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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1 Εισαγωγή 

1.1. Συμβατικά Στοιχεία 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια της οριστικής μελέτης οδοποιίας του έργου “ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ”. 

Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών τον Αύγουστο 

του 2020 και αφορά την αναβάθμιση σημαντικών οδών του κεντρικού οδικού δικτύου της πόλης και πιο 

συγκεκριμένα τις οδούς:  Πυρσινέλλα – Σμύρνης – Ακαδημίας. 

 Στο υπό έγκριση Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιωαννιτών προτείνονται 

ένα πλήθος μέτρων στην κατεύθυνση αυτή. 

1.2. Λοιπά Στοιχεία 

Για το σχεδιασμό της αναμόρφωσης των οδών, ελήφθη υπόψη το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Ιωαννιτών και οι προβλέψεις για την  ιεράρχηση και κυκλοφοριακή οργάνωση του οδικού 

δικτύου στο κέντρο της πόλης.  
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2 Ιστορικό – Συμπεράσματα από τα Προηγούμενα Στάδια Μελέτης 

2.1. Ευρύτερη Περιοχή του Έργου 

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει τις οδούς Πυρσινέλλα (από Μελανίδη έως και την Πλατεία 

Πάργης), Σμύρνης, Νεοφύτου Δούκα (από Σμύρνης έως Ναπολέοντος Ζέρβα), Ακαδημίας (από 

Ναπολέοντος Ζέρβα έως Αράπη) και Αράπη (από Ακαδημίας έως Καλιάφα).  

Πρόκειται για αστικές οδούς στο κέντρο της πόλης οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα 

λειτουργικότητας, τόσο λόγω της κυκλοφορίας όσο και εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων υποδομών για 

την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών.  

 
 

2.1.1. Φυσικό Περιβάλλον 

2.1.1.1 Κλιματολογικά Στοιχεία 

Στο εσωτερικό της Ηπείρου όπου βρίσκεται και το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, το κλίμα είναι 

ηπειρωτικό, χαρακτηριζόμενο από έντονες βροχοπτώσεις και συχνές χιονοπτώσεις, χαμηλές 

θερμοκρασίες και υψηλά ποσοστά υγρασίας κυρίως κατά τους μήνες Οκτώβριο έως Μάρτιο. 



“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ” 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
3 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

Κλιματολογικά στοιχεία για το λεκανοπέδιο παρέχονται από την Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία). Τα δεδομένα αφορούν μακροχρόνιες μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού της Ε.Μ.Υ. στα 

Ιωάννινα (γεωγραφικό πλάτος 37ο54’, γεωγραφικό μήκος 23Ο 45’, υψόμετρο βαρομέτρου 484 m). 

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία για το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι 

0,2 0C για τον μήνα Ιανουάριο, η μέγιστη 30,9 0C τον Ιούλιο ενώ οι αντίστοιχες μέσες μηνιαίες 

θερμοκρασίες είναι 4,7 0C και 24,8 0C. Η μέση μηνιαία υγρασία κυμαίνεται από 52,5 % (Ιούλιος) έως 

81,5% (Δεκέμβριος), ενώ η μέγιστη μέση μηνιαία βροχόπτωση είναι 174,9 mm και παρατηρείται κατά το 

μήνα Δεκέμβριο. Τέλος όσον αφορά την μέση μηνιαία ένταση του ανέμου, αυτή κυμαίνεται από 1,9 μέχρι 

4,1 Kt με μέση μηνιαία διεύθυνση νοτιοανατολική κατά τους χειμερινούς μήνες και βορειοδυτική κατά 

τους εαρινούς ενώ η ηλιοφάνεια στην περιοχή είναι γενικά περιορισμένη λόγω της λίμνης και της ομίχλης 

που δημιουργεί. (Πηγή: ΕΜΥ) 

2.1.1.2 Γεωτεχνικά Χαρακτηριστικά 

Η περιοχή του έργου αναπτύσσεται στην μεγάλη ανατολική ορεινή ενδοχώρα της Ηπείρου, στην 

γεωφυσική ενότητας του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου 

περιλαμβάνει τέσσερις γεωμορφολογικές ενότητες:  

 τον ορεινό όγκο Μιτσικέλι που περιβάλλει ΒΑ το λεκανοπέδιο 

 τον ορεινό όγκο του οροπεδίου Μαρμάρων που περιβάλλει από ΒΒΔ ως ΝΝΑ το λεκανοπέδιο 

 τα υψώματα κατά μήκος της λεκάνης Μ. Γαρδίκι, Αγ. Τριάδα, Μπάφρα, Καστρίτσα και 

Μπιζάνι που διαχωρίζουν τη λεκάνη σε δύο επιμήκεις υπολεκάνες. 

 την πεδινή έκταση της λεκάνης 

Η περιοχή στην οποία ανήκει το έργο αποτελεί μέρος της πεδινής έκτασης της λεκάνης και εμφανίζει 

ομαλό ανάγλυφο. 

2.1.1.3 Γεωλογικά Χαρακτηριστικά 

Υπόβαθρο του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων αποτελούν τα ιζήματα της Ιόνιας σειράς τα οποία 

αρχίζουν με εβαπορίτες (Τριαδικό), συνεχίζονται κυρίως με ανθρακικούς και αργυλοπυριτικούς 

σχηματισμούς (από το Ιουρασικό ως το ανώτερο Ανώτερο Ηώκαινο) και τελειώνουν με τον φλύσχη 

(Ολιγόκαινο). Τα μεταλλικά ιζήματα του λεκανοπεδίου περιλαμβάνουν: το Πλειόκαινο που αποτελείται 

από λιμναίες αργιλικές άμμους, και το Τεταρτογενές που περιλαμβάνει το Πλειστόκαινο και το Ολόκαινο. 

Το Πλειστόκαινο αποτελείται από αργίλους στη βάση που ακολουθούν εναλλαγές ασβεστολιθικών 

άμμων, χονδρόκοκκων άμμων και ρουτιδών με μικρό ποσοστό αργίλου, ενώ αντίστοιχα το Ολόκαινο 

αποτελείται από παλαιούς και πρόσφατους κώνους κορημάτων. 



“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ” 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
4 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

2.1.1.4 Στοιχεία Τεκτονικής και Σεισμικότητας 

Βασικό γνώρισμα της τεκτονικής δομής της Ιονίου ζώνης στην Ήπειρο είναι τα μεγάλα επάλληλα 

σύγκλινα και αντίκλινα που επωθούνται και εφιππεύουν το ένα πάνω στο άλλο. Η διεύθυνσή τους είναι 

γενικά ΒΔ-ΝΑ που νοτιότερα γίνεται ΒΒΔ-ΝΝΑ και ΒΒΑ-ΝΝΔ. Αναφορικά με τις σεισμικές δράσεις 

σχεδιασμού, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ., 

2000) και την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 1154/ 12-08-2003 και ισχύει από 01-01-2004, η 

ευρύτερη περιοχή έρευνας κατατάσσεται στην κατηγορία Ι ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας, με 

σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α= α x g, όπου α= 0,16 και g η επιτάχυνση της βαρύτητας (g= 981cm/sec2) 

2.1.1.5 Υδρογεωλογία-Υδατικοί Πόροι 

Το πεδινό τμήμα του λεκανοπεδίου, μέρος του οποίου βρίσκεται στην περιοχή του έργου, στερείται 

αναπτυγμένου υδρογραφικού δικτύου. Η φυσική και ανθρωπογενής παρέμβαση έχουν διαμορφώσει μια 

υδρογεωλογική κατάσταση στην οποία  οι απορροές του όρους Μιτσικέλι, των Λογγάδων, της σήραγγας 

Λαγκάτσας και της τάφρου Καστρίτσας συγκεντρώνονται στην λίμνη Παμβώτιδα, ενώ οι περιοχές του 

νότιου τμήματος του λεκανοπεδίου αποστραγγίζονται από τις καταβόθρες Μπάφρας, Πεδινής και 

Αυγού. 

Πλησίον του σχεδιαζόμενου κόμβου διέρχεται η τάφρος της Λαγκάτσας η οποία αποστραγγίζει δια 

μέσου της σήραγγας της Λαγκάτσας ένα εκτεταμένο τμήμα του λεκανοπεδίου. 

2.1.1.6 Οικοσυστήματα – Βιότοποι 

Σύμφωνα με τον εθνικό κατάλογο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 η 

περιοχή κατασκευής του έργου ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην ευρύτερη περιοχή της  πόλης Ιωαννίνων με 

κωδικό GR2130012. Η περιοχή αυτή έχει χαρακτηρισθεί και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) για την 

άγρια ορνιθοπανίδα. Συνηθισμένα είδη πτηνών που απαντώνται στην περιοχή είναι ενδεικτικά η 

πρασινοκέφαλη πάπια, ο βασιλαετός, ο σταχτοτσικνιάς, ο ευρασιατικός μπούφος, ο φιδαετός, το 

κιρκινέζι, ο γκιώνης, ο αργυροπελεκάνος, και το τρυγόνι. Τα είδη αυτά μαζί και με άλλα που έχουν 

καταγραφεί σπανιότερα στο λεκανοπέδιο, συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 

92/43/EEC. Άλλα σημαντικά είδη ζώων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή είναι ερπετά όπως το 

ασινόφιδο, το σπιτόφιδο, το νερόφιδο ο τυφλίτης και η κοινή οχιά ενώ συνηθισμένη είναι η παρουσία 

της μεσογειακής χελώνας. Τέλος, έχουν καταγραφεί διάφορα είδη αμφίβιων όπως ο βαλκανικός 

βάτραχος, ο κοινός τρίτωνας, ο χωματόφρυνος και ο πράσινος φρύνος. Προφανώς τα ανωτέρω είδη 

συνδέονται στενά με τη λίμνη Παμβώτιδα η οποία απέχει από το έργο περί τα 800 m. 
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2.1.1.7 Προστατευόμενες Περιοχές 

Στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων ως προστατευόμενες περιοχές ορίζονται: 

 Η λίμνη Παμβώτιδα καθορίστηκε ως περιοχή Natura 2000 με κωδικό GR2130005 

 Η ευρύτερη περιοχή της πόλης των Ιωαννίνων (Natura 2000 GR2130012) 

 Το περιαστικό δάσος Ιωαννίνων που αποτελεί ένα από τα 19 αισθητικά δάση της χώρας με 

έκταση 846 στρεμ. 

 

2.1.2. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

2.1.2.1 Χαρακτηριστικά Περιοχής 

Η πεδινή περιοχή του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων είναι η περιοχή, στην οποία χωροθετείται ο Δήμος 

Ιωαννιτών και γειτνιάζει άμεσα με τις μεγάλης αξίας τουριστικές περιοχές της Βόρεια Πίνδου, του 

Ζαγορίου, του Μετσόβου και των Τζουμέρκων. Ο Δήμος Ιωαννιτών αποτελεί το κύριο αστικό κέντρο της 

Δυτικής Ελλάδας μετά την Πάτρα και χωροθετείται στα βορειοδυτικά της Ελληνικής χερσονήσου, στη 

συνοριακή περιοχή της Ελλάδας με τα Δυτικά Βαλκάνια και συγκεκριμένα με την Αλβανία. Τα μεγάλα 

έργα μεταφορικών υποδομών, όπως είναι η Εγνατία και η Ιόνια Οδός, που συναντώνται στην πόλη των 

Ιωαννίνων, την καθιστούν σημαντικό κόμβο μετακινήσεων. 

2.1.2.2 Διοικητική Διάρθρωση 

Η Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων στην οποία ανήκει το έργο, αποτελεί μία από τις έξι Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου Ιωαννιτών με τις υπόλοιπες πέντε να είναι οι: Δ.Ε. Ανατολής, Δ.Ε. Μπιζανίου, Δ.Ε 

Νήσου Ιωαννίνων, Δ.Ε. Παμβώτιδος και Δ.Ε. Περάματος. Το διοικητικό κέντρο του Δήμου βρίσκεται στα 

Ιωάννινα. Με βάση την διοικητική διαίρεση της χώρας, ο Δήμος Ιωαννιτών ανήκει στην Περιφέρεια 

Ηπείρου, η οποία μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 

2.1.2.3 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Η πόλη των Ιωαννίνων είναι μια από τις δέκα μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική 

Στατιστική Αρχή). 
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Δημοτική 

Ενότητα 

Πληθυσμός 

2001 

Πληθυσμός 

2011 

Μεταβολή 

% 

Ανατολής 7.734 11.555 49,00 

Ιωαννιτών 75.550 80.371 6,38 

Μπιζανίου 3.948 5.124 29,80 

Νήσου 

Ιωαννιτών 
354 219 -38,13 

Παμβώτιδος 9.904 10.468 5,69 

Περάματος 5.611 4.749 -15,36 

Σύνολο 103.101 112.486 9,10 

Πίνακας 2.1.2.3-1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά οικισμών ενδιαφέροντος 

2.1.2.4 Στοιχεία Απασχόλησης – Παραγωγικοί Τομείς 

Στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων παρατηρείται σημαντική υπεροχή σε απασχολούμενους στον 

τριτογενή τομέα. Σημαντική συνεισφορά στην τοπική ανάπτυξη έχουν ο εμπορικός κλάδος, οι κλάδοι 

Εκπαίδευσης, Δημόσιας Διοίκησης, Υγείας και η διαρκώς αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα. Οι 

τομείς του εμπορίου και του τουρισμού εμφανίζουν αναπτυξιακή δυναμική, εξαιτίας της άρσης της 

απομόνωσης μετά την κατασκευή της Εγνατίας και της Ιόνιας οδού. 

Ο δευτερογενής τομέας αφορά κυρίως την μεταποιητική δραστηριότητα στην ανάπτυξη της οποίας 

συντέλεσε η δημιουργία της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων μεταποίησης αφορούν 

τον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων) και κυρίως την παραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Σημαντικές είναι επίσης οι επιχειρήσεις εξόρυξης και επεξεργασίας 

μαρμάρου στο ανατολικό μέρος του λεκανοπεδίου καθώς και οι παραδοσιακές επιχειρήσεις της 

αργυροχρυσοχοΐας. Όσον αφορά το νότιο τμήμα της περιοχής συγκέντρωση βιοτεχνιών-βιομηχανιών 

καταγράφεται στην ΔΕ Μπιζανίου (Πεδινή). 

Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην περιοχή. Οι απασχολούμενοι στον 

πρωτογενή τομέα αντιστοιχούν στο 4% του συνόλου των εργαζόμενων κατοίκων. Όσον αφορά την 

περιοχή του έργου οι γεωργικές εκτάσεις καταγράφονται σε μικρές πεδινές περιοχές των ΔΕ Μπιζανίου 

και Ανατολής με κύρια προϊόντα να είναι κτηνοτροφικά φυτά, σιτηρά, πατάτες και λαχανοκομικά 

προϊόντα υπαίθρου ή θερμοκηπίου. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής αφορά κυρίως στην 

αιγο-προβατοτροφία, την χοιροτροφία και τη πτηνοτροφία με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
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πτηνοτροφείων και χοιροτροφείων για το νότιο τμήμα να βρίσκονται στις ΔΕ Ανατολής και Μπιζανίου. 

Επίσης παρατηρείται αυξημένη παραγωγή μελιού στα όρια του λεκανοπεδίου. 

2.1.2.5 Υφιστάμενες Χρήσεις Γης 

Πολεοδομικά Θεσμοθετημένες Χρήσεις 

Η άμεση περιοχή εκτέλεσης του έργου βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης των 

Ιωαννίνων. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 58Δ/09-02-1987) η περιοχή χαρακτηρίζεται ως 

περιοχή «Γενικής Κατοικίας».  

Περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.1.6 και 2.1.1.7. 

