλοντος, να αναγνωρίζεται εύκολα και να διακρίνεται σαφώς αφενός από ένα άλλο ηχητικό 
σήμα και αφετέρου από τους διάχυτους θορύβους του περιβάλλοντος. 
Εάν ένα σύστημα μπορεί να εκπέμπει ηχητικό σήμα σε κυμαινόμενη και σταθερή συχνότητα, θα 
χρησιμοποιείται η κυμαινόμενη συχνότητα για να υποδεικνύει, σε σχέση με τη σταθερή, υψηλότερο 
κίνδυνο ή επείγουσα ανάγκη επέμβασης ή ζητούμενης ή επιβαλλόμενης ενέργειας. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ηχητικό σήμα αν στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει ιδιαίτερα δυνατός θόρυβος. 

2. Φωτεινά Σήματα 

Το φως που εκπέμπεται από ένα σήμα πρέπει να δημιουργεί κατάλληλη φωτεινή αντίθεση στο 
περιβάλλον του χωρίς να προκαλεί θάμπωμα λόγω υπερβολής ή κακή ορατότητα λόγω ανεπάρκειας. 
Η φωτεινή επιφάνεια που εκπέμπει ένα σήμα μπορεί να είναι ενιαίου χρώματος, σύμφωνα με τον 
πίνακα που περιλαμβάνει τους συνδυασμούς σχημάτων και χρωμάτων, ή να περιέχει ένα 
εικονοσύμβολο σε καθορισμένο φόντο σύμφωνα με τους κανόνες που το αφορούν.  
Αν ένα σύστημα μπορεί να εκπέμπει συνεχές και διακεκομμένο φωτεινό σήμα, το διακεκομμένο σήμα 
θα χρησιμοποιηθεί για να υποδεικνύει, σε σχέση με το συνεχές, ένα υψηλότερο επίπεδο κινδύνου ή 
μια αυξημένη ανάγκη επέμβασης ή ζητούμενης ή επιβαλλόμενης δράσης. Η διάρκεια κάθε λάμψης και 
η συχνότητα των λάμψεων ενός διακεκομμένου φωτεινού σήματος πρέπει να εξασφαλίζουν καλή 
κατανόηση του μηνύματος και να αποφεύγεται κάθε σύγχυση, είτε μεταξύ διαφόρων φωτεινών 
σημάτων, είτε με ένα συνεχές φωτεινό σήμα. Ένα σύστημα εκπομπής φωτεινού σήματος 
χρησιμοποιούμενου σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου πρέπει να επιτηρείται ειδικά ή να διαθέτει 
βοηθητικό λαμπτήρα.  
Επιπλέον: 

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ηχητικά σήματα ή δύο φωτεινά σήματα τα οποία 
μπορούν να συγχέονται.  

• Για τις σημάνσεις που έχουν ανάγκη πηγής ενέργειας για να λειτουργήσουν πρέπει να 
εξασφαλίζεται επικουρική τροφοδοσία σε περίπτωση διακοπής της κανονικής τροφοδοσίας τους.  

• Η καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των φωτεινών και ηχητικών σημάτων πρέπει να 
ελέγχεται πριν τεθούν σε λειτουργία και στη συνέχεια αρκετά συχνά. Επίσης πρέπει να τίθενται σε 
ετοιμότητα αμέσως μετά από κάθε χρησιμοποίηση.  

• Αν ένα διακεκομμένο φωτεινό σήμα χρησιμοποιείται αντί ή ως συμπλήρωμα ηχητικού σήματος, 
πρέπει ο κώδικας του σήματος να είναι ταυτόσημος.  

3. Προφορική Ανακοίνωση 

Η προφορική ανακοίνωση πραγματοποιείται μεταξύ ενός ομιλητή ή πομπού και ενός ή περισσοτέρων 
ακροατών, με τη μορφή σύντομων κειμένων, ομάδων λέξεων ή/και μεμονωμένων λέξεων, ενδεχόμενα 
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κωδικοποιημένων. Τα προφορικά μηνύματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σύντομα, απλά και 
σαφή. Τα άτομα στα οποία απευθύνεται το σήμα θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη χρησιμοποιούμενη 
γλώσσα.  
Αν η προφορική ανακοίνωση χρησιμοποιείται στη θέση ή ως συμπλήρωμα σημάτων με χειρονομίες, 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν λέξεις-κωδικοί όπως π.χ. έναρξη, στοπ, τέλος, βίρα, μάϊνα, προχώρησε, 
οπισθοχώρησε, δεξιά, αριστερά, κίνδυνος, γρήγορα.  