2.1.2.6 Ιστορικοί και Αρχαιολογικοί Χώροι 

Ζευγάρια Δήμου Ιωαννιτών 

Η πόλη των Ιωαννίνων περικλείεται και οριοθετείται δυτικά από τον επιμήκη λόφο του Προφήτη Ηλία, 

που δεσπόζει σε απόσταση περίπου 500 μ. από τη δυτική όχθη της λίμνης, και διακλαδίζεται σε δύο 

σκέλη. Το νοτιότερο σκέλος του λόφου (λόφος της Ψηλής Γορίτσας ή Ψηλογορίτσα), έχει άξονα ΒΔ- ΝΑ, 

έτσι ώστε η ανατολική του πλευρά αντικρίζει την πόλη και την λίμνη. Στην κορυφή του λόφου της 

Ψηλογορίτσας εντοπίστηκαν λαβές χειροποίητων αγγείων της κατηγορίας ΙΙ και όστρακα της κατηγορίας 

ΙΙΙ, ενώ στους ανατολικούς πρόποδες του υψώματος εντοπίστηκε λίθινη αξίνη. Τα ευρήματα 

υποδηλώνουν εγκατάσταση της Ύστερης Εποχής Χαλκού- Πρώιμης Εποχής Σιδήρου στην ανατολική 

πλαγιά του λόφου προς την πόλη των Ιωαννίνων (σήμερα εδώ έχουμε την πλήρως οικοδομημένη 

συνοικία «Ζευγάρια»). 

Λυκοτρίχι Δήμου Περάματος 

Ο οικισμός Λυκοτρίχι βρίσκεται στις δυτικές υπώρειες του όρους Μιτσικέλι, στο βόρειο –

βορειοδυτικό άκρο του. Μέσα στον οικισμό (δίπλα στο πηγάδι Λυκοτριχίου) εντοπίστηκε μικρή 

εγκατάσταση Ύστερης Εποχής Χαλκού - Πρώιμης Εποχής Σιδήρου, χωρίς οικιστικά κατάλοιπα. Η θέση 

αντιπροσωπεύεται από χειροποίητα άβαφα όστρακα με πλαστική σχοινοειδή διακόσμηση και επίθετα 

πλαστικά δισκάρια. 
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Πηγή «Σεντενίκο» Δήμου Περάματος 

Η θέση βρίσκεται στους πρόποδες του Μιτσικελίου, μεταξύ των κοινοτήτων Κρύας και Περάματος. 

Μαρτυρείται από χειροποίητα όστρακα των κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ, που έχουν χρονολογεί στην Ύστερη 

Εποχή Χαλκού – Πρώιμη Εποχή Σιδήρου.  

Πηγή «Ντραμπάτοβα» Αμφιθέας Δήμου Περάματος 

Η θέση Ντραμπάτοβα (Κρυονέρι) βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες του Μιτσικελίου, στις βόρειες 

όχθες της λίμνης Παμβώτιδας (σχέδ.2. 2.7). Το τοπωνύμιο σχετίζεται με τις πηγές πόσιμου νερού που 

υπάρχουν στην περιοχή. Στη θέση θα πρέπει να υπήρχε, μικρής ίσως έκτασης, εγκατάσταση Πρώιμης 

Εποχής Σιδήρου, όπως μαρτυρείται από την ύπαρξη χειροποίητης κεραμικής των κατηγοριών Ι με 

εγχάρακτη και ΙΙ με πλαστική διακόσμηση. 

Κρύα Δήμου Περάματος 

Η θέση βρίσκεται στις υπώρειες του όρους Μιτσικέλι, σε ελώδη ή παραλίμνια κατά την αρχαιότητα 

περιοχή, στις όχθες της αποξηρανθείσας σήμερα λίμνης Λαψίστας και διαθέτει πηγή νερού. Η αρχαία 

εγκατάσταση αντιπροσωπεύεται από δύο επάλληλα εκτεταμένα οικιστικά στρώματα με λείψανα εστιών 

και υπολείμματα δώδεκα αποθηκευτικών πίθων κατά χώραν και υπολογίζεται ότι καταλάμβανε έκταση 

περίπου 1000 τ.μ. 

2.1.2.7 Υφιστάμενες Απαλλοτριώσεις 

Η περιοχή του έργου βρίσκεται εντός σχεδίου επομένως για το σχεδιασμό ελήφθησαν υπόψη οι 

ρυμοτομικές γραμμές του σχεδίου. 

2.1.2.8 Δίκτυα Υποδομής 

Στην περιοχή υπάρχουν τα ακόλουθα δίκτυα: 

 Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού 

 Υπόγεια δίκτυα τηλεπικοινωνιών 

 Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 
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2.2. Συγκοινωνιακό Δίκτυο 

2.2.1. Οδικό Δίκτυο 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, πρόκειται για αστικές οδούς στο κέντρο της πόλης οι οποίες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργικότητας, τόσο λόγω της κυκλοφορίας όσο και εξαιτίας της 

έλλειψης σύγχρονων υποδομών για την ασφαλή κίνηση και κυκλοφορία των πεζών. 

2.2.2. Ανταγωνιστικά Μέσα Μεταφοράς και Συνδυασμένες Μεταφορές 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά μέσα μεταφοράς και συνδυασμένες 

μεταφορές. 

2.2.3. Σύνδεση και Εξυπηρέτηση Αστικών Κέντρων, Οικισμών και Περιοχών Ειδικών 

Χρήσεων 

Η αναμόρφωση των συγκεκριμένων οδών πρόκειται να βελτιώσει τη ροή της κυκλοφορίας των 

οχημάτων στο κέντρο της πόλης, ενώ έχει ως κεντρική στόχευση μείζονος σημασίας την ομαλή και 

λειτουργική κυκλοφορία των πεζών. 

2.3. Λειτουργική Κατάταξη της Οδού 

Για την κατηγοριοποίηση της οδού λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του Σ.Β.Α.Κ. και οι εν ισχύ 

προδιαγραφές (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, οι Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους»).  

Η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την μεθοδολογία προσδιορισμού που 

δίνεται στο σχήμα 3-1 των ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ. Σημειώνεται πως η κατάταξη των οδών δεν είναι αυστηρώς 

τεχνική διαδικασία αλλά υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες, όπως είναι η δυναμική των 

παρόδιων χρήσεων, οι προοπτικές αυτών, ο χαρακτήρας της κυκλοφορίας, κ.α.. Στο τεύχος των ΟΜΟΕ – 

ΛΚΟΔ αναγνωρίζεται αυτή η υποκειμενικότητα της διαδικασίας αναφέροντας πως η κατηγοριοποίηση 

των οδών  θα πρέπει να αναγνωρίσει τον διττό ρόλο που μπορεί να έχουν συγκεκριμένες οδοί έτσι ώστε 

ο σχεδιασμός των οδών να αντιμετωπίσει πιθανές ασύμβατες λειτουργίες.   

Στις ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ αναφέρονται τρεις διακριτές λειτουργίες των οδών:  

• Η λειτουργία σύνδεσης. Όλες οι υπεραστικές και ημιαστικές (περιαστικές) οδοί έχουν ως 

χαρακτηριστικό τη λειτουργία αυτή. Σκοπός του σχεδιασμού τέτοιων οδών είναι κατά κύριο 

λόγο η μεταφορά ανθρώπων και αγαθών με μικρές έως μηδαμινές απαιτήσεις για πρόσβαση 

σε παρόδιες χρήσεις γης και μηδαμινές έως μηδενικές απαιτήσεις παραμονής πεζών στον 

οδικό χώρο. 



“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ” 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
10 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

• Η λειτουργία πρόσβασης. Οι οδοί εντός δομημένων περιοχών χρησιμοποιούνται κυρίως για 

πρόσβαση. Ως πρόσβαση εδώ νοείται και η άμεση πρόσβαση προς τις παρόδιες χρήσεις των 

κατοίκων, των επισκεπτών, των προμηθευτών καθώς επίσης και των οχημάτων μεταφοράς 

αγαθών ή/και εκτάκτου ανάγκης. Για την ικανοποίηση αναγκών πρόσβασης, οι απαιτήσεις 

όσον αφορά την ταχύτητα είναι πολύ μικρές. Η λειτουργία της πρόσβασης εμποδίζεται κατά 

κανόνα από τη διαμπερή (διήκουσα) κυκλοφορία. Κατά τον ίδιο τρόπο η λειτουργία της 

πρόσβασης αποτελεί παράγοντα όχλησης για τη λειτουργία της σύνδεσης. Την ανάγκη 

πρόσβασης ακολουθεί η ανάγκη παροχής χώρων για τη στάθμευση οχημάτων. Η λειτουργία 

της πρόσβασης είναι τόσο εντονότερη όσο εντονότερη είναι η παρόδια δόμηση, δηλαδή όσο 

πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των άμεσα συνδεομένων με την οδό κατοικιών, βιομηχανιών και 

εν γένει χώρων προσέλκυσης μετακινήσεων. Ένα άλλο κύριο γνώρισμα της πρόσβασης είναι 

η σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό χρήση του οδικού χώρου από όλα τα είδη της 

μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτούνται 

μεγαλύτερες επιφάνειες για πεζούς και ποδήλατα. Οι δημιουργούμενες ανάγκες 

κυκλοφορίας πεζών λόγω των παρόδιων χρήσεων απαιτούν επιπλέον την παροχή 

δυνατοτήτων καλής και ασφαλούς διάβασης της οδού από τους χρήστες της, εκτός των 

οχημάτων. Μεταξύ της διαμπερούς και εγκάρσιας κυκλοφορίας δημιουργούνται ιδιαίτερα 

προ-βλήματα, που οδηγούν στην ανάγκη υιοθέτησης ορίων ταχύτητας της μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας που να είναι αποδεκτά από τον περιβάλλοντα χώρο της οδού. 

• Η λειτουργία παραμονής. Ο λειτουργικός χαρακτήρας της παραμονής (ταυτόχρονα και 

λειτουργία της επικοινωνίας) είναι καταρχήν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των οδών με 

παρόδια δόμηση. Προκύπτει από τις δραστηριότητες πέραν της πρόσβασης, που 

δημιουργούνται από την παρόδια χρήση και δόμηση του οδικού χώρου (χώρος μεταξύ 

οικοδομικών γραμμών). Τέτοιες δραστηριότητες είναι π.χ. το παιχνίδι των παιδιών, η 

παραμονή στο προκήπιο, η κίνηση στην αγορά, η παραμονή στα υπαίθρια καφενεία, ο 

περίπατος, η επίσκεψη σε αξιοθέατα, η ανάπαυση, η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, σε 

μουσεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία και χώρους αναψυχής παρά 

την οδό, οι οποίες δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα εμπλοκής με την διαμπερή 

κυκλοφορία. Για να λειτουργήσει ο χαρακτήρας της παραμονής απαιτούνται επαρκείς 

επιφάνειες. Επειδή όμως η μηχανοκίνητη κυκλοφορία ενεργεί ανασταλτικά στη λειτουργία 

του χαρακτήρα της παραμονής, έστω και αν οι επιφάνειες επαρκούν, όταν πρέπει να 

διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας της παραμονής, εκτός από τις διαστάσεις του οδικού χώρου, 



“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ” 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
11 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

πρέπει να ληφθούν μέτρα περιορισμού του φόρτου κυκλοφορίας σε επίπεδο αποδεκτό από 

τον περιβάλλοντα χώρο της οδού, με ταυτόχρονη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας. Για το 

λόγο αυτό, η λειτουργία του χαρακτήρα της παραμονής δημιουργεί προβλήματα όταν 

συνυπάρχει η ανάγκη της πρόσβασης, ενώ είναι σχεδόν ασυμβίβαστη η συνύπαρξη της 

παραμονής με τη σύνδεση. 

Στην οδηγία RAST06 «Directives for the Design of Urban Roads” από την Road and Transport Research 

Association, FGSV υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν τον χαρακτήρα της οδού και τον 

κυκλοφοριακό φόρτο, από την οποία προκύπτει η προτεινόμενη διατομή της οδού.  

 
Πυρσινέλλα 

Η οδός Πυρσινέλλα έχει πλάτος μικρότερο των 15m, από 14,5 – 14,9m και σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του Σ.Β.Α.Κ. προβλέπεται να λειτουργήσει ως «Συλλεκτήρια Οδός» (ΣΒΑΚ Π-2.2.1). Οι 

χρήσεις της οδού ποικίλουν με καταστήματα καφέ και μικρογευμάτων, και λιγότερο εμπορικά. Στους 

ορόφους η κύρια χρήση είναι επαγγελματική, σε συντριπτικό ποσοστό (κυρίως γραφεία/ιατρεία). 

Λαμβάνοντας υπόψιν την απαίτηση του Σ.Β.Α.Κ. αλλά και τις παρόδιες χρήσεις προκύπτει πως η οδός 

έχει διττό ρόλο με λειτουργία τόσο σύνδεσης όσο και πρόσβασης. Η ομάδα οδών Δ περιλαμβάνει οδούς 

(οδικά τμήματα) σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές), στις οποίες κατά προτεραιότητα εξυπηρετούνται 

σκοποί άμεσης πρόσβασης (προσπέλασης) σε ιδιοκτησίες (Πίνακας 2-1, ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ). Σε ορισμένες 

περιόδους της ημέρας είναι δυνατόν οι οδοί αυτής της ομάδας να εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό και τη 
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σύνδεση.  Από τον πίνακα 2-4 των ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ η οδός κατατάσσεται στην κατηγορία «ΔIV» ως 

συλλεκτήρια οδός με λειτουργία την σύνδεση και την πρόσβαση.  

Σμύρνης 

Η οδός Σμύρνης πλάτους 5,5m προβλέπεται να λειτουργήσει ως «Ήπιας Κυκλοφορίας» (ΣΒΑΚ Π-2.2.1) 

από το Σ.Β.Α.Κ., με ταχύτητες οχημάτων ≤30km/h. Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας 

για όλους» προτείνεται η πεζοδρόμηση των οδών με πλάτος μικρότερο των 6,0m (1.2.4.4 Κεφάλαιο 2). 

Οι παρόδιες χρήσεις είναι κυρίως κατοικία στους ορόφους με θέσεις στάθμευσης και ελάχιστες 

εμπορικές χρήσεις στο ισόγειο. Κύρια λειτουργία της οδού είναι η παραμονή. Η ομάδα οδών Ε 

περιλαμβάνει οδούς (οδικά τμήματα) σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές), οι οποίες εξυπηρετούν 

πρωταρχικά την παραμονή (Πίνακας 2-1, ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ). Από τον πίνακα 2-4 των ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ η οδός 

κατατάσσεται στην κατηγορία «ΕVI» ως τοπική οδός κατοικιών με λειτουργία την παραμονή.  

Νεοφύτου Δούκα 

Το υπό μελέτη τμήμα της οδού Νεοφύτου Δούκα έχει μέσο πλάτος 7,7m και προβλέπεται να 

λειτουργήσει ως «Ήπιας Κυκλοφορίας» (ΣΒΑΚ Π-2.2.1) από το Σ.Β.Α.Κ., με ταχύτητες οχημάτων ≤30km/h. 

Οι παρόδιες χρήσεις είναι κυρίως κατοικία στους ορόφους με θέσεις στάθμευσης και ελάχιστες 

εμπορικές χρήσεις στο ισόγειο. Κύρια λειτουργία της οδού είναι η παραμονή. Η ομάδα οδών Ε 

περιλαμβάνει οδούς (οδικά τμήματα) σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές), οι οποίες εξυπηρετούν 

πρωταρχικά την παραμονή (Πίνακας 2-1, ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ). Από τον πίνακα 2-4 των ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ η οδός 

κατατάσσεται στην κατηγορία «ΕVI» ως τοπική οδός κατοικιών με λειτουργία την παραμονή. 

Ακαδημίας 

Η οδός Ακαδημίας πλάτους 8,0m προβλέπεται να λειτουργήσει ως «Ήπιας Κυκλοφορίας» (ΣΒΑΚ Π-

2.2.1) από το Σ.Β.Α.Κ., με ταχύτητες οχημάτων ≤30km/h. Οι παρόδιες χρήσεις είναι κυρίως κατοικία στους 

ορόφους με θέσεις στάθμευσης και ελάχιστες εμπορικές χρήσεις στο ισόγειο. Κύρια λειτουργία της οδού 

είναι η παραμονή. Η ομάδα οδών Ε περιλαμβάνει οδούς (οδικά τμήματα) σε περιοχές εντός σχεδίου 

(αστικές), οι οποίες εξυπηρετούν πρωταρχικά την παραμονή (Πίνακας 2-1, ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ). Από τον 

πίνακα 2-4 των ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ η οδός κατατάσσεται στην κατηγορία «ΕVI» ως τοπική οδός κατοικιών με 

λειτουργία την παραμονή. 
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2.4. Κυκλοφοριακός Φόρτος Σχεδιασμού 

Σημερινές Συνθήκες Κυκλοφορίας 

Πυρσινέλα 

 
Η οδός Πυρσινέλλα είναι διπλής κατευθύνσεως, με δυνατότητα στάθμευσης και στις δύο πλευρές. 

Τα πεζοδρόμια της οδού έχουν πλάτος 2,4m περίπου. Οι επιστρώσεις των πεζοδρομίων έχουν κατασκευαστεί 

σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και παρουσιάζουν ανομοιομορφία υλικών. Σε απόσταση μερικών 

μέτρων από το Διοικητήριο και μέχρι την οδό Γερακάρη τα πεζοδρόμια είναι επιστρωμένα με παλιές 

τσιμεντένιες πλάκες οι οποίες είναι σε κακή κατάσταση και δεν προφέρουν καμία πρόσφυση στους πεζούς. 

Δεν υπάρχει όδευση τυφλών ούτε και διαβάσεις κατά μήκος της οδού. Η οδός παρουσιάζει μεγάλους 

κυκλοφοριακούς φόρτους και συμφόρηση, κυρίως εξαιτίας των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων.  
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Σμύρνης 

 
Η οδός Σμύρνης είναι μονής κατεύθυνσης. Η γεωμετρία της οδού περιλαμβάνει πεζοδρόμια και στις 

δύο πλευρές πλάτους 50 – 70cm περίπου. Τα οχήματα σταθμεύουν στην δεξιά πλευρά στην αρχή της οδού 

(επί της πλατείας Πάργης) και στην αριστερή στο τέλος (στην συμβολή με την οδό Νεοφύτου Δούκα). Οι πεζοί 

κινούνται στο οδόστρωμα λόγω των στενών πεζοδρομίων και της κακής κατάστασής τους. Οι πεζοί 

αποφεύγουν την οδό εξαιτίας της επικινδυνότητας. Η προσπέλαση από γονείς με μικρά παιδιά είναι 

επικίνδυνη, ενώ τα ΑΜΕΑ αδυνατούν να προσπελάσουν την οδό. Η κυκλοφορία των οχημάτων είναι 

περιορισμένη εξαιτίας της στενότητας της οδού και των περιορισμένων θέσεων στάθμευσης. Σε μεγάλο 

μέρος οφείλεται στα ταξί και στους μόνιμους κατοίκους.  
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Νεοφύτου Δούκα  

 
Η οδός Νεοφύτου Δούκα είναι μονής κατεύθυνσης. Η γεωμετρία της οδού περιλαμβάνει 

πεζοδρόμια και στις δύο πλευρές πλάτους 80 – 120cm περίπου. Τα οχήματα σταθμεύουν στην δεξιά πλευρά 

στην αρχή της σε αυτό το τμήμα. Οι πεζοί κινούνται στα πεζοδρόμια λόγω της κίνησης των οχημάτων. Τα 

πεζοδρόμια είναι μικρά σε σχέση με την κυκλοφορία των πεζών, η οποία είναι σημαντική τις πρωινές και τις 

μεσημεριανές ώρες διότι αποτελεί πρόσβαση προς το σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας. Οι επιστρώσεις 

των πεζοδρομίων αποτελούνται από παλιές τσιμεντένιες πλάκες οι οποίες είναι ολισθηρές λόγω της 

παλαιότητας. Η κυκλοφορία οφείλεται στα ταξί που έρχονται από την πλατεία Πάργης και από την 

διαμπερής κυκλοφορίας που κινείται προς την οδός Ακαδημίας για την πρόσβαση στο σχολικό συγκρότημα 

της Ακαδημίας και προς ανεύρεση θέσης στάθμευσης.  
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Ακαδημίας (από Ναπολέοντος Ζέρβα έως συμβολή με οδό Αράπη)  

Πρόκειται για μονής κατεύθυνσης οδός. Η παρούσα γεωμετρία της οδού περιλαμβάνει πεζοδρόμια 

πλάτους 70cm με στάθμευση και στις πλευρές της.  Στην συμβολή της οδού με την οδό Ναπολέοντος Ζέρβα 

υπάρχουν τοποθετημένοι κάδοι σκουπιδιών επί της διάβασης των πεζών (4 κάδοι). Τα πεζοδρόμια είναι σε 

κακή κατάσταση με επίστρωση από παλιές και σπασμένες τσιμεντένιες πλάκες. Η κίνηση των πεζών είναι 

αδύνατη με αποτέλεσμα αυτοί να κινούνται στο οδόστρωμα. Η έλλειψη οποιασδήποτε δυνατότητας κίνησης 

ΑΜΕΑ καθιστά την οδό μη προσπελάσιμη για συτήν την κατηγορία των συμπολιτών μας. Η κυκλοφορία των 

πεζών είναι σημαντική τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες διότι αποτελεί πρόσβαση προς το σχολικό 

συγκρότημα της Ακαδημίας. Ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι σημαντικός καθ’ όλη την διάρκεια που 

λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες και η αγορά με μεγάλο τμήμα του να οφείλεται σε διαμπερής 

κυκλοφορία προς ανεύρεση στάθμευσης.  
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2.5. Εγκεκριμένη Λύση Οδικών Έργων προηγούμενου Σταδίου προς εφαρμογή 

Για τις υπό μελέτη οδούς δεν υπάρχουν προηγούμενα στάδια. 

2.6. Εγκεκριμένες Μελέτες Τεχνικών Έργων προηγούμενου Σταδίου προς εφαρμογή 

Για τις υπό μελέτη οδούς δεν υπάρχουν προηγούμενα στάδια. 

2.7. Συμπεράσματα Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας και Φακέλων Ασφαλείας Υπογείων 

Έργων 

Δεν απαιτείται έλεγχος οδικής ασφάλειας 

2.8. Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι – Δεσμεύσεις 
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3 Υφιστάμενη Κατάσταση 

3.1. Χρόνος και Τρόπος Σύνταξης του Τοπογραφικού Υποβάθρου 

Το τοπογραφικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε, συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Ιωαννιτών το έτος 2020 για τις ανάγκες του έργου. 

3.2. Διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα Προηγούμενα Στάδια Μελετών 

Δεν υπάρχουν προηγούμενα στάδια μελετών 
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4 Περιγραφή Οριστικής Μελέτης Οδικού Έργου 

4.1. Κανονισμοί Εκπόνησης – Οριακά Στοιχεία Μελέτης 

4.1.1. Εφαρμοστέοι Κανονισμοί – Οδηγίες 

Για τα γεωμετρικά στοιχεία του σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη:  

• Υ.Α 52907/2009 "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 

κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών",  

• οι διατάξεις του ΝΟΚ,  

• οι Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους»,  

•  απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302-16-9-2013) "Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών 

παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών 

συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 

ασφάλειας,  

• οι «Γενικές Οδηγίες για ποδηλατόδρομους»,  

• η "Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατόδρομους (Υποδομές Ποδηλάτων) (ΦΕΚ 1053-

14/4/2016), οι οδηγίες του ΟΜΟΕ,  

• ο «Οδηγός Ανασχεδιασμού Αστικών οδών Αρμοδιότητας Δήμων 2019» της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. 

• RAST06 «Directives for the Design of Urban Roads” από την Road and Transport Research 

Association, FGSV 

 

4.1.2. Ταχύτητες Σχεδιασμού και Ελέγχου 

Οι ταχύτητες σχεδιασμού προέκυψαν από την κατηγοριοποίηση της οδού και τις προβλέψεις του 

Σ.Β.Α.Κ. και είναι οι ακόλουθες: 

• Πυρσινέλλα (ΔIV): ≤ 50km/h 

• Σμύρνης (ΕVI): ταχύτητα βηματισμού – πεζόδρομος 

• Ακαδημίας (ΕVI): ≤ 30km/h / ταχύτητα βηματισμού – ήπιας κυκλοφορίας 
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4.1.3. Τυπικές Διατομές και Λοιπές Διαμορφώσεις 

Πυρσινέλλα 

Το Σ.Β.Α.Κ. προβλέπει δημιουργία πεζοδρομίων με γεωμετρικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές, θέσεις στάθμευσης βραχείας διάρκειας στην δεξιά πλευρά της οδού και 

θέσεις μακράς διαρκείας στην αριστερή πλευρά.  Στην παρούσα κατάσταση η οδός είναι διπλής 

κατευθύνσεως με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και στάθμευση εκατέρωθεν. Η κυκλοφοριακή ρύθμιση 

διατηρείται. Η οδός χαρακτηρίζεται ως «Συλλεκτήρια». 

 
 Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους» για οδούς με πλάτος >12m 

απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίου ελάχιστου πλάτους 2,05m (1.2.4.1, Κεφάλαιο 2).  

Στον «Οδηγός Ανασχεδιασμού Αστικών οδών Αρμοδιότητας Δήμων 2019» της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. δεν 

υπάρχουν προδιαγραφές για μη ήπιες οδούς. Λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές της ΟΜΟΕ – ΚΑΟ 

για κύριες αστικές οδούς και το τυπικό πλάτος για δύο λωρίδες κυκλοφορίας (6,50m ΟΜΟΕ _ ΚΑΟ 2.2), 

επιλέχθηκε πλάτος λωρίδας 3,25m.   

Λόγω της στενότητας της οδού δεν ήταν δυνατή η δημιουργία θέσεων στάθμευσης στην βόρεια 

πλευρά της οδού. Επί της οδού έχουν δημιουργηθεί τρείς θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ προκειμένου να 

ικανοποιηθεί απαίτηση για θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου των 
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θέσεων του έργου.  Η διατομή περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,25m έκαστην, θέση 

στάθμευσης πλάτους 2,20m και πλάτος πεζοδρομίων >2,40m στην βόρεια πλευρά της οδού και >2,90 

στην νότια.  Το πλάτος των πεζοδρομίων στην νότια πλευρά είναι μεγαλύτερο προκειμένου να 

διατηρηθεί η ελάχιστη διάσταση των 1,5μ στις περιοχές στάθμευσης των Α.Μ.Ε.Α. Τα πεζοδρόμια της 

οδού θα διαστρωθούν με πλάκες Ελευθερουπόλεως πλην των εκβολών των πεζοδρόμων όπου θα γίνει 

χρήση των κυβόλιθων. Τα κράσπεδα θα είναι λίθινα από σκληρό μάρμαρο.  

 

Σμύρνης 

Το Σ.Β.Α.Κ. προβλέπει δημιουργία πεζοδρομίων με γεωμετρικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές και θέσεις στάθμευσης κατοίκων.  Στην παρούσα κατάσταση η οδός είναι 

μονοδρομημένη και υπάρχει στάθμευση στην δεξιά πλευρά στην αρχή της (συμβολή με Πυρσινέλλα) και 

περιορισμένες θέσεις στην αριστερή πλευρά στο τέλος της (συμβολή με οδό Νεοφύτου Δούκα). Η 

κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν διατηρείται. Η οδός ορίζεται ως «Ήπιας Κυκλοφορίας». 

 



“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ” 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
22 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους» για οδούς με πλάτος <6,0m 

πεζοδρομούνται (1.2.4.4,Κεφάλαιο 2).    

Πρόκειται για τυπική διατομή πεζοδρόμου όπου απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων πλην ασφαλείας 

και κατοίκων που έχουν χώρους στάθμευσης εντός του οικοπέδου τους.   

Λόγω της στενότητας της οδού και της πεζοδρόμησής της δεν είναι δυνατή η κατασκευής των θέσεων 

στάθμευσης για κατοίκους που προβλέπει του Σ.Β.Α.Κ.. Τα πεζοδρόμια της οδού θα διαστρωθούν με 

τσιμεντένιες πλάκες διαστάσεων 40x40. Τα κράσπεδα θα είναι από σκυρόδεμα.  

 

Νεοφύτου Δούκα 

Το τμήμα της Νεοφύτου Δούκα που διαμορφώνεται στην παρούσα μελέτη έχει πλάτος μικρότερο των 

8m. Το Σ.Β.Α.Κ. προβλέπει δέκα θέσεις στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού για μόνιμους κατοίκους. 

Δεδομένου πως το πλάτος της οδούς είναι μικρό, και το εκτός μελέτης τμήμα έχει πλάτος μικρότερο των 

6m η δυνατότητα για στάθμευση είναι ανύπαρκτη.  Η οδός είναι μονοδρομημένη και η ρύθμιση αυτή 

διατηρείται. Η οδός ορίζεται ως «Ήπιας Κυκλοφορίας».  
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Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους» για οδούς με πλάτος μεταξύ >9,0m 

απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους με ελάχιστο πλάτος 1,50m και επιθυμητό κατά το δυνατόν 

2,05m (1.2.4.3,Κεφάλαιο 2).  

Στον «Οδηγός Ανασχεδιασμού Αστικών οδών Αρμοδιότητας Δήμων 2019» της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. το πλάτος 

της λωρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων για οδούς χαρακτηρισμένους ως «Ήπιας Κυκλοφορίας» 

κυμαίνεται από 3,25 – 3,50μ (Σχ. 4 – 20).  

Η διατομή περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,25m, και πλάτος πεζοδρομίων έως 2,05M 

στην δεξιά πλευρά και λίγο μικρότερα από 2m στην αριστερή. Δεν υπάρχει καμία θέση στάθμευσης.  Τα 

πεζοδρόμια της οδού θα διαστρωθούν με τσιμεντένιες πλάκες διαστάσεων 40x40. Τα κράσπεδα θα είναι 

από σκυρόδεμα. 

 

Ακαδημίας 
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Το Σ.Β.Α.Κ. προβλέπει δημιουργία πεζοδρομίων με γεωμετρικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές και θέσεις στάθμευσης κατοίκων εκατέρωθεν. Η οδός είναι μονοδρομημένη 

και η ρύθμιση αυτή διατηρείται. Η οδός ορίζεται ως «Ήπιας Κυκλοφορίας».  

Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους» για οδούς με πλάτος μεταξύ >9,0m 

απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους με ελάχιστο πλάτος 1,50m και επιθυμητό κατά το δυνατόν 

2,05m (1.2.4.3,Κεφάλαιο 2).  

Στον «Οδηγός Ανασχεδιασμού Αστικών οδών Αρμοδιότητας Δήμων 2019» της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.. το πλάτος 

της λωρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων για οδούς χαρακτηρισμένους ως «Ήπιας Κυκλοφορίας» 

κυμαίνεται από 3,25 – 3,50μ (Σχ. 4 – 20).  

Η διατομή περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,25m, και πλάτος πεζοδρομίων τουλάχιστον 

2,05m στην αριστερή πλευρά και >2,20m στην δεξιά πλευρά.  