4. Σήματα με Χειρονομίες 

Ένα σήμα με χειρονομίες πρέπει να είναι ακριβές, απλό, ευρύ, να γίνεται και να κατανοείται εύκολα 
και να είναι σαφώς διακεκριμένο από άλλο σήμα με χειρονομίες. Οι χρησιμοποιούμενες χειρονομίες 
μπορεί να ποικίλλουν ελαφρά ή να είναι αναλυτικότερες από αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω με 
την προϋπόθεση ότι η σημασία τους και η κατανόησή τους θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμες. Το 
άτομο που δίνει τα σήματα καλείται σηματωρός και ο παραλήπτης των σημάτων χειριστής.  
Ο σηματωρός πρέπει να βλέπει απευθείας τις εκτελούμενες κινήσεις από το χειριστή χωρίς να 
διατρέχει κίνδυνο από αυτές και να ασχολείται αποκλειστικά με την καθοδήγηση του χειριστή και με 
την ασφάλεια των εργαζομένων που βρίσκονται πλησίον. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να 
προβλέπονται περισσότεροι σηματωροί. Ο σηματωρός πρέπει να φέρει ένα ή περισσότερα 
κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. σακάκι, κράνος, περιχειρίδες, περιβραχιόνια, ρακέτες) με 
έντονο και κατά προτίμηση ενιαίο χρώμα για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος από τον χειριστή.  
 

 
Α. Γενικές χειρονομίες 
 

Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Α1 

ΕΝΑΡΞΗ 
Προσοχή 
Ανάληψη 
καθοδήγησης  

Οι δύο βραχίονες βρίσκονται σε 
έκταση και οι παλάμες είναι 
εστραμμένες προς τα εμπρός.  

  

Α2 

ΣΤΟΠ 
Διακοπή 
Τέλος της 
κίνησης  

Ο δεξιός βραχίονας τεντωμένος 
προς τα άνω, η δεξιά παλάμη 
εστραμμένη προς τα εμπρός. 

 

Α3 
ΤΕΛΟΣ 
των ενεργειών  

Τα δύο χέρια είναι ενωμένα στο 
ύψος του στήθους. 
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Β. Κατακόρυφες κινήσεις 

Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Β1 ΑΝΥΨΩΣΗ 

Ο δεξιός βραχίονας είναι τε-
ντωμένος προς τα άνω και η δεξιά 
παλάμη εστραμμένη προς τα 
εμπρός διαγράφει αργά ένα κύκλο. 

 

Β2 ΚΑΘΟΔΟΣ 

Ο δεξιός βραχίονας είναι 
τεντωμένος προς τα κάτω και η 
δεξιά παλάμη εστραμμένη προς το 
εσωτερικό διαγράφει αργά έναν 
κύκλο.  

 

Β3 
ΚΑΘΕΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

Με τα χέρια καθορίζεται η 
απόσταση.  

 
 

Γ. Οριζόντιες κινήσεις 

Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Γ1 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ 

Με τους δύο βραχίονες δι-
πλωμένους και τις παλάμες 
εστραμμένες προς το εσωτερικό, το 
πρόσθιο μέρος των βραχιόνων 
εκτελεί κινήσεις αργές προς το 
σώμα.  

Γ2 
ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣ
Ε 

Με τους δύο βραχίονες 
διπλωμένους και τις παλάμες 
εστραμμένες προς τα έξω, το 
πρόσθιο μέρος των βραχιόνων 
εκτελεί κινήσεις αργές 
απομακρυνόμενες από το σώμα.  

Γ3 
ΔΕΞΙΑ 
ως προς τον 
σηματωρό  

Με τον δεξιό βραχίονα τεντωμένο 
περίπου οριζοντίως; η παλάμη του 
δεξιού χεριού βλέπει προς τα κάτω 
και εκτελούνται μικρές αργές 
κινήσεις κατά τη διεύθυνση αυτή. 

 

Γ4 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ως προς τον 
σηματωρό  

Με τον αριστερό βραχίονα 
τεντωμένο περίπου οριζοντίως και 
την παλάμη του αριστερού χεριού 
εστραμμένη προς τα κάτω 
εκτελούνται μικρές αργές κινήσεις 
κατά τη διεύθυνση αυτή  
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Γ5 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

Με τα χέρια καθορίζεται η 
απόσταση. 

 

 
 

Δ. Κίνδυνος 

Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Δ1 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
επείγουσα 
διακοπή ή 
στάση  

Οι δύο βραχίονες είναι τεντωμένοι 
προς τα άνω και οι παλάμες 
εστραμμένες προς τα εμπρός.  

 

Δ2 
ΤΑΧΕΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ 

Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις κινήσεις 
εκτελούνται με ταχύτητα.  

Δ3 
ΒΡΑΔΕΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ 

Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις κινήσεις 
εκτελούνται με μεγάλη βραδύτητα.  

 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18 / 6 / 2020  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26 / 6 / 2020 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

   

   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ  ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ, MSc  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ελληνική Δημοκρατία 

Δήμος Ιωαννιτών 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 Έργο: 
 
Ενίσχυση υδροδότησης Αμπελιάς – 
Επισκοπικού με τη διασύνδεση στο 
υδροδοτικό σύστημα. 
 

 
Προϋπολογισμός: 1.238.900,00 

   

 Χρήση: 2020 



 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) 
 

 

ΤΜΗΜΑ Α 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.  Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
 

Το προτεινόμενο έργο αναφέρεται στην διασύνδεση υδροδότησης της Αμπελειάς και 
του Επισκοπικού από το υδροδοτικό σύστημα του ΣΥΔΛΙ και τα δίκτυα Χαμηλής και 
Υψηλής πίεσης καθώς και στον ανασχεδιασμό και βελτίωση συνολικά του κλάδου ΥΠ του 
ΣΥΔΛΙ από το Νεοχωρόπουλο, εντός του Πανεπιστημίου, στην Πεδινή, στην Αγία Μαρίνα 
Πεδινής και μέχρι την Αμπελειά και Επισκοπικό για τη συνολική βελτίωση και βέλτιστη 
λειτουργία. 
 

Οι ανάγκες υδροδότησης της Αμπελειάς και του Επισκοπικού τους τρεις 
καλοκαιρινούς μήνες εκτιμάται σε περισσότερο από 40m3/h με συνεχείς αυξητικές τάσεις 
λόγω της αύξησης εμπορικών και κυρίως πτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, 
και γίνεται από δύο γεωτρήσεις του ΣΥΔΛΙ παροχής 35m3/h και 10m3/h περίπου το 
χειμώνα. Το καλοκαίρι του 2017 και μετά, παρατηρήθηκε έντονη λειψυδρία με αποτέλεσμα 
οι γεωτρήσεις να μην αποδίδουνε (<20m3/h περίπου μόνο η μία, ενώ η άλλη δεν είχε 
καθόλου νερό) την παλαιότερη και απαιτούμενη από τους οικισμούς και την αυξανόμενη 
από δραστηριοποίηση πτηνοτροφείων στην περιοχή, παροχή. 
 

2.  Σύντομη περιγραφή του έργου: 
 

Για την επίλυση της υδροδότησης απαιτείται η διασύνδεση της Αμπελειάς και του 
Επισκοπικού με το υδροδοτικό σύστημα του ΣΥΔΛΙ και τα δίκτυα της Χαμηλής και Υψηλής 
πίεσης, ανάλογα με την επάρκεια του ΣΥΔΛΙ. 
 
Θα κατασκευαστεί τμήμα δικτύου της Υψηλής Πίεσης του ΣΥΔΛΙ από την πύλη του 
Πανεπιστημίου στο Νεοχωρόπουλο και μέχρι την υψηλή δεξαμενή Πεδινής, μήκους 2.600 μ 
από PE, Φ250, 20ατ στην Πεδινή, για τη σύνδεση με τον νέο αγωγό Αμπελειάς. Έτσι θα 
αυξηθεί η διατομή για επάρκεια σε σχέση με τον υφιστάμενο χαλυβδοσωλήνα Φ 80 και θα 
γίνει μετατόπιση εκτός των κτιρίων και υποδομών του Πανεπιστημίου, σε περιμετρικό 
δρόμο. 
 
Θα κατασκευαστεί νέος αγωγός για την υδροδότηση της Αμπελειάς και του Επισκοπικού, 
μήκους 5.020μ από ΡΕ, Φ125, 20 ατ, ο οποίος θα συνδεθεί στην Πεδινή με τα δίκτυα των 
κλάδων υψηλής και Χαμηλής πίεσης και την υψηλή δεξαμενή Πεδινής – για η δυνατότητα 
εναλλακτικής τροφοδοσίας από τον ΣΥΔΛΙ - και έως τη νέα ρυθμιστική δεξαμενή Αμπελειάς. 
Θα κατασκευαστεί νέα ρυθμιστική δεξαμενή χωρητικότητας 200m3 για αύξηση της 
επάρκειας και καλύτερη λειτουργία. 
 