Λόγω της στενότητας της οδού δεν ήταν δυνατή η δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε καμία πλευρά,  

ακόμα και με την χρήση του ελάχιστου επιτρεπόμενου πλάτους των 1,50m για πεζοδρόμιο. Στην οδός 

δημιουργούνται τρεις θέσεις στάθμευσης στην περιοχή της διαπλάτυνση, περίπου 35m από την αρχή 

της. Τα πεζοδρόμια της οδού θα διαστρωθούν με τσιμεντένιες πλάκες διαστάσεων 40x40. Τα κράσπεδα 

θα είναι από σκυρόδεμα. 

 

4.2. Παραδοχές μελέτης 

Οι προβλεπόμενες διαμορφώσεις έχουν ως κεντρική στόχευση την απόδοση όσο το δυνατό 

περισσότερου χώρου για την άνετη και ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, των ατόμων με αναπηρία και 

των εμποδιζόμενων ατόμων. Σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται στις Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ 

«Σχεδιάζοντας για όλους» ισχύουν τα ακόλουθα: 

• ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, 

αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή 

νοητική ανεπάρκεια. 

• ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ είναι τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και τα άτομα με μειωμένες ικανότητες 

δηλαδή τα άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, οι έγκυες, τα προεφηβικά άτομα, τα άτομα με 

ασυνήθεις σωματικές διαστάσεις, οι εθισμένοι σε βλαβερές ουσίες, όσοι χρησιμοποιούν ή οδηγούν 

οιουδήποτε τύπου αμαξίδιο, όσοι μεταφέρουν βάρη κλπ. 
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Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ως ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου ορίζονται τα 2.05μ, στα οποία 

περιλαμβάνονται 0.20μ για αρχιτεκτονικές προεξοχές, 1.50μ για ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών και 

0.35μ για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και την κατασκευή 

κρασπέδου. Απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ορίζεται το 1.50μ, 

διάσταση που απαιτείται κατ' ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγό αμαξιδίου 

οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κλπ) ή με μεταφορέα πακέτων. Το μέγιστο ύψος του 

πεζοδρομίου είναι 7εκ. και δεν είναι πουθενά μεγαλύτερο από 10εκ. αποκλειόμενης της αύξησης του 

ύψους του κρασπέδου για την παρεμπόδιση της στάθμευσης οχημάτων επί αυτού (1.3 Κεφάλαιο 2 

«Σχεδιάζοντας για όλους»). Οι παραπάνω διαστάσεις θεωρούνται οι ελάχιστες επιθυμητές για 

νεοσχεδιαζόμενα πολεοδομικά συγκροτήματα και νέα ρυμοτομικά. Στην περίπτωση όμως υφιστάμενων 

ρυμοτομικών προτείνονται τα παρακάτω, σχετικά με το ελάχιστο πλάτος των πεζοδρομίων: 

• Για δρόμους πλάτους άνω των 12.00μ, ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 2.05μ. 

• Για δρόμους πλάτους από 9.00 -12.00μ, υποχρεωτικό πλάτος πεζοδρομίου 2.05μ. 

• Για δρόμους πλάτους από 6.00 - 9.00μ, ελάχιστο πλάτος 1.50μ (όσο η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών) 

και επιθυμητό κατά το δυνατόν 2.05μ 

• Για δρόμους πλάτους μικρότερου των 6.00μ, πεζοδρόμηση 
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Επί όλων των πεζοδρομίων κατασκευάζεται λωρίδα όδευσης τυφλών διαφορετικής υφής και 

χρώματος από το δάπεδό της, που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με 

προβλήματα στην όραση. Κατασκευάζεται σε απόσταση 0.50μ κατ' ελάχιστον από την ρυμοτομική 

γραμμή εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης, με πλάτος 0,30 μέχρι 0.40μ. 

Διαβάσεις διαμορφώνονται σε μικρότερες αποστάσεις από 100μ. και κάθετα στην ροή κυκλοφορίας. 

Εξαίρεση αποτελεί η οδός Ακαδημίας όπου οι διαβάσεις βρίσκονται στην αρχή και στην συμβολή με την 

οδό Αράπη. Ο λόγος είναι πως εξαιτίας της ύπαρξης των εισόδων/εξόδων των οχημάτων εντός των 

όμορων ιδιοκτησιών σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους δεν ήταν δυνατή η εύρεση ασφαλούς θέσης για 

την δημιουργία διάβασης. Το ελάχιστο πλάτος διάβασης ορίστηκε στα 2.50μ. Στις διαβάσεις η σύνδεση 

της στάθμης του πεζοδρομίου με την στάθμη του οδοστρώματος θα γίνεται με σκάφες, πλάτους 

τουλάχιστον 1.50μ, των οποίων η αρχή και το τέλος θα είναι χαρακτηρισμένα με λωρίδα επισήμανσης 

ώστε να προειδοποιούνται τα άτομα με προβλήματα στην όραση. Οι διαβάσεις θα χαρακτηρίζονται και 

με σήμανση στο οδόστρωμα, που θα υποδηλώνει την προτεραιότητα των πεζών. 



“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ” 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
27 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

 
Για την στάθμευση των αυτοκινήτων των ατόμων με αναπηρίες έχουν διαμορφωθεί τρεις χώροι 

στάθμευσης επί της οδού Πυρσινέλλα με διαστάσεις 3,50x5,00. Για την σύνδεση των χώρων αυτών με το 

πεζοδρόμιο μειώνεται το ύψος του πεζοδρομίου σε όλο το μήκος των θέσεων για να είναι δυνατή η 

άνοδος και η κάθοδος αναπηρικών αμαξιδίων σε οποιαδήποτε θέση.  Οι προτεινόμενες θέσεις 

καλύπτουν την απαιτούμενη αναλογία για θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες σε σχέση με τις 

δημιουργούμενες στο σύνολο του έργου.   
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 Γενικά, με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο στους πεζούς αλλά και σε 

μια πολύ μεγάλη κατηγορία ατόμων να κινηθούν αυτόνομα στο δομημένο περιβάλλον, με όλες τις 

ευεργετικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από αυτό, αλλά και σε όλους τους πολίτες να κινηθούν με 

μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση σε αυτό.  

 

4.3. Διαμορφώσεις Κόμβων – Χάραξη οδών 

Η χάραξη των οδών δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την υφιστάμενη τους. Ο άξονας των οδών 

μετατοπίζεται σε περιορισμένη έκταση, σε σχέση με τον υφιστάμενο, λόγω της διαφοροποίησης του 

πλάτους των πεζοδρομίων και των παρκίδων.  Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την υφιστάμενη 

κατάσταση αποτελεί η διαμόρφωση τη συμβολής των οδών Πάτση – Γερακάρη – Χαριλάου Τρικούπη – 

Πυρσινέλλα – Σμύρνης.  Παραμένει η προτεραιότητα των οχημάτων που κινούνται εντός της οδού 

Πυρσινέλλα, βελτιώνοντας την κίνηση αυτών είτε προς την οδό Γερακάρη είτε προς την οδό Χαριλάου 

Τρικούπη. Συγχρόνως, η κίνηση των οχημάτων από την οδό Πάτση προς της οδό Γερακάρη περιορίζεται 

δίνοντας προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται επί της οδού Πυρσινέλλα. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την τοποθέτηση τριγωνικής νησίδας, η οποία επιτρέπει την ασφαλή στάση και έλεγχο της κίνησης των 

οχημάτων που έχουν προτεραιότητα και της δημιουργίας ημικυκλικής αριστερής πορείας από την οδό 

Πάτση προς την οδό Γερακάρη σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού κυκλικών κόμβων. 

Παράλληλα, η είσοδος των οχημάτων από την οδό Πάτση προς την οδό Σμύρνης μέσω του κόμβου στην 

Πλατεία Πάργης τροποποιήθηκε, με την είσοδος αυτών πρώτα εντός της οδού Πυρσινέλλα και μετά εντός 

του κόμβου εισόδου στην οδό Σμύρνης και στην πιάτσα των ταξί. Ο λόγος είναι πως το μεγάλο πλάτος 

της οδού δεν επέτρεπε την ασφαλή κίνησης των πεζών, ενώ η προηγούμενη διαμόρφωση προκαλούσε 

σύγχυση στους οδηγούς.  

4.3.1. Ορατότητες Οδών και Κόμβων 

Ο σχεδιασμός έχει λάβει υπόψη τις κανονιστικές απαιτήσεις για την διέλευση πεζών και οχημάτων 

από  τους διαμορφωμένους κόμβους.  

4.3.2. Χωματουργικές Εργασίες 

Κατά τη φάση κατασκευής δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές ποσότητες υλικών εκσκαφής. 

Ωστόσο τα υλικά που θα προκύψουν από τις εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν στο σώμα των 

υπαρχουσών οδών θεωρούνται ακατάλληλα για να επαναχρησιμοποιηθούν στο έργο και θα πρέπει να 

απομακρυνθούν σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης. 
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Τα αδρανή υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 

και καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, θα οδηγηθούν στην πλησιέστερη μονάδα με άδεια συλλογής και 

μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Τα υλικά αυτά διαχειρίζονται ως ΑΕΚΚ (Απόβλητα 

Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων), από πιστοποιημένο διαχειριστή, όπως προβλέπεται στην 

ΚΥΑ υπ αριθ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312 τ.Β/24.08.2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) ». 

 

4.3.3. Οδοστρώματα 

Για τους σκοπούς της παρούσας το οδόστρωμα που προτείνεται να εφαρμοστεί αποτελείται από τις 

ακόλουθες στρώσεις. 

• Δύο (2) στρώσεις υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. η κάθε μία από ασύνδετα αδρανή 

υλικά. 

• Δύο (2) στρώσεις βάσης συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. η κάθε μία από ασύνδετα αδρανή 

υλικά. 

• Μία (1) ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. 

• Μία (1) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας , συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. 

• Σε υφιστάμενα οδοστρώματα που βρίσκονται σε καλή κατάσταση θα πραγματοποιηθεί 

απόξεση της ασφάλτου και θα εφαρμοστεί μια στρώση πάχους 5εκ.  

Αναλυτικά: 

• Οδός Πυρσινέλλα. Το οδόστρωμα της οδού είναι σε καλή κατάσταση και δεν προβλέπεται η 

αντικατάστασή του.  

• Οδός Σμύρνης. Προβλέπεται η πλήρης απομάκρυνση της ασφαλτικής στρώσης προκειμένου 

να αντικατασταθεί από τσιμεντένιους κυβόλιθους.  

• Οδός Νεοφύτου Δούκα. Το οδόστρωμα είναι σε καλή κατάσταση όποτε θα πραγματοποιηθεί 

απόξεση της ασφάλτου και θα εφαρμοστεί μια στρώση πάχους 5εκ.  

• Οδός Ακαδημίας. Σε τμήμα της οδού όπου η κατάσταση του οδοστρώματος είναι κακή θα 

απομακρυνθεί η υφιστάμενη στρώση και θα κατασκευαστεί νέα οδοστρωσία. Στο υπόλοιπο 

τμήμα θα πραγματοποιηθεί απόξεση της ασφάλτου και θα εφαρμοστεί μια στρώση πάχους 

5εκ. 
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4.3.4. Τεχνικά Έργα 

Κατά τη σύνταξη της παρούσας μελέτης δεν προέκυψε η αναγκαιότητα κατασκευής τεχνικών έργων 

(τοίχοι κ.λπ.) 

 

4.3.5. Αποχέτευση – Αποστράγγιση Ομβρίων 

Θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο το οποίο επαρκεί.  Η πρόταση αξιοποιεί το υπάρχον δίκτυο 

απορροών επιφανειακών υδάτων και δεν δημιουργεί νέο υπόγειο δίκτυο. Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο 

μικρές μετακινήσεις σε νέες θέσεις των υπαρχόντων φρεατίων και εσχαρών και όπου απαιτείται, την 

πύκνωση των εσχαρών με τοποθέτηση νέων φρεατίων για την βέλτιστη απορροή των ομβρίων υδάτων.  

 

4.3.6. Δανειοθάλαμοι – Αποθεσιοθάλαμοι – Αποστάσεις Μεταφοράς 

Τα υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των υφιστάμενων στρώσεων ασφαλτικού αλλά και 

από την καθαίρεση στοιχείων σκυροδέματος θα οδηγηθούν στην πλησιέστερη μονάδα με άδεια 

συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων η οποία κατά τον χρόνο συγγραφής της 

παρούσης βρίσκεται στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων σε απόσταση 10 Km περίπου. 

Τα υλικά οδοστρωσίας που θα απαιτηθούν θα ληφθούν από εγκεκριμένες και νομίμως λειτουργούσες 

λατομικές μονάδες. Η πλησιέστερη στο έργο μονάδα βρίσκεται κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή σε 

απόσταση 15 Km περίπου. 
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5 Δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Κατά την κατασκευή του κόμβου αναμένεται να εντοπιστούν υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. η διαχείριση των 

δικτύων Ο.Κ.Ω. δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Για την αντιμετώπισή τους θα πρέπει 

να εκπονηθεί μελέτη μετατόπισής τους από τους αρμόδιους φορείς, όπου απαιτηθεί. 
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6 Αρχαιολογικές Έρευνες 

Λόγω της φύσης και της θέσης του έργου δεν αναμένεται να απαιτηθούν αρχαιολογικές έρευνες. Σε 

κάθε περίπτωση την ευθύνη των ερευνών έχει η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. 
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7 Διευθέτηση της Κυκλοφορίας κατά τη Κατασκευή 

Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση 

της κυκλοφορίας τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών. Οι φάσεις κατασκευής ενδεικτικά  

περιλαμβάνουν: 

Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα (όπου απαιτείται), 

Αποξήλωση πεζοδρομίων 

Χωματουργικές εργασίες, 

Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων (όπου απαιτείται), 

Κατασκευή Η/Μ υποδομής 

Κατασκευή πεζοδρομίων 

Οδοστρωσία (όπου απαιτείται), 

Ασφαλτικά (όπου απαιτείται) 

Η/Μ εγκαταστάσεις  

Σήμανση Ασφάλιση 

Ο καθορισμός των φάσεων κατασκευής συναρτήσει των αναγκαίων κυκλοφοριακών μέτρων θα 

καθοριστεί στα πλαίσια της μελέτης προσωρινής σήμανσης εκτελούμενων έργων που θα εκτελέσει ο 

Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 
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8 Εκτίμηση Δαπάνης 

8.1. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου 

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου, ελήφθη υπόψη ο Κανονισμός Περιγραφικών 

Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων (Αρ. Φύλλου 1746, τεύχος 2ο, 19 Μαΐου 2017)  και 

ο Καθορισμός των ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 

4412/2016 (Αρ. Φύλλου 1956, τεύχος 2ο, 7 Ιουνίου 2017).  

Οι τιμές των εργασιών του τιμολογίου ελήφθησαν βάση της εγκυκλίου 7 (ΑΠ Δ11γ/ο/5/8-12 

Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις κατηγορίες έργου αναλόγως προϋπολογισμού.  

Για την εύρεση της τιμής του μεταφορικού έργου για τις εργασίες με αστερίσκο ελήφθησαν υπόψη 

τα ακόλουθα: 

 Διαχείριση ΑΕΚΚ: 10 Km 

 Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών προς αποθεσιοθάλαμο 5 Km. 

 Αδρανή Οδοστρωσίας: 15 Km 

 Ασφαλτικά: 15 Km. 

 Συνθήκες κίνησης: Οδοί εκτός πόλεως – Οδοί καλής βατότητας. 

Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα μελέτη είναι 600.000,00 ευρώ με δαπάνες 

εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 24%. 



Βασίλειος Τσούρης                                       
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ορέστης Μπρίκος

Πολιτικός Μηχ/κος

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ– ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 03/2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ....../....../2020                                                                                     
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μελετών & Εκτέλεσης Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ …..../……../2020                                    
Ο Αν/της Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ"

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΠΜΠ-001-Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ”

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Β ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2020



Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2 1 ΟΔΟ 1123.Α 
100,00% m3 770 2,59 €           1.994,30 €        

2 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.10.1 2 ΟΙΚ 2226 

100,00% m3 10 29,89 €         298,90 €           

3
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2.1 3 ΟΔΟ 1123.Α 
100,00% m3 390 3,49 €           1.361,10 €        

4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-12 4 ΟΙΚ 2227 
100,00% m3 10 28,39 €         283,90 €           

5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, εκσκαφή της έδρασης 
τους και αποξήλωση κρασπεδορείθρων. ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -22.73 5 ΟΙΚ 2236 

100,00% m2 1720 10,00 €         17.200,00 €      

6 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.65.2 6 ΟΙΚ 2275 

100,00% Kg 560 0,35 €           196,00 €           

7
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

ΝΕΤ ΥΔΡ-3.12 7 ΥΔΡ 6087
100% m 120 15,50 €         1.860,00 €        

8 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-1 8 ΟΙΚ 2269.A 
100,00% m 760 1,00 €           760,00 €           

9 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1 9 ΟΔΟ-3121Β

100% m3 690 10,85 €         7.486,50 €        

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 31.440,70 €      31.440,70 €             

1

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3 10 ΟΙΚ 3213 
100,00% m3 12 84,00 €         1.008,00 €        

2

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.4 11 ΟΙΚ 3214 
100,00% m3 470 90,00 €         42.300,00 €      

3 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4 12 ΟΙΚ 3214 

100,00% m3 12 106,00 €       1.272,00 €        

4 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.2 13 ΟΙΚ 3811 
100,00% m2 70 22,50 €         1.575,00 €        

5 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.3 14 ΟΙΚ 3873 

100,00% Kg 6680 1,01 €           6.746,80 €        

6
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 
σκυρόδεμα C16/20, άοπλο

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.3.1 15 ΟΔΟ-2531

100% m3 168 86,00 €         14.448,00 €      

7 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-81 16 ΟΔΟ-2922
100% m2 720 17,30 €         12.456,00 €      

8 Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου δεματίου ή Μολοσσων 
διαστάσεων  15Χ15Χ5 εκ.  ΚΑΤΗΕ Κ78.96.1 17 ΟΙΚ 7578

100% m2 120 100,00 €       12.000,00 €      

9 Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου τύπου "Στίφος"  
διαστάσεων  15Χ15Χ5 εκ ΚΑΤΗΕ Κ78.96.2 18 ΟΙΚ 7578

100% m2 30 150,00 €       4.500,00 €        

10 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51 19 ΟΔΟ-292
100% m 380 9,60 €           3.648,00 €        

11 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10 ΣΧΕΤ. 78.96 20 m2 1301 35,00 €         45.535,00 €      

12 Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 
εκ. ορθογωνισμένες με πλάτη 40 εκ, και μήκος 60 εκ ΟΙΚ 073.17.2 21 ΟΙΚ 7311 

100% m2 529,156 50,00 €         26.457,80 €      

13 Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού 15Χ30 μαρμάρου (λίθου κοτρώνι) ΟΙΚ 051.1 22 ΟΙΚ 6403 
100,00% m 440 40,00 €         17.600,00 €      

189.546,60 €    220.987,30 €           

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

1 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1 23 ΟΔΟ-3121.Β

100% m3 60 14,65 €         879,00 €           

2 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2 24 ΟΔΟ-3211.Β
100% m2 510 1,52 €           772,65 €           

3 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6 25 ΟΔΟ-3231
100% m2 510 0,41 €           209,10 €           

1.860,75 €        222.848,05 €           

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α 26 ΟΔΟ-1132
100% m2 940 3,40 €           3.196,00 €        

2 Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 27 ΟΔΟ-4110
100% m2 510 1,20 €           612,00 €           

3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4 28 ΟΔΟ-4120
100% m2 1430 0,45 €           643,50 €           

4 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6 29 ΟΔΟ-4421.Β

100% ton 100 84,16 €         8.415,50 €        

5 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α 30 ΟΔΟ-4521Β
100% m2 1810 9,51 €           17.213,10 €      

30.080,10 €      252.928,15 €           

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Άρθρου Α.Τ. Άρθρο 
Αναθεώρησης 

Μον. 
Μέτρ. Ποσότητες Τιμή

( € ) 
Δαπάνη



1 Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1 31 ΟΙΚ-7788

100% m2 190 3,80 €           722,00 €           

2 Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα 
DN 40 mm (1 ½ ‘’). ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-10.1 32 ΟΔΟ-2653 

100% TEM 38 31,10 €         1.181,80 €        

3 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 
ρυθμιστικές μικρού μεγέθους ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-9.3 33 ΟΙΚ-6541 100% TEM 22 34,50 €         759,00 €           

4 Πληροφοριακή πινακίδα ΟΔΟ Ε-8.1.1 34 ΟΙΚ-6541 100% TEM 16 100,00 €       1.600,00 €        

4.262,80 €        257.190,95 €           

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Φρεάτιο υδατοσυλλογής 30Χ70  ATHE-N  Ν-1.1 35 ΥΔΡ 6326 
100,00% TEM 50 250,00 €       12.500,00 €      

2 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο. Ω52  011.2.4.1 36 ΥΔΡ 6752 

100,00% Kg 1200 2,80 €           3.360,00 €        

3 Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων  ΟΙΚ  ΝΒ-66.8 37

ΟΔΟ 2548 
70,00%

ΥΔΡ 6711.1 
30,00%

Τεμ. 100 110,00 €       11.000,00 €      

4 Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron) ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  11.1.2 38 ΥΔΡ 6752 

100,00% Kg 1250 2,80 €           3.500,00 €        

5

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 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.10.1.1 39 ΥΔΡ 6081.1 
100,00% m3 60 6,70 €           402,00 €           

6 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου  ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.7 40 ΥΔΡ 6069 

100,00% m3 18 14,45 €         260,10 €           

7 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.5.1 41 ΥΔΡ 6068 

100,00% m3 18 15,55 €         279,90 €           

8 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  
12.13.1.4 42 ΥΔΡ 6620.1 

100,00% m 120 3,90 €           468,00 €           

31.770,00 €      288.960,95 €           

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

1 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων ΝΕΟ  060.10.40.4α 43 ΗΛΜ 103 

100,00% Τεμ. 13 650,00 €       8.450,00 €        

2  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 50 - 80  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.40.4 44 ΗΛΜ 103 

100,00% Τεμ. 15 586,00 €       8.790,00 €        

3 Εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού  ΝΕΟ  060.10.40.15 45 ΗΛΜ 103 
100,00% Τεμ. 13 700,00 €       9.100,00 €        

4 Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού 
και δικτύου εορταστικού φωτισμού.  ΝΕΟ  060.10.40.17 46 ΗΛΜ 103 

100,00% Τεμ. 15 70,00 €         1.050,00 €        

5  Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού 
ύψους 9,00 m ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.1.2 47 ΗΛΜ 101 

100,00% Τεμ. 15 1.200,00 €    18.000,00 €      

6  Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 40x40 cm

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1 48 ΟΔΟ 2548 

100,00% Τεμ. 25 60,00 €         1.500,00 €        

7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ονομαστικής διαμέτρου 3’’  ΝΕΟ  060.20.40.3 49 ΗΛΜ 101 
100,00% m 200 16,00 €         3.200,00 €        

8  Αφαίρεση χαλύβδινων ή τσιμεντένιων  ιστών φωτισμού. 
Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.1.1 50 ΗΛΜ 101 

100,00% Τεμ. 15 75,00 €         1.125,00 €        

9  Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο 
(HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.12 51 ΗΛΜ 5 100,00% m 100 7,50 €           750,00 €           

10 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση βραχιόνων. 
Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.4.1 52 ΗΛΜ 5 100,00% Τεμ. 15 20,00 €         300,00 €           

52.265,00 €      341.225,95 €           

ΟΜΑΔΑ Η: ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Σετ καθιστικού τριών τεμαχίων  χωρίς πλάτη  ΚΑΤΟΕ Κ61.50.Ζ 51 ΟΙΚ 6104 Τεμ. 3 1.650,00 €    4.950,00 €        

2 Σετ καθιστικού τριών τεμαχίων με  πλάτη  ΚΑΤΟΕ Κ61.50.Δ 52 ΟΙΚ 6105 Τεμ. 3 2.000,00 €    6.000,00 €        

10.950,00 €      352.175,95 €           

352.175,95 €       

18% 63.391,67 €         

415.567,62 €       

15% 62.335,14 €         

477.902,76 €       

5.000,00 €           

18% 900,00 €               

5.900,00 €           
483.802,76 €       

68,21 €                 

483.870,97 €       
24% 116.129,03 €       

600.000,00 €       

Σύνολο:

Εργασίες προϋπολογισμού

Γ.Ε. & Ο.Ε. (%)

Σύνολο:

Απρόβλεπτα

Γ.Ε. & Ο.Ε. (%) ΑΕΕΚ

Σύνολο Απολογιστικών 
ΑΕΕΚ

ΑΕΕΚ

Σύνολο:

Ποσό για αναθεώρηση

Σύνολο:
Φ.Π.Α. (%) 

Γενικό Σύνολο:



Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. 
Μέτρ. Ποσότητες Τιμή βάσης ( 

€ )

Απόσταση 
προμηθευτή 

(Km)
Αναγωγή (m) Τιμή μεταφοράς 

( € )
Προσαύξηση  

( € )

Τιμή 
μεταφορικών ( 

€ ) 

Ανοιγμένη 
τιμή με 

μεταφορά ( € ) 

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.  1 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2 m3 1160            0,70 € 9 1 0,21 €                  -  €                1,89 €               2,59 €               

2 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. 
Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.10.1 m3 15          28,00 € 9 1 0,21 €                  -  €                1,89 €               29,89 €             

3 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.  3 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2.1 m3 870            1,60 € 9 1 0,21 €                  -  €                1,89 €               3,49 €               

4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.  4 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-12 m3 15          26,50 € 9 1 0,21 €                  -  €                1,89 €               28,39 €             

5 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. 
Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 9 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1 m3 1160            7,70 € 15 1 0,21 €                  -  €                3,15 €               10,85 €             

6 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 23 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1 m3 120          11,50 € 15 1 0,21 €                  -  €                3,15 €               14,65 €             

7 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 24 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2 m2 1160            1,20 € 15 0,1 0,21 €                  -  €                0,32 €               1,52 €               

8 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες 
κατά βάρος 29 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6 ton 150          78,80 € 15 1,7 0,21 €                  -  €                5,36 €               84,16 €             

9 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού 30 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α m2 4470            9,30 € 20 0,05 0,21 €                  -  €                0,21 €               9,51 €               

10 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου  37 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.7 m3 30          11,30 € 15 1 0,21 €                  -  €                3,15 €               14,45 €             

11 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 38 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.5.1 m3 30          12,40 € 15 1 0,21 €                  -  €                3,15 €               15,55 €             

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η τιμή υπολογίζεται για αστικές οδούς >5km με 0,21 €/m3.km (Εγκ 18/24-9-2014 α.π.Δ11γ/ο/6/7)



Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. 
Μέτρ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.  1 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2 m3 770

2 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. 
Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.10.1 m3 10

3 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.  3 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2.1 m3 390

4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.  4 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-12 m3 10

5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, εκσκαφή της έδρασης τους 
και αποξήλωση κρασπεδορείθρων. 5 ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -22.73 m2 1720

6 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα 6 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.65.2 Kg 560

7
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ.

7 ΝΕΤ ΥΔΡ-3.12 m 120

8 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.  8 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-1 m 760

9 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 9 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1 m3 690

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

10 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3 m3 12

2
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

11 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.4 m3 470

3 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 12 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4 m3 12

4 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.  13 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.2 m2 70

5 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C 14 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.3 Kg 6680

6 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C16/20, άοπλο 15 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1 m3 168

7 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm 16 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-81 m2 720

8 Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου δεματίου ή Μολοσσων 
διαστάσεων  15Χ15Χ5 εκ.  17 ΚΑΤΗΕ Κ78.96.1 m2 120

9 Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου τύπου "Στίφος"  διαστάσεων  
15Χ15Χ5 εκ 18 ΚΑΤΗΕ Κ78.96.2 m2 30

10 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 19 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51 m 380
11 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10 20 ΣΧΕΤ. 78.96 m2 1301

12 Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 εκ. 
ορθογωνισμένες με πλάτη 40 εκ, και μήκος 60 εκ 21 ΟΙΚ 073.17.2 m2 529,156

13 Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού 15Χ30 μαρμάρου (λίθου κοτρώνι) 22 ΟΙΚ 051.1 m 440
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

1 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 23 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1 m3 60
2 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 24 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2 m2 510
3 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας 25 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6 m2 510

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 0
1 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 26 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α m2 940
2 Ασφαλτική προεπάλειψη 27 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 m2 510
3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 28 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4 m2 1430

4 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες 
κατά βάρος 29 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6 ton 100

5 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού 30 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α m2 1810
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ

1 Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή 31 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1 m2 190

2 Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 
mm (1 ½ ‘’). 32 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-10.1 ΤΕΜ 38

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ



3 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 
ρυθμιστικές μικρού μεγέθους 33 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-9.3 ΤΕΜ 22

4 Πληροφοριακή πινακίδα 34 ΟΔΟ Ε-8.1.1 ΤΕΜ 16
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Φρεάτιο υδατοσυλλογής 30Χ70  35 ATHE-N  Ν-1.1 TEM 50

2 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο. 36 Ω52  011.2.4.1 Kg 1200

3 Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων  37 ΟΙΚ  ΝΒ-66.8 Τεμ. 100
4 Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 38 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  11.1.2 Kg 1250

5
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 

39 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.10.1.1 m3 60

6 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου  40 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.7 m3 18

7 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 41 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  5.5.1 m3 18

8 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm 42 ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  12.13.1.4 m 120

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

1
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 
κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).  

43 ΝΕΟ  060.10.40.4α Τεμ. 13

2
 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 50 - 80  W με 
βραχίονα. 

44 ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.40.4 Τεμ. 15

3 Εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού  45 ΝΕΟ  060.10.40.15 Τεμ. 13

4 Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 
δικτύου εορταστικού φωτισμού.  46 ΝΕΟ  060.10.40.17 Τεμ. 15

5  Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 
9,00 m 47 ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.1.2 Τεμ. 15

6  Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 40x40 cm 48 ΝΕΤ ΗΛΜ  60.10.85.1 Τεμ. 25

7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ονομαστικής διαμέτρου 3’’  49 ΝΕΟ  060.20.40.3 m 200

8  Αφαίρεση χαλύβδινων ή τσιμεντένιων  ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και 
μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m. 50 ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.1.1 Τεμ. 15

9  Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE). 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm 51 ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.12 m 100

10 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση βραχιόνων. Αφαίρεση 
βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά. 52 ΝΕΤ ΗΛΜ  62.10.4.1 Τεμ. 15



ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

A.T.: 1
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.

Πυρσινέλλα 3412 477,68 m3

Σύνολο 477,68 m3

Με στρογγυλοποίηση: 480

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 2
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1

Πυρσινέλλα 5 m3

Σύνολο 5 m3

Με στρογγυλοποίηση: 5

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς): 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΥΡΣΙΝΝΕΛΑ

Γενικές εκσκαφές σε βάθος 40εκ., στην επιφάνεια που καλύπτει άσφαλτος, εκτός της 
επιφάνειας των πεζοδρομίων που προσμετρώνται σε ξεχωριστό άρθρο. Η εργασία εκτιμάται 
σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής των επικλήσεων. Στους 
πεζοδρόμους η εργασία εκτιμάται στο 100% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας. 