Λόγω του ότι δεν επαρκεί η πίεση μέχρι την Αμπελειά, στα όρια της περιοχής Αγία Μαρίνα 
της Πεδινής, προτείνεται να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο με δεξαμενή χωρητικότητας 35m3, 
με αντλίες ενίσχυσης πίεσης (κύρια και εφεδρική), μεταβαλλόμενης παροχής 15 – 30 m3/h. 
 

 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 



 

 
Το έργο θα κατασκευαστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στον Λεκανοπέδιο 

Ιωαννίνων, μεταξύ των οικισμών Πεδινής, Αμπελειάς, Επισκοπικού 
  
4. Στοιχεία του κυρίου του έργου: 

 

Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (ΣΥΔΛΙ) 
Tηλ. +302651023057 
 
5. Μελετητής 
 
Τεχνική Υπηρεσία ΣΥΔΛΙ 

 
6.  Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας  για το Στάδιο της Μελέτης 

 
Το νόημα που αποδίδεται στον όρο ‘Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στη Μελέτη’ 

ορίζεται στο ΠΔ 305/96 και την ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177 Αρ.Φ. 266/01.  
 
  

 



 

 

ΤΜΗΜΑ Β   
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 
ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

01202 Φ1.3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 2, 9, 13  

01204 Φ1.3 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 2, 5, 10 και  

Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.10 
Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των 
εκσκαφών  

01207 Φ1.3 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 7, 10 και  

Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.10 
 

02100 (06-07) Φ1.2 ΠΔ 1073/81: άρθρα 45, 46, 47, 48, 50, 85  

02201 Φ1.2 ΠΔ 1073/81: άρθρο 8  

02202 Φ1.2 
ΠΔ 1073/81: άρθρο 72 και  

Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.8 
 

02203 Φ1.2 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.8  

02301 Φ2.1 ΠΔ 1073/81: άρθρο  46   

02401 Φ1.1, Φ1.2 ΠΔ 1073/81: άρθρο  46 και ΠΔ 95/78  

03101 Φ1.1 ΠΔ 1073/81: άρθρα 18, 19  

03102 Φ2.2, Φ2.3 ΠΔ 1073/81: άρθρο 41, Π.Δ. 778/80 αρθ. 20 
 

03104 Φ2.1, έως Φ2.3 
ΠΔ 1073/81: άρθρο 17  και  

Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.5 
 

03201 Φ2.1 έως Φ2.4  ΠΔ 1073/81: άρθρα 38,40, Π.Δ.778/80 αρθ. 20  

03202 Φ2.1 ΠΔ 1073/81: άρθρο 38, Π.Δ.778/80 αρθ. 17  

03204 Φ1.2, Φ2.1, 
Φ2.2 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 37, 106 και  
Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β Ι, παρ.6 

 



 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 
ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

03208 Φ1.3, Φ2.1 έως 
Φ 2.4 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 43, 44 και  
Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.6 

 

03209 Φ2.1 έως Φ2.4  
ΠΔ 778/80 αρθρα 15, 21 και  

Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.1 
 

03301 Φ2.3, Φ2.4 
ΠΔ 1073/81: άρθρο 34 ,Π.Δ. 778/80: αρθ. 9 

και Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993 
 

03302 Φ1.3, Φ2.1 έως 
Φ 2.4 

ΠΔ 1073/81: άρθρο 34 ,Π.Δ. 778/80: αρθ. 
3,4,5,6,7,8,10,13. Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β 
ΙΙ, παρ.6 και Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993 

 

03303 Φ1.3 
ΠΔ 1073/81: άρθρο 34 ,Π.Δ. 778/80: αρθ. 

3,4,5,6,7,8,10,13. Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β 
ΙΙ, παρ.6 και Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993 

 

03304 Φ2.1 
Π.Δ. 778/80: αρθ. 4, 13 και  

Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993 
 

03401 Φ2.1 έως Φ2.3 ΠΔ 1073/81: άρθρο 40,41 ,Π.Δ. 778/80: αρθ. 20 
 

04401 Φ1.3 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 103,104,105, 106 

και Π.Δ. 396/94 
 

04403 Φ2.4 ΠΔ 1073/81: άρθρο 105  και Π.Δ. 396/94 
 

04501 Ολες οι φάσεις ΠΔ 1073/81: άρθρο 96, παρ. 2 στ  

05101 Φ1.1 ΠΔ 1073/81: άρθρα 18, 24, 33 
 

 

05105 

 

Φ1.1 

 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 18, 27, 28, 33 

 

 

05106 

 

Φ1.1 

 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 20, 24 

 

05302 Φ1.3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 46, 47, 48  

05305 Φ1.3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 25, 86  



 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 
ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 
05309 

Φ1.1, Φ2.1 έως 
Φ2.3, Φ3.2, Φ3.4, 

Φ4.3, Φ4.4 

 
Π.Δ. 1073/81, άρθρο 91 

 

05401 Φ3.3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 85, 86, 87  

05402 Φ1.4, Φ2.1 ΠΔ 1073/81: άρθρο 86  

05403 Φ3.3, Φ4.1, 
Φ4.3 

ΠΔ 1073/81: άρθρο 89  

06103 Φ2.5 ΠΔ 1073/81: άρθρο 96  

06104 Φ2.5 ΠΔ 1073/81: άρθρο 96  

06201 Φ1.2, Φ2.1 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2  

06203 Φ1.1, Φ1.2 Π.Δ. 305/96, Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2  

06304 Φ1.2 ΠΔ 1073/81: άρθρο 96 και Π.Δ. 95/78  

 
07101 

 
Φ1.2, Φ2.1  

 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 78, 79 και  

Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2 

Tα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν’απέχουν τουλάχιστο 2 μέτρα 
καθ’ύψος από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται 
περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, 

07103 Φ1.1 Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2.2 αντλία σκυροδέματος, κλπ.) Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες διακοπής 

07104 Φ1.1 Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2.2 της ηλεκτροδότησης πριν την κατεδάφιση 

 
07105 

Φ1.2, Φ2.1, Φ2.4, 
Φ3.3, Φ4.1, Φ4.4, 

Φ4.5 

Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2.1 και 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 75, 76, 77, 78  

 

 
07201 

Φ1.1, Φ1.2,  
Φ2.1 έως Φ2.5, 

Φ3.3, Φ3.4, Φ4.1, 
Φ4.3 έως Φ4.5 

 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 48, 49 και Π.Δ. 395/94 

 

 
07202 

Φ1.1, Φ1.2,  
Φ2.1 έως Φ2.4, 

Φ3.3, Φ3.4, Φ4.1, 
Φ4.3 έως Φ4.5 

 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 49, 80, 81  και ΠΔ 395/94 

 

 



 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 
ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

08106 Φ1.2 έως Φ1.4, 
Φ2.1 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 6, 40  

08108 Φ1.2, Φ1.3 
Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.10 και 

Π.Δ. 778/80 αρθ. 21, παρ. 4, 5 
 

08203 Φ2.2, Φ2.3 ΠΔ 1073/81: άρθρο 40 παρ. 1  

08204 Φ2.1 Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.6  

09101 Φ4.1, Φ4.3, Φ4.4 ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 110 και Π.Δ. 95/78  

09104 Φ4.1, Φ4.3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 99, 110  

09105 Φ2.5 ΠΔ 1073/81: άρθρα 99, 110  

09106 Φ4.3 ΠΔ 1073/81: άρθρο 105  

09201 Φ2.2, Φ2.3 ΠΔ 1073/81: άρθρα 105, 106, 97 παρ. 3  

09202 Φ2.4, Φ3.4, Φ4.1 ΠΔ 1073/81: άρθρα 105, 106, 97 παρ. 3  

10102 Φ1.2, Φ1.3, 
Φ2.4 

ΠΔ 396/94 άρθρα 3,4 και Παράρτημα ΙΙ 
παράγρ. 2 ΠΔ 85/91 

Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους 
χειριστές (τσάπας, πασσαλοπήκτη, κλπ.) 

10103 Φ1.1, Φ1.3, 
Φ2.2, Φ2.3 

ΠΔ 1073/81: άρθρο 30,. ΠΔ 396/94 άρθρο 7 
και Παράρτημα ΙΙ παρ. 4 

 

10105 Φ1.3, Φ2.1 έως 
Φ2.3 

Π.Δ. 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.3 και 
Εγκύκλιος Υπ.Εργ. 130329/03.07.95 

 

10201 Φ4.1, Φ4.3 
ΠΔ 396/94 άρθρο 7 και Παράρτημα ΙΙ παράγρ. 