480

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Εκτιμώμενη ποσότητα για καθαίρεση διαφόρων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.



A.T.: 3
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2.1

Πυρσινέλλα 3412 238,8 m3

Σύνολο 238,8 m3

Με στρογγυλοποίηση: 240

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 4
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Πυρσινέλλα 5 m3

Σύνολο 5 m3

Με στρογγυλοποίηση: 5

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 5
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -22.73

Πυρσινέλλα 1100,0 m2

Σύνολο 1100,0 m2

Με στρογγυλοποίηση: 1100

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 6
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.65.2 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Πυρσινέλλα 36,7 550,5 Kg
Σύνολο 550,5 Kg

Με στρογγυλοποίηση: 560

(Ολογράφως):

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του 
ορίου των γενικών εκσκαφών.

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων σε βάθος 20εκ. στα τμήματα του Α.Τ. 001

240

1100

Εκτιμώμενη ποσότητα για καθαίρεση διαφόρων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

5

Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, εκσκαφή της έδρασης 
τους και αποξήλωση κρασπεδορείθρων.



(Αριθμητικώς):

A.T.: 7
ΝΕΤ ΥΔΡ-3.12

Πυρσινέλλα  = L*0.15 370 56 m
Σύνολο 56 m

Με στρογγυλοποίηση: 60

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 8
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-1

Πυρσινέλλα  = L*0.65 740,5 481 m
Σύνολο 481 m

Με στρογγυλοποίηση: 490

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 9
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1 

Πυρσινέλλα 2314,8 463 m3

Σύνολο 463 m3

Με στρογγυλοποίηση: 470

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

560

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ.

Εκτιμώμενη ποσότητα

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

Αφορά επιχώσεις πεζοδρομίων σε μέσο ύψος 20εκ.

470

60

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Οι εργασία αφορά τις περιοχές όπου θα υπάρξεις απόξεση της ασφάλτου. Αφαιρείται τμήμα 
35% που θα ανακατασκευαστεί

490



ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

A.T.: 10
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3

Πυρσινέλλα 6 m3

Σύνολο 6 m3

Με στρογγυλοποίηση: 6

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 11
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.4

Πυρσινέλλα 2314,8 231,5 m3

Σύνολο 231,5 m3

Με στρογγυλοποίηση: 240

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κατ’ εκτίμηση χρήση σκυροδέματος για διάφορες κατασκευές σε περιοχές παρέμβασης 
ανάλογα προς την επιφάνειά τους και το είδος τους.

6

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Χρήση σκυροδέματος έδρασης πάχους περίπου 10εκ. Αφορά στα άρθρα AT16, AT17, AT18, 
AT20

240



A.T.: 12
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4

Πυρσινέλλα 6 m3

Σύνολο 6 m3

Με στρογγυλοποίηση: 6

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 13
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2
Κατασκευή ξυλότυπων μικροκατασκευών που αφορούν στο άρθρο 12

Πυρσινέλλα 30 m2

Σύνολο 30 m2

Με στρογγυλοποίηση: 30

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 14
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3

Πυρσινέλλα 231,48 3472,2 Kg
Σύνολο 3472,2 Kg

Με στρογγυλοποίηση: 3480

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 15
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1 

Πυρσινέλλα  = L*0.15 740,5 111,1 m3

Σύνολο 111,1 m3

Με στρογγυλοποίηση: 112,0

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κατ’ εκτίμηση χρήση σκυροδέματος για διάφορες κατασκευές σε περιοχές παρέμβασης 

6

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Βάση κρασπέδου και ρείθρου διαστάσεων 0.50x0.30 = 0.15

30

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C

Δομικά πλέγματα οπλισμού υπολογιζόμενα προς 15 Kg ανά m3 σκυροδέματος του άρθρου ΑΤ 
11

3480

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 
C16/20 άοπλο



(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 16
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-81 

Πυρσινέλλα 0 m2

Σύνολο 0 m2

Με στρογγυλοποίηση: 0

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 17
ΚΑΤΗΕ Κ78.96.1 

Πυρσινέλλα 150,0 120 m2

Σύνολο 120 m2

Με στρογγυλοποίηση: 120

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 18
ΚΑΤΗΕ Κ78.96.2 

Πυρσινέλλα 150,0 30 m2

Σύνολο 30 m2

Με στρογγυλοποίηση: 30

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 19
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51 

Πυρσινέλλα  = L 0,0 0,0 m

112

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

Περιλαμβάνονται οι εκβολές των πεζοδρόμων και η οδός Σμύρνης με το οδόστρωμα του 
κόμβου έμπροσθεν. 20% των κυβόλιθων θα τοποθετηθούν ως γαρνιτούρα επιφανειών και 
επιμετρούνται με διαφορετικό άρθρο

120

Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου τύπου "Στίφος"  
διαστάσεων  15Χ15Χ5 εκ

Γαρνοτούρα επιφανειών πεζοδρόμων (20% της επιφανείας)

0

Από το εμβαδόν των πεζοδρομίων αφαιρούνται οι εκβολές των πεζοδρόμων

Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου δεματίου ή Μολοσσων 
διαστάσεων  15Χ15Χ5 εκ.  

30

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα



Σύνολο 0,0 m

Με στρογγυλοποίηση: 0

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 20
ΣΧΕΤ. 78.96

Πυρσινέλλα 0,0 m2

Σύνολο 0,0 m2

Με στρογγυλοποίηση: 0

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 21
ΟΙΚ 073.17.2

Πυρσινέλλα 1250 m2

Σύνολο 1250 m2

Με στρογγυλοποίηση: 1250

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 22
ΟΙΚ 051.1

Πυρσινέλλα  = L 440,0 m
440,0 m

Με στρογγυλοποίηση: 440

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

A.T.: 23
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1 

Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 εκ. 
Από το εμβαδόν των πεζοδρομίων αφαιρούνται οι εκβολές των πεζοδρόμων

1250

Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού 15Χ30 μαρμάρου (λίθου κοτρώνι)

440

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 
των επικλήσεων. 

0

0

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10



Πυρσινέλλα 713 24,955 m3

Σύνολο 24,955 m3

Με στρογγυλοποίηση: 30

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 24
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2 

Πυρσινέλλα 713 249,55 m2

Σύνολο 249,55 m2

Με στρογγυλοποίηση: 250

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 25
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6 

Πυρσινέλλα 713 249,55 m2

Σύνολο 249,55 m2

Με στρογγυλοποίηση: 250

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

A.T.: 26
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α

Πυρσινέλλα 713 463,45 m2

Σύνολο 463,45 m2

Με στρογγυλοποίηση: 470

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 

250

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας
Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 
των επικλήσεων. 

30

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

250

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
Το 35% της ασφαλτόστρωσης ανακατασκευάζεται. Στο υπόλοιπο πραγματοποιείται απόξεση 
και νέος τάπητας

470



A.T.: 27
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 

Πυρσινέλλα 713 249,55 m2

Σύνολο 249,55 m2

Με στρογγυλοποίηση: 250

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 28
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4

Πυρσινέλλα 713 m2

Σύνολο 713 m2

Με στρογγυλοποίηση: 720

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 
των επικλήσεων. 

250

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Η συγκολλητική επάλειψη εφαρμόζεται στα τμήματα που ανακατασκευάζονται μεταξύ των 
στρώσεων και στα τμήματα που πραγματοποιείται απόξεση

Ασφαλτική προεπάλειψη

720



A.T.: 29
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6 

Πυρσινέλλα 60 ton
Σύνολο 60 ton

Με στρογγυλοποίηση: 60

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 30
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α 

Πυρσινέλλα 650 877,5 m2

Σύνολο 877,5 m2

Με στρογγυλοποίηση: 880

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ

A.T.: 31
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1 

Η ασφαλτική στρώση αποτελείται από μονή στρώση στην περιοχή όπου γίνεται απόξεση και 
διπλή στην περιοχή όπου ανακατασκευάζεται 

880

Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή

Στην εργασία περιλαμβάνεται η διαγράμμιση και η βαφή των θέσεων ΑΜΕΑ.  Η διαγράμμιση 
της κάθε διάβασης έχει εμβαδόν 6.5m2 και της κάθε θέσης στάθμευσης 1.5m2. Η κάθε θέση 
στάθμευσης ΑΜΕΑ έχει εμβαδόν 18m2. 

Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος

Κατ εκτίμηση ποσότητα

60

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού



Πυρσινέλλα 154,5 m2

Σύνολο 154,5 m2

Με στρογγυλοποίηση: 160

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 32
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-10.1

Πυρσινέλλα 24 ΤΕΜ
Σύνολο 24 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 24

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 33
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-9.3

Πυρσινέλλα 11 ΤΕΜ
Σύνολο 11 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 11

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 34
ΟΔΟ Ε-8.1.1

Πυρσινέλλα 13 ΤΕΜ
Σύνολο 13 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 13

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 35
ATHΕ Ν-1.1

Πυρσινέλλα 22 ΤΕΜ
Σύνολο 22 ΤΕΜ

Φρεάτιο υδατοσυλλογής 30Χ70
Φρεάτια υδροσυλλογής σε νέες θεσεις

13

Εκτίμηση με βάση την χάραξη

11

Πληροφοριακή πινακίδα

160

Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 
Εκτίμηση με βάση την χάραξη

24

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 



Με στρογγυλοποίηση: 30

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 36
Ω52 011.2.4.1

Πυρσινέλλα 660 Kg
Σύνολο 660 Kg

Με στρογγυλοποίηση: 660

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς): 660

30

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο

#REF!



A.T.: 37
ΟΙΚ ΝΒ-66.8

Πυρσινέλλα 40 ΤΕΜ
Σύνολο 40 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 40

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 38
Ω52 011.2.4.1

Πυρσινέλλα 600 Kg
Σύνολο 600 Kg

Με στρογγυλοποίηση: 600

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 39
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.10.1.1 

Πυρσινέλλα 20 m3

Σύνολο 20 m3

Με στρογγυλοποίηση: 20

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 40
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7

Πυρσινέλλα 6 m3

Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων
Συνδέσεις υδρορροών των παρόδιων ιδιοκτησιών με το εκάστοτε δίκτυο όμβριων ή των 
ρείθρων. 

40

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο

20

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου

Διάστρωση ορυγμάτων και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο που αφορούν στο άρθρο ΑΤ39 
πάχους περίπου 30 εκ

Βάρος εσχάρων που αφορούν στο άρθρο ΑΤ37 υπολογιζόμενο προς 15 Kg/τεμ

600

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

Εκτίμηση με βάση την κατάσταση και τη θέση των υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές 
παρέμβασης και τις ανάγκες για δημιουργία νέων ορυγμάτων διέλευσης δικτύων.



Σύνολο 6 m3

Με στρογγυλοποίηση: 6

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 41
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.1

Πυρσινέλλα 6 m3

Σύνολο 6 m3

Με στρογγυλοποίηση: 6

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

6

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 

Διάστρωση ορυγμάτων με αμμοχάλικο που αφορούν στο άρθρο ΑΤ39 πάχους περίπου 30 εκ

6



A.T.: 42
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.13.1.4

Πυρσινέλλα 40 m
Σύνολο 40 m

Με στρογγυλοποίηση: 40

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΕΚ

A.T.:
ΟΔΟ ΝΑΕΚΚ2

Ασφαλτ. 
(m3)

Καθ. Οπλ. 
Σκυρ. (m3)

Καθ. αοπλ. 
Σκυρ. (m3)

Εκσκ.Γεν. 
(m3)

Καθ. 
Πεζοδρ. 

(m3)

Όγκος 
(m3)

Πυρσινέλλα 238,8 5 5 477,68 330,0 1056,5
Σύνολο 1056,5

Με στρογγυλοποίηση: 1060

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

40

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα 
καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών)

Μεταφορά των προϊόντων διαφόρων εκσκαφών προς ανακύκλωση. Αφορά τα (ΑΤ001, AT002, 

1060

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm

Εκτίμηση με βάση τις ανάγκες διέλευσης νέων ή επεκτεινόμενων υπόγειων δικτύων.



ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

A.T.: 1
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.

Σμύρνης 634 88,76 m3

Νεοφύτου Δούκα 191 26,74 m3

Σύνολο 115,5 m3

Με στρογγυλοποίηση: 120

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 2
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1

Σμύρνης 1 m3

Νεοφύτου Δούκα 1 m3

Σύνολο 2 m3

Με στρογγυλοποίηση: 2

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς): 2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΣΜΥΡΝΗΣ

Γενικές εκσκαφές σε βάθος 40εκ., στην επιφάνεια που καλύπτει άσφαλτος, εκτός της 
επιφάνειας των πεζοδρομίων που προσμετρώνται σε ξεχωριστό άρθρο. Η εργασία εκτιμάται 
σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής των επικλήσεων. Στους 
πεζοδρόμους η εργασία εκτιμάται στο 100% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας. 

120

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Εκτιμώμενη ποσότητα για καθαίρεση διαφόρων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.



A.T.: 3
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2.1

Σμύρνης 634 44,4 m3

Νεοφύτου Δούκα 191 13,4 m3

Σύνολο 57,8 m3

Με στρογγυλοποίηση: 60

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 4
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Σμύρνης 1 m3

Νεοφύτου Δούκα 1 m3

Σύνολο 2 m3

Με στρογγυλοποίηση: 2

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 5
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -22.73

Σμύρνης 200,0 m2

Νεοφύτου Δούκα 88,4 m2

Σύνολο 288,4 m2

Με στρογγυλοποίηση: 290

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 6
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.65.2 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Σμύρνης 0 Kg
Νεοφύτου Δούκα 0 Kg

Σύνολο 0 Kg

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του 
ορίου των γενικών εκσκαφών.

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων σε βάθος 20εκ. στα τμήματα του Α.Τ. 001

60

290

Εκτιμώμενη ποσότητα για καθαίρεση διαφόρων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

2

Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, εκσκαφή της έδρασης 
τους και αποξήλωση κρασπεδορείθρων.



Με στρογγυλοποίηση: 0

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 7
ΝΕΤ ΥΔΡ-3.12

Σμύρνης  = L*0.15 150 23 m
Νεοφύτου Δούκα  = L*0.15 37,7 6 m

Σύνολο 28 m

Με στρογγυλοποίηση: 30

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 8
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-1

Σμύρνης 0 0 m
Νεοφύτου Δούκα  = L*2*0.65 37,7 49 m

Σύνολο 49 m

Με στρογγυλοποίηση: 50

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 9
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1 

Σμύρνης 0 0 m3

Νεοφύτου Δούκα 124,5 25 m3

Σύνολο 25 m3

Με στρογγυλοποίηση: 30

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

0

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ.

Εκτιμώμενη ποσότητα

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

Αφορά επιχώσεις πεζοδρομίων σε μέσο ύψος 20εκ.

30

30

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Οι εργασία αφορά τις περιοχές όπου θα υπάρξεις απόξεση της ασφάλτου. Αφαιρείται τμήμα 
35% που θα ανακατασκευαστεί

50





ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

A.T.: 10
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3

Σμύρνης 2 m3

Νεοφύτου Δούκα 1 m3

Σύνολο 3 m3

Με στρογγυλοποίηση: 3

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 11
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.4

Σμύρνης 1301 130,1 m3

Νεοφύτου Δούκα 124,5 12,5 m3

Σύνολο 142,6 m3

Με στρογγυλοποίηση: 150

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κατ’ εκτίμηση χρήση σκυροδέματος για διάφορες κατασκευές σε περιοχές παρέμβασης 
ανάλογα προς την επιφάνειά τους και το είδος τους.