4 
 

10203 Φ4.1, Φ4.3 
Π.Δ. 70α, Π.Δ 396/94 και Π.Δ. 396/94 

Παράρτημα, παρ. 2.10 
 

10204 Φ4.1, Φ4.3 
ΠΔ 396/94 άρθρο 7, Παράρτημα ΙΙ παρ.3,4 και 

Π.Δ. 395/94 Παράρτημα, παρ. 2.10 
 

10205 Φ2.5, Φ3.4 
ΠΔ 396/94 άρθρο 7, Παράρτημα ΙΙ παρ.3,4 και 

Π.Δ. 395/94 Παράρτημα, παρ. 2.10 
 

10207 
Φ1.1 έως Φ1.3, 
Φ2.1 έως Φ2.3, 

Π.Δ. 1073/81, άρθρο 47 και Π.Δ. 395/94 
Παράρτημα, παρ. 2.10 

 

10208 Φ4.1, Φ4.3 Π.Δ. 95/78 και Π.Δ. 395/94 Παράρτημα, παρ. 
2.10 

 



 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ  
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Για τους σκοπούς του παρόντος ΣΑΥ προτείνεται η εγκατάσταση εργοταξίου στην 

ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός του Αναδόχου, οι χώροι 
αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού κλπ.  

 
1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

 
Η κίνηση σε όλη την έκταση του έργου θα γίνεται μέσω των υφιστάμενων οδών μέσω 

κατάλληλης σήμανσης. 

 

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 
 
Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από 

το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία πεζών γίνεται 
σε όλη την έκταση του εργοταξίου εκτός από τους χώρους όπου ειδική σήμανση το 
απαγορεύει. 

 
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

 
Ο μηχανικός εξοπλισμός του Αναδόχου θα ασφαλίζεται εντός του περιφραγμένου 

εργοταξίου. Ο κινητός μηχανικός εξοπλισμός σε περίπτωση που είναι δύσκολη η 
καθημερινή μεταφορά του (πχ ερπυστριοφόροι εκσκαφείς) θα ασφαλίζεται στο σημείο 
εργασίας με τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τους περαστικούς. 

Σε περίπτωση που επιλεγεί η διαμόρφωση του οπλισμού να γίνει στο εργοτάξιο θα 
πρέπει ο χώρος να σημανθεί και να μην εμπλέκεται με τις διαδρομές κίνησης προσωπικού 
και μηχανημάτων. 

 
4. Χώροι αποθήκευσης 

 
Οι χώροι αποθήκευσης των υλικών θα διαμορφωθούν στο χώρο του εργοταξίου Ο 

επιτυχών ανάδοχος του υπό μελέτη έργου οφείλει μετά την ανάληψη κατασκευής του έργου 
να προσκομίσει στον ΚτΕ αναλυτικά σχέδια όπου θα απεικονίζονται οι αποθηκευτικοί χώροι 
που θα χρησιμοποιήσει καθώς και οι υπόλοιπες απαιτούμενες εγκαταστάσεις. 

 
5. Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο 

τρόπος αποκομιδής τους) 
 

Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά, κλπ., θα συλλέγονται 
σε ειδικά container η θέση του οποίων θα καθοριστεί από τον ανάδοχο κατασκευής του υπό 
μελέτη έργου.  Τα container θ’απομακρύνονται κατά διαστήματα και θα αντικαθίστανται με 
άλλα κενά. 

Ο ανάδοχος ( και οι υπεργολάβοι) θα ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές για τυχόν 
επικίνδυνες ουσίες που απαιτούν ασφαλή αποκομιδή. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την 
λήψη όλων των λογικών προφυλάξεων για την ασφαλή αποκομιδή επικίνδυνων ουσιών, 
καθώς και την τήρηση αρχείου μεταφοράς αυτών από εγκεκριμένη εταιρία. 



 

 

Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά μπορεί να βρεθούν κατά την διάρκεια των εργασιών 
στο εργοτάξιο: 

 - Λάδια  
 - Διαλύτες 
 - Τσιμέντο 
 - Εποξειδικά υλικά 
 - Βαφές και κόλλες 

- Εύφλεκτα υλικά 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι ενήμερος για τις απαιτήσεις ασφαλούς αποθήκευσης, 

σήμανσης ασφαλείας και χρήσης που είναι απαραίτητες για την εργασία επιτόπου του 
έργου.  