3

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Χρήση σκυροδέματος έδρασης πάχους περίπου 10εκ. Αφορά στα άρθρα AT16, AT, AT17, 
AT18, AT20

150



A.T.: 12
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4

Σμύρνης 2 m3

Νεοφύτου Δούκα 1 m3

Σύνολο 3 m3

Με στρογγυλοποίηση: 3

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 13
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2
Κατασκευή ξυλότυπων μικροκατασκευών που αφορούν στο άρθρο 12

Σμύρνης 10 m2

Νεοφύτου Δούκα 5 m2

Σύνολο 15 m2

Με στρογγυλοποίηση: 20

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 14
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3

Σμύρνης 130,1 1951,5 Kg
Νεοφύτου Δούκα 12,45 186,75 Kg

Σύνολο 2138,25 Kg

Με στρογγυλοποίηση: 2140

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 15
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1 

Σμύρνης 0 0,0 m3

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κατ’ εκτίμηση χρήση σκυροδέματος για διάφορες κατασκευές σε περιοχές παρέμβασης 

3

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Βάση κρασπέδου και ρείθρου διαστάσεων 0.50x0.30 = 0.15

20

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C

Δομικά πλέγματα οπλισμού υπολογιζόμενα προς 15 Kg ανά m3 σκυροδέματος του άρθρου ΑΤ 
11

2140

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 
C16/20 άοπλο



Νεοφύτου Δούκα  = L*2*0.15 37,7 11,3 m3

Σύνολο 11,3 m3

Με στρογγυλοποίηση: 12,0

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 16
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-81 

Σμύρνης 0 m2

Νεοφύτου Δούκα 120 m2

Σύνολο 120 m2

Με στρογγυλοποίηση: 120

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 17
ΚΑΤΗΕ Κ78.96.1 

Σμύρνης 0 m2

Νεοφύτου Δούκα 0 m2

Σύνολο 0 m2

Με στρογγυλοποίηση: 0

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 18
ΚΑΤΗΕ Κ78.96.2 

Σμύρνης 0 m2

Νεοφύτου Δούκα 0 m2

Σύνολο 0 m2

Με στρογγυλοποίηση: 0

(Ολογράφως):

12

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

Περιλαμβάνονται οι εκβολές των πεζοδρόμων και η οδός Σμύρνης με το οδόστρωμα του 
κόμβου έμπροσθεν. 20% των κυβόλιθων θα τοποθετηθούν ως γαρνιτούρα επιφανειών και 
επιμετρούνται με διαφορετικό άρθρο

0

Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου τύπου "Στίφος"  
διαστάσεων  15Χ15Χ5 εκ

Γαρνοτούρα επιφανειών πεζοδρόμων (20% της επιφανείας)

120

Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου δεματίου ή Μολοσσων 
διαστάσεων  15Χ15Χ5 εκ.  



(Αριθμητικώς):

A.T.: 19
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51 

Σμύρνης 0,0 0 m
Νεοφύτου Δούκα  = L*2 38,0 76,0 m

Σύνολο 76,0 m

Με στρογγυλοποίηση: 80

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 20
ΣΧΕΤ. 78.96

Σμύρνης Α = 1301,0 1301,0 m2

Νεοφύτου Δούκα m2

Σύνολο 1301,0 m2

Με στρογγυλοποίηση: 1301,0

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς): 1301

0

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

80

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10



ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

A.T.: 23
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1 

Σμύρνης 0 0 m3

Νεοφύτου Δούκα 146 5,11 m3

Σύνολο 5,11 m3

Με στρογγυλοποίηση: 10

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 24
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2 

Σμύρνης 0 0 m2

Νεοφύτου Δούκα 146 51,1 m2

Σύνολο 51,1 m2

Με στρογγυλοποίηση: 60

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 25
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6 

Σμύρνης 0 0 m2

Νεοφύτου Δούκα 146 51,1 m2

Σύνολο 51,1 m2

Με στρογγυλοποίηση: 60

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 

60

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας
Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 
των επικλήσεων. 

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 
των επικλήσεων. 

10

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

60



A.T.: 26
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α

Σμύρνης 0 0 m2

Νεοφύτου Δούκα 146 94,9 m2

Σύνολο 94,9 m2

Με στρογγυλοποίηση: 100

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 27
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 

Σμύρνης 0 0 m2

Νεοφύτου Δούκα 146 51,1 m2

Σύνολο 51,1 m2

Με στρογγυλοποίηση: 60

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 28
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4

Σμύρνης 0 m2

Νεοφύτου Δούκα 146 m2

Σύνολο 146 m2

Με στρογγυλοποίηση: 150

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 
των επικλήσεων. 

60

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Η συγκολλητική επάλειψη εφαρμόζεται στα τμήματα που ανακατασκευάζονται μεταξύ των 
στρώσεων και στα τμήματα που πραγματοποιείται απόξεση

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
Το 35% της ασφαλτόστρωσης ανακατασκευάζεται. Στο υπόλοιπο πραγματοποιείται απόξεση 
και νέος τάπητας

100

Ασφαλτική προεπάλειψη

150



A.T.: 29
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6 

Σμύρνης 0 ton
Νεοφύτου Δούκα 10 ton

Σύνολο 10 ton

Με στρογγυλοποίηση: 10

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 30
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α 

Σμύρνης 0 0 m2

Νεοφύτου Δούκα 146 197,1 m2

Σύνολο 197,1 m2

Με στρογγυλοποίηση: 200

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ

A.T.: 31
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1 

Η ασφαλτική στρώση αποτελείται από μονή στρώση στην περιοχή όπου γίνεται απόξεση και 
διπλή στην περιοχή όπου ανακατασκευάζεται 

200

Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή

Στην εργασία περιλαμβάνεται η διαγράμμιση και η βαφή των θέσεων ΑΜΕΑ.  Η διαγράμμιση 
της κάθε διάβασης έχει εμβαδόν 6.5m2 και της κάθε θέσης στάθμευσης 1.5m2. Η κάθε θέση 
στάθμευσης ΑΜΕΑ έχει εμβαδόν 18m2. 

Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος

Κατ εκτίμηση ποσότητα

10

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού



Σμύρνης 0 m2

Νεοφύτου Δούκα 6,5 m2

Σύνολο 6,5 m2

Με στρογγυλοποίηση: 10

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 32
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-10.1

Σμύρνης 2 ΤΕΜ
Νεοφύτου Δούκα 3 ΤΕΜ

Σύνολο 5 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 5

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 33
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-9.3

Σμύρνης 1 ΤΕΜ
Νεοφύτου Δούκα 3 ΤΕΜ

Σύνολο 4 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 4

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 34
ΟΔΟ Ε-8.1.1

Σμύρνης 1 ΤΕΜ
Νεοφύτου Δούκα 0 ΤΕΜ

Σύνολο 1 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 1

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 35

Εκτίμηση με βάση την χάραξη

4

Πληροφοριακή πινακίδα
Εκτίμηση με βάση την χάραξη

10

Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 
Εκτίμηση με βάση την χάραξη

5

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 

1



ATHΕ Ν-1.1

Σμύρνης 5 ΤΕΜ
Νεοφύτου Δούκα 3 ΤΕΜ

Σύνολο 8 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 10

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 36
Ω52 011.2.4.1

Σμύρνης 150 Kg
Νεοφύτου Δούκα 90 Kg

Σύνολο 240 Kg

Με στρογγυλοποίηση: 240

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς): 240

10

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο

Βάρος εσχάρων που αφορούν στο άρθρο ΑΤ υπολογιζόμενο προς 30 Kg/τεμ

Φρεάτιο υδατοσυλλογής 30Χ70
Φρεάτια υδροσυλλογής σε νέες θεσεις



A.T.: 37
ΟΙΚ ΝΒ-66.8

Σμύρνης 20 ΤΕΜ
Νεοφύτου Δούκα 2 ΤΕΜ

Σύνολο 22 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 30

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 38
Ω52 011.2.4.1

Σμύρνης 300 Kg
Νεοφύτου Δούκα 30 Kg

Σύνολο 330 Kg

Με στρογγυλοποίηση: 330

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 39
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.10.1.1 

Σμύρνης 15 m3

Νεοφύτου Δούκα 5 m3

Σύνολο 20 m3

Με στρογγυλοποίηση: 20

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 40
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7

Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων
Συνδέσεις υδρορροών των παρόδιων ιδιοκτησιών με το εκάστοτε δίκτυο όμβριων ή των 
ρείθρων. 

30

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο

20

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου

Βάρος εσχάρων που αφορούν στο άρθρο ΑΤ37 υπολογιζόμενο προς 15 Kg/τεμ

330

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

Εκτίμηση με βάση την κατάσταση και τη θέση των υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές 
παρέμβασης και τις ανάγκες για δημιουργία νέων ορυγμάτων διέλευσης δικτύων.



Σμύρνης 4,5 m3

Νεοφύτου Δούκα 1,5 m3

Σύνολο 6 m3

Με στρογγυλοποίηση: 6

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 41
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.1

Σμύρνης 4,5 m3

Νεοφύτου Δούκα 1,5 m3

Σύνολο 6 m3

Με στρογγυλοποίηση: 6

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

Διάστρωση ορυγμάτων και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο που αφορούν στο άρθρο ΑΤ39 
πάχους περίπου 30 εκ

6

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 

Διάστρωση ορυγμάτων με αμμοχάλικο που αφορούν στο άρθρο ΑΤ39 πάχους περίπου 30 εκ

6



A.T.: 42
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.13.1.4

Σμύρνης 30 m
Νεοφύτου Δούκα 10 m

Σύνολο 40 m

Με στρογγυλοποίηση: 40

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΕΚ

A.T.:
ΟΔΟ ΝΑΕΚΚ2

Σμύρνης 44,4 1 1 88,76 60,0 195,1
Νεοφύτου Δούκα 13,4 1 1 26,74 26,5 68,6

Σύνολο 263,8

Με στρογγυλοποίηση: 270

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

40

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα 
καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών)

Μεταφορά των προϊόντων διαφόρων εκσκαφών προς ανακύκλωση. Αφορά τα (ΑΤ001, AT002, 

270

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm

Εκτίμηση με βάση τις ανάγκες διέλευσης νέων ή επεκτεινόμενων υπόγειων δικτύων.



ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

A.T.: 1
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.

Ακαδημίας 1073 150,22 m3

Αράπη 92 12,88 m3

Σύνολο 163,1 m3

Με στρογγυλοποίηση: 170

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 2
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1

Ακαδημίας 2 m3

Αράπη 1 m3

Σύνολο 3 m3

Με στρογγυλοποίηση: 3

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς): 3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Γενικές εκσκαφές σε βάθος 40εκ., στην επιφάνεια που καλύπτει άσφαλτος, εκτός της 
επιφάνειας των πεζοδρομίων που προσμετρώνται σε ξεχωριστό άρθρο. Η εργασία εκτιμάται 
σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής των επικλήσεων. Στους 
πεζοδρόμους η εργασία εκτιμάται στο 100% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας. 

170

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Εκτιμώμενη ποσότητα για καθαίρεση διαφόρων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.



A.T.: 3
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2.1

Ακαδημίας 1073 75,1 m3

Αράπη 92 6,4 m3

Σύνολο 81,6 m3

Με στρογγυλοποίηση: 90

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 4
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Ακαδημίας 2 m3

Αράπη 1 m3

Σύνολο 3 m3

Με στρογγυλοποίηση: 3

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 5
ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -22.73

Ακαδημίας 297,4 m2

Αράπη 30,0 m2

Σύνολο 327,4 m2

Με στρογγυλοποίηση: 330

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 6
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.65.2 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Ακαδημίας 0 Kg
Αράπη 0 Kg

Σύνολο 0 Kg

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του 
ορίου των γενικών εκσκαφών.

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων σε βάθος 20εκ. στα τμήματα του Α.Τ. 001

90

330

Εκτιμώμενη ποσότητα για καθαίρεση διαφόρων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

3

Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, εκσκαφή της έδρασης 
τους και αποξήλωση κρασπεδορείθρων.



Με στρογγυλοποίηση: 0

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 7
ΝΕΤ ΥΔΡ-3.12

Ακαδημίας  = L*0.15 146,3 22 m
Αράπη  = L*0.15 21 3 m

Σύνολο 25 m

Με στρογγυλοποίηση: 30

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 8
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-1

Ακαδημίας  = L*2*0.65 146,3 190 m
Αράπη  = L*2*0.65 21 27 m

Σύνολο 217 m

Με στρογγυλοποίηση: 220

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 9
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1 

Ακαδημίας 702,6 141 m3

Αράπη 123,6 25 m3

Σύνολο 165 m3

Με στρογγυλοποίηση: 170

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

0

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ.

Εκτιμώμενη ποσότητα

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

Αφορά επιχώσεις πεζοδρομίων σε μέσο ύψος 20εκ.

170

30

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Οι εργασία αφορά τις περιοχές όπου θα υπάρξεις απόξεση της ασφάλτου. Αφαιρείται τμήμα 
35% που θα ανακατασκευαστεί

220





ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

A.T.: 10
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3

Ακαδημίας 3 m3

Αράπη m3

Σύνολο 3 m3

Με στρογγυλοποίηση: 3

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 11
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.4

Ακαδημίας 702,6 70,3 m3

Αράπη 123,6 m3

Σύνολο 70,3 m3

Με στρογγυλοποίηση: 80

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κατ’ εκτίμηση χρήση σκυροδέματος για διάφορες κατασκευές σε περιοχές παρέμβασης 
ανάλογα προς την επιφάνειά τους και το είδος τους.

3

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Χρήση σκυροδέματος έδρασης πάχους περίπου 10εκ. Αφορά στα άρθρα AT16, AT, AT17, 
AT18, AT20

80



A.T.: 12
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4

Ακαδημίας 3 m3

Αράπη m3

Σύνολο 3 m3

Με στρογγυλοποίηση: 3

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 13
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2
Κατασκευή ξυλότυπων μικροκατασκευών που αφορούν στο άρθρο 12

Ακαδημίας 15 m2

Αράπη 0 m2

Σύνολο 15 m2

Με στρογγυλοποίηση: 20

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 14
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3

Ακαδημίας 70,26 1053,9 Kg
Αράπη 0 0 Kg

Σύνολο 1053,9 Kg

Με στρογγυλοποίηση: 1060

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 15
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1 

Ακαδημίας  = L*2*0.15 146,3 43,9 m3

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κατ’ εκτίμηση χρήση σκυροδέματος για διάφορες κατασκευές σε περιοχές παρέμβασης 

3

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Βάση κρασπέδου και ρείθρου διαστάσεων 0.50x0.30 = 0.15

20

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C

Δομικά πλέγματα οπλισμού υπολογιζόμενα προς 15 Kg ανά m3 σκυροδέματος του άρθρου ΑΤ 
11

1060

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 
C16/20 άοπλο



Αράπη  = L*2*0.15 21 m3

Σύνολο 43,9 m3

Με στρογγυλοποίηση: 44,0

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 16
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-81 

Ακαδημίας 600 m2

Αράπη m2

Σύνολο 600 m2

Με στρογγυλοποίηση: 600

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 17
ΚΑΤΗΕ Κ78.96.1 

Ακαδημίας 0 m2

Αράπη 0 m2

Σύνολο 0 m2

Με στρογγυλοποίηση: 0

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 18
ΚΑΤΗΕ Κ78.96.2 

Ακαδημίας 0 m2

Αράπη 0 m2

Σύνολο 0 m2

Με στρογγυλοποίηση: 0

(Ολογράφως):

44

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

Περιλαμβάνονται οι εκβολές των πεζοδρόμων και η οδός Σμύρνης με το οδόστρωμα του 
κόμβου έμπροσθεν. 20% των κυβόλιθων θα τοποθετηθούν ως γαρνιτούρα επιφανειών και 
επιμετρούνται με διαφορετικό άρθρο

0

Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου τύπου "Στίφος"  
διαστάσεων  15Χ15Χ5 εκ

Γαρνιτούρα επιφανειών πεζοδρόμων (20% της επιφανείας)

600

Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου δεματίου ή Μολοσσων 
διαστάσεων  15Χ15Χ5 εκ.  