Υπενθυμίζονται στον Ανάδοχο κατασκευής του έργου οι απαιτήσεις Περιβαλλοντικής 
Προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες κάθε είδους σκουπίδια , άχρηστα υλικά, παλιά 
ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια παντός είδους ενέματα κ.λ.π. αποτελούν ελεγχόμενα 
απορρίμματα και θα πρέπει να απομακρύνονται από το εργοτάξιο, η δε διάθεση τους θα 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 
λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. 
Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος περιβαλλοντικός όρος). 

Για τα υγρά απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις (πάγιος 
περιβαλλοντικός όρος). 

 
6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Στις κεντρικές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου  πρέπει να υπάρχουν : 
Α. Επαρκείς και κατάλληλοι χώροι για την αλλαγή και την φύλαξη των ενδυμάτων του 

προσωπικού. 
Β. Χώροι υγιεινής, δηλαδή αποχωρητήρια, ντους και νιπτήρες. 
Γ. Χώροι εστίασης και επάρκεια πόσιμου νερού. 
Δ. Στο εργοτάξιο πρέπει επίσης να υπάρχει φαρμακείο για την παροχή Α΄Βοηθειών σε 

θέση εύκολα προσιτή. 
Οι περιοχές και οι εγκαταστάσεις που παρέχει ο Ανάδοχος κατασκευής προς τους 

εργαζόμενους θα συντηρούνται για να εξασφαλίζεται το ότι παραμένουν τακτοποιημένοι, 
καθαροί από υγειονομικής απόψεως και ασφαλείς ειδικά όσον αφορά την προφύλαξη από 
τρωκτικά. 

Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων 
βοηθειών. Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και 
το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου και του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που 
καλύπτει την περιοχή. 



 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 

?/? Αρ. Νομοθετήματος Τίτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ 

1 Π.Δ. 22-12-1933 Περί ασφαλείας εργατών και 
υπαλλήλων εργαζομένων επί 
φορητών κλιμάκων. 

ΦΕΚ 406 Α΄ /29-12-1933 

2 Ν. 158/1975 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό 
τάση. 

ΦΕΚ 189 A΄/08-09-1975 

3 Π.Δ. 17/1978 Περί συμπληρώσεως του από 
22/29.12.1933 Π. Δ/τος “περί 
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων 
εργαζομένων επί φορητών 
κλιμάκων. 

ΦΕΚ 3 Α΄/12-01-1978 

4 Π.Δ.  422/1979  Περί συστήματος σηματοδοτήσεως 
ασφαλείας εις τους χώρους 
εργασίας. 

ΦΕΚ. 128, τεύχος της Α 
της 15 Ιουν.1979 

5 Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά 
την εκτέλεσιν οικοδομικών 
εργασιών. 

ΦΕΚ 193Α΄/26-08-1980 

6 Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
έργων οικοδομών και πάσης 
φύσεως έργων αρμοδιότητος 
Πολιτικού Μηχανικού. 

ΦΕΚ 260 Α΄/16-09-1981 

7 Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης 
των μέτρων ασφαλείας στις 
οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά 
έργα. 

ΦΕΚ 126 Α΄/15-09-1983 

8 Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. ΦΕΚ 154 Β΄/19-03-1984 

9 Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων. 

ΦΕΚ 177 Α΄/18-10-1985 

10 Υ.Α. 56206/1613/1986 Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής των μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 
85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης 
Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης 
Ιουλίου 1985. 

ΦΕΚ 570 Β΄/09-09-1986 

11 Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 
εργασία. 

ΦΕΚ 31 Α΄/17-02-1988 

12 Π.Δ. 71/1988 Κανονισμός πυροπροστασίας των 
κτιρίων. 

ΦΕΚ 32 Α΄/17-02-1988 

13 Π.Δ. 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης 
τεχνικού ασφάλειας και γιατρού 
εργασίας, επίπεδο γνώσεων και 
ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας για 
τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 
1568/1985 “Υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζομένων”. 

ΦΕΚ 138 Α΄/21-06-1988 



 

 

14 Υ.Α. 69001/1921/1988 Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή 
τιμή στάθμης θορύβου 
μηχανημάτων και συσκευών 
εργοταξίου και ειδικότερα των 
μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, 
των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 
και των φορητών συσκευών 
θραύσης σκυροδέματος και 
αεροσφυρών. 

ΦΕΚ 751 Β΄/18-10-1988 

15 Π.Δ. 31/1990 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός 
και συντήρηση μηχανημάτων 
εκτέλεσης Τεχνικών έργων. 

ΦΕΚ 11 Α΄/05-02-1990 

16 Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που διατρέχουν 
λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο 
κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 38 Α΄/18-03-1991 

17 Υ.Α. 1872/1992 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την 
τήρηση Βιβλίου Απασχολουμένου 
Προσωπικού στα οικοδομικά και 
τεχνικά έργα. 

ΦΕΚ 370, τεύχος Β' της 
9.6.92. 

18 Υ.Α.ΔΙΔ4/Φ7.1/30330/1993 Χορήγηση ειδών ατομικής 
προστασίας, σε υπαλλήλους του 
Υπουργείου Προεδρίας της 
Κυβ/σεως. 

ΦΕΚ 609Β'/21-9-1990 

19 Π.Δ. 77/1993 Για την Προστασία των 
εργαζομένων από φυσικούς, 
χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες και τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 
(135/Α) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 34 Α΄/18-03-1993 

20 Π.Δ. 377/1993 Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις Οδηγίες 
89/392/ΕΟΚ και 91/368/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές.  

ΦΕΚ 160 Α'/Α15-9-1993 

21 Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 Κανονισμός παραγωγής και 
διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών 
στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση μεταλλικών 
σκαλωσιών. 

ΦΕΚ 756 Β΄/28-09-1993 

22 Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους 
εργαζόμενους κατά την εργασία 
τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 220 Α΄/19-12-1994 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23 Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του 
Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 220 Α΄/19-12-1994 

24 Π.Δ. 397/1994 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας κατά την χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται 
κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την 
οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του 
Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 221 Α΄/19-12-1994 

25 Π.Δ. 399/1994 Προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με 
την έκθεση σε καρκινογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του 
Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 221 Α΄/19-12-1994 

26 Π.Δ. 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για την 
σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας 
στην εργασία σε συμμόρφωση με 
την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 67 Α΄/10-04-1995 

27 Π.Δ. 186/1995 Προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 
93/383/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 97 Α΄/30-5-1995 

28 Π.Δ. 16/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας στους χώρους εργασίας 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 
89/654/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 10 Α΄/18-01-1996 

29 Π.Δ. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 11 Α΄/18-01-1996 

30 Π.Δ. 18/1996 Τροποποίηση Π.Δ. 377/1993 
σχετικά με τις μηχανές σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 
93/68/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 12 Α΄/18-01-1996 

31 Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. 

ΦΕΚ 212 Α΄/29-08-1996 



 

 

32 Π.Δ. 89/1999 Tροποποίηση του π.δ. 395/94 
"Eλάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους 
κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/EOK" (220/Α) σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 
95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. 

ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999 

33 Π.Δ. 90/99 Οριακές τιμές έκθεσης και ανώτατες 
οριακές τιμές έκθεσης των 
εργαζομένων σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά την 
διάρκεια εργασίας τους. 

ΦΕΚ 94/Α/1999 

34 ΠΔ: 159/99  Τροποποίηση του π.δ. 17/96 
"Mέτρα για την βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 
89/391/EOK και 91/383/EOK"(11/A) 
και του π.δ. 70α/88 "Προστασία των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε 
αμίαντο κατά την εργασία"(31/Α) 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 175/97 (150/Α).  

ΦEK 157/A/3-8-1999 

35 ΥΑ: 433/19-9-2000  Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας 
και Υγείας (Φ.Α.Υ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για την προσωρινή και 
οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 
Έργου.  

ΦΕΚ 1176 Β/22-9-2000 

36 Π.Δ. 304/2000 Τροποποίηση του π.δ. 395/94 
"Eλάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζόμενους 
κατά την εργασία τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 
89/655/EOK" (ΦEK 220/A/19-12-94) 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 89/99 "Tροποποίηση του π.δ. 
395/94 σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου" 
(ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999) 

ΦΕΚ 241/Α/03-11-2000 

37 ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  Πρόληψη εργασιακού κινδύνου 
κατά τη μελέτη του έργου.  

ΦΕΚ 266/Β/14-3-01 

38 ΥΑ: ΔΕΕΠΠ/85/14-5-2001 Καθιέρωση του Σχέδιου Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) ως 
απαραίτητων στοιχείων για την 
έγκριση μελέτης στο στάδιο της 
οριστικής ή/και της μελέτης 
εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο.  

ΦΕΚ 686/1-6-2001 τ. Β' 

    

     

 



 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18 / 6 / 2020  ΙΩΑΝΝΙΝΑ  26 / 6 / 2020 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

   

   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ  ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ ΤΕ, MSc  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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