(Αριθμητικώς):

A.T.: 19
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51 

Ακαδημίας  = L*2 146,3 292,6 m
Αράπη  = L*2 21,0 m

Σύνολο 292,6 m

Με στρογγυλοποίηση: 300

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 20
ΣΧΕΤ. 78.96

Ακαδημίας 0,0 0,0 m2

Αράπη 0,0 0,0 m2

0,0 m2

Με στρογγυλοποίηση: 0

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

A.T.: 23
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1 

Ακαδημίας 513 17,955 m3

Αράπη 43 1,505 m3

Σύνολο 19,46 m3

Με στρογγυλοποίηση: 20

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 24
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2 

Ακαδημίας 513 179,55 m2

0

0

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

300

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10

Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 
των επικλήσεων. 

20

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)



Αράπη 43 15,05 m2

Σύνολο 194,6 m2

Με στρογγυλοποίηση: 200

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 25
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6 

Ακαδημίας 513 179,55 m2

Αράπη 43 15,05 m2

Σύνολο 194,6 m2

Με στρογγυλοποίηση: 200

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

A.T.: 26
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α

Ακαδημίας 513 333,45 m2

Αράπη 43 27,95 m2

Σύνολο 361,4 m2

Με στρογγυλοποίηση: 370

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 27
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 

Ακαδημίας 513 179,55 m2

Αράπη 43 15,05 m2

Σύνολο 194,6 m2

200

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας
Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 
των επικλήσεων. 

Η εργασία εκτιμάται σε 35% της συνολικής ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας λόγω αλλαγής 
των επικλήσεων. 

200

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
Το 35% της ασφαλτόστρωσης ανακατασκευάζεται. Στο υπόλοιπο πραγματοποιείται απόξεση 
και νέος τάπητας

370

Ασφαλτική προεπάλειψη



Με στρογγυλοποίηση: 200

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 28
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4

Ακαδημίας 513 m2

Αράπη 43 m2

Σύνολο 556 m2

Με στρογγυλοποίηση: 560

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

200

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Η συγκολλητική επάλειψη εφαρμόζεται στα τμήματα που ανακατασκευάζονται μεταξύ των 
στρώσεων και στα τμήματα που πραγματοποιείται απόξεση

560



A.T.: 29
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6 

Ακαδημίας 30 ton
Αράπη 0 ton

Σύνολο 30 ton

Με στρογγυλοποίηση: 30

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 30
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α 

Ακαδημίας 500 675 m2

Αράπη 40 54 m2

Σύνολο 729 m2

Με στρογγυλοποίηση: 730

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ

A.T.: 31
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1 

Η ασφαλτική στρώση αποτελείται από μονή στρώση στην περιοχή όπου γίνεται απόξεση και 
διπλή στην περιοχή όπου ανακατασκευάζεται 

730

Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή

Στην εργασία περιλαμβάνεται η διαγράμμιση και η βαφή των θέσεων ΑΜΕΑ.  Η διαγράμμιση 
της κάθε διάβασης έχει εμβαδόν 6.5m2 και της κάθε θέσης στάθμευσης 1.5m2. Η κάθε θέση 
στάθμευσης ΑΜΕΑ έχει εμβαδόν 18m2. 

Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος

Κατ εκτίμηση ποσότητα

30

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού



Ακαδημίας 16 m2

Αράπη 0 m2

Σύνολο 16 m2

Με στρογγυλοποίηση: 20

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 32
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-10.1

Ακαδημίας 5 ΤΕΜ
Αράπη 4 ΤΕΜ

Σύνολο 9 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 9

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 33
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-9.3

Ακαδημίας 3 ΤΕΜ
Αράπη 4 ΤΕΜ

Σύνολο 7 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 7

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 34
ΟΔΟ Ε-8.1.1

Ακαδημίας 2 ΤΕΜ
Αράπη ΤΕΜ

Σύνολο 2 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 2

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 35

Εκτίμηση με βάση την χάραξη

7

Πληροφοριακή πινακίδα
Εκτίμηση με βάση την χάραξη

20

Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 
Εκτίμηση με βάση την χάραξη

9

Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 

2



ATHΕ Ν-1.1

Ακαδημίας 8 ΤΕΜ
Αράπη 2 ΤΕΜ

Σύνολο 10 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 10

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 36
Ω52 011.2.4.1

Ακαδημίας 240 Kg
Αράπη 60 Kg

Σύνολο 300 Kg

Με στρογγυλοποίηση: 300

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς): 300

10

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο

Βάρος εσχάρων που αφορούν στο άρθρο ΑΤ υπολογιζόμενο προς 30 Kg/τεμ

Φρεάτιο υδατοσυλλογής 30Χ70
Φρεάτια υδροσυλλογής σε νέες θεσεις



A.T.: 37
ΟΙΚ ΝΒ-66.8

Ακαδημίας 20 ΤΕΜ
Αράπη 1 ΤΕΜ

Σύνολο 21 ΤΕΜ

Με στρογγυλοποίηση: 30

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 38
Ω52 011.2.4.1

Ακαδημίας 300 Kg
Αράπη 15 Kg

Σύνολο 315 Kg

Με στρογγυλοποίηση: 320

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 39
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β  3.10.1.1 

Ακαδημίας 20 m3

Αράπη 0 m3

Σύνολο 20 m3

Με στρογγυλοποίηση: 20

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 40
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7

Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων
Συνδέσεις υδρορροών των παρόδιων ιδιοκτησιών με το εκάστοτε δίκτυο όμβριων ή των 
ρείθρων. 

30

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 
ελατό χυτοσίδηρο

20

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου

Βάρος εσχάρων που αφορούν στο άρθρο ΑΤ37 υπολογιζόμενο προς 15 Kg/τεμ

320

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

Εκτίμηση με βάση την κατάσταση και τη θέση των υπαρχόντων δικτύων Ο.Κ.Ω. στις περιοχές 
παρέμβασης και τις ανάγκες για δημιουργία νέων ορυγμάτων διέλευσης δικτύων.



Ακαδημίας 6 m3

Αράπη 0 m3

Σύνολο 6 m3

Με στρογγυλοποίηση: 6

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.: 41
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.1

Ακαδημίας 6 m3

Αράπη 0 m3

Σύνολο 6 m3

Με στρογγυλοποίηση: 6

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

Διάστρωση ορυγμάτων και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο που αφορούν στο άρθρο ΑΤ39 
πάχους περίπου 30 εκ

6

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 

Διάστρωση ορυγμάτων με αμμοχάλικο που αφορούν στο άρθρο ΑΤ39 πάχους περίπου 30 εκ

6



A.T.: 42
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.13.1.4

Ακαδημίας 40 m
Αράπη 0 m

Σύνολο 40 m

Με στρογγυλοποίηση: 40

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΕΚ

A.T.:
ΟΔΟ ΝΑΕΚΚ2

Ακαδημίας 75,1 2 2 150,22 89,2 318,6
Αράπη 6,4 1 1 12,88 9,0 30,3

Σύνολο 348,9

Με στρογγυλοποίηση: 350

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

40

Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα 
καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών)

Μεταφορά των προϊόντων διαφόρων εκσκαφών προς ανακύκλωση. Αφορά τα (ΑΤ001, AT002, 

350

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm

Εκτίμηση με βάση τις ανάγκες διέλευσης νέων ή επεκτεινόμενων υπόγειων δικτύων.
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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. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
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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 [*]). 

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 
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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. 

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. 



  Σελίδα 5 από 42 
 

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: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
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(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). 

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

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
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(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. 

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 έργο. 
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ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
A.T.: 001  

 

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

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1123.Α  100,00%  

 

      Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο 
έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας 
και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 
με την ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

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

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

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

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

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

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

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

· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
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· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

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

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

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

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

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος 
τιμολογίου. 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθμητικώς): 2,59  [*] (0,70+1,89)  

 

 

A.T.: 002  

 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  

 

      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, 
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
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Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα''. 

 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθμητικώς): 29,89  [*] (28+1,89)  

 

 

A.T.: 003  

 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2.1  Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1123.Α  100,00%  

 

      Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή 
με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή 
εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση 
σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή 
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθμητικώς): 3,49  [*] (1,60+1,89)  
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A.T.: 004  

 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-12  Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2227  100,00%  

 

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

 

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

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

· η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

· η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού  

· ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

 

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

 

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

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ  

  

 (Αριθμητικώς): 28,39  [*] (26,5+1,89)  
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A.T.: 005  

 

ΟΙΚ ΣΧΕΤ. -22.73  Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, εκσκαφή της έδρασης τους 
και αποξήλωση κρασπεδορείθρων   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2236  100,00%  

 

      Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων εντός πόλεως και εντός κατοικημένης περιοχής, μετά 
προσοχής, που περιλαμβάνει και το ασβεστοτσιμεντοκονίαματος των πλακών, του τυχόν 
σκυροδέματος άοπλου ή οπλισμένου που χρησιμεύει ως βάση έδρασης της πλακόστρωσης, με χρήση 
αεροσφυρών και με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικού εξοπλισμού, την απαραίτητη εκσκαφή σε 
οποιαδήποτε βάθος της υποβάσεως κάτω από τις πλακοστρώστρωσεις και κάτω από την τυχόν 
βάσης έδρασης τους, με την βοήθεια μηχανικών μέσων η χειρών. Στην τιμή της εργασίας 
περιλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου των πλακών, των τυχόν σκυροδεμάτων και των 
προϊόντων εκσκαφής, και η μεταφορά αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επίσης στην τιμή της 
εργασίας περιλαμβάνεται και η κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας εκσκαφής με τυχόν 
προσεχτικούς καθαρισμούς και κοπής επιφανειακών ριζών δένδρων οι οποίες έχουν δημιουργήσει 
ρηγματώσεις και ανωμαλίες στην επίπεδη επιφάνεια των υπαρχουσών πλακοστρώσεων. 

 

Η εργασία κατά την αποξήλωσητων πλακοστρώσεων θα εκτελείται χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια και 
προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών. 

 

Η εργασία εκσκαφής της βάσης έδρασης των πλακοστρώσεων και της υπόβάσης αντιθέτως θα γίνεται 
με ιδιαίτερη επιμέλεια για να μη θιγεί η ακεραιότητα και λειτουργικότητα συναντωμένων αγωγών Ω.Κ.Ω 
σε λειτουργία, υπαρχόντων φρεατίων η φωταγωγών υπογείων που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου 
καθώς τυχόν τέτοιες ζημιές θα αποκαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση, μετά από επίβλεψη των αντιστοίχων υπηρεσιών Ο.Κ.Ω. Η εργασία ανύψωσης η 
υποβιβασμού φρεατίων πληρώνεται ιδιαίτερα. 

 

Στην τιμή της εργασίας επίσης περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών των όμορων 
ιδιοκτησιών κατώφλια και μετώπες αυτών, επιχρίσματα κ.λ.π. που μπορεί να προκληθούν κατά τις 
εργασίσες καθαίρεσης. 

 

Στην τιμή της εργασίας καθαίρεσης συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση του κρασπεδόρειθρου με 
την βάση τους από σκυρόδεμα με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κρασπέδων που θα 
μεταφερθούν σε απόθήκη του εργοταξίου του Δήμου μετά από εντολή της Υπηρεσίας Επίβλεψης και 
με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των υπολοίπων υλικών 
αποξήλωσης.. 

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ    

 (Αριθμητικώς): 10,00    
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A.T.: 006  

 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.65.2  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 

      Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    

 (Αριθμητικώς): 0,350      

 

 

A.T.: 007  

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 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 επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου. 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   

 (Αριθμητικώς): 15,50      

 

 

A.T.: 008  

 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-1  Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2269.A  100,00%  

      Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 
με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΑ ΕΥΡΩ    

 (Αριθμητικώς): 1,00      

 

 

A.T.: 009  

 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
4.1  

 

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις 
τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3121.Β  100,00%  
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      Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις 
διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της ''στρώσης έδρασης οδοστρώματος'' 
και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με 
βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 ''Κατασκευή επιχωμάτων με 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων''. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

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

· η σταλία των μεταφορικών μέσων,  

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

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

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
ΛΕΠΤΑ  

  

 (Αριθμητικώς): 10,85  [*] (7,7+3,15)  

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ B: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
  

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί 
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των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η 
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά 
με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 84,00      
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A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.4  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί 
των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η 
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά 
με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους. 
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      
 
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
 
      Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως 
πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με 
ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με 
βάση το άρθρο 32.02. 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 106,00      
 
 
 
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3811  100,00%  
 
      Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή 
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m² κλπ), σε 
οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, 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,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα 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 αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει 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 . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,01      
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A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-
29.3.1  

 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C16/10, άοπλο.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2531  100,00%  

 
      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, 
αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
 Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 
σκυροδέματος,  
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση 
καθώς  
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής 
κενών,  
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, 
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής 
μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή.  
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν 
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 



  Σελίδα 22 από 42 
 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΠΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος 
01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-03-00-00: Ικριώματα 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους 
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων 
πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 79,00      

 
 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-81  Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2922  100,00%  
 
      Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, 
επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. 
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές 
πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,  
· η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),  
· η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης 
της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών 
κοπτικών εργαλείων),  
· η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),  
· ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων 
πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.  
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,30      

 

A.T.: 017  
 
ΚΑΤΗΕ Κ78.96.1  Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου δεματίου ή Μολοσσων 

διαστάσεων  15Χ15Χ5 εκ.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7578  100,00%  
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      Οι κυβόλιθοι θα είναι "καμμένοι" στην άνω πλευρά και κοπής τύπου «Αντικέ» δηλαδή θα υποστούν 
μηχανική τριβή των ακμών τους σε βαρέλι, σε διαστάσεων 15Χ15Χ5 εκ. Θα τοποθετούνται αραδωτοί 
επί υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγ. Τσιμέντου πάχους 3 εκ. Με προσθήκη κόλλας 
πλακιδίων. Οι αρμοί θα έχουν πάχος 1 εκ. Θα καθαρίζονται από το ανωτέρω κονίαμα και θα γίνεται 
πλήρες αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600 χλγ. Τσιμέντου που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή, 
ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 100,00      
 
 

A.T.: 018  
 
ΚΑΤΗΕ Κ78.96.2  Επιστρώσεις δια κυβολίθων εκ μαρμάρου τύπου "Στίφος"  διαστάσεων  

15Χ15Χ5 εκ.   
 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7578  100,00%  
 
      Οι κυβόλιθοι θα είναι "καμμένοι" στην άνω πλευρά και κοπής τύπου «Αντικέ δηλαδή θα υποστούν 
μηχανική τριβή των ακμών τους σε βαρέλι, διαστάσεων 15Χ15Χ5 εκ.. Θα τοποθετούνται αραδωτοί επί 
υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγ. Τσιμέντου πάχους 3 εκ. Με προσθήκη κόλλας. Οι 
αρμοί θα έχουν πάχος 1 εκ. Θα καθαρίζονται από το ανωτέρω κονίαμα και θα γίνεται πλήρες 
αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600χλγ. Τσιμέντου που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή, ήτοι εν 
γένει υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.    
 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      
 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2921  100,00%  
 
      Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 
και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα - Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα 
της οδού’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως.    
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( 1 m )  Μέτρο  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,60      

 
 
 
A.T.: 

         
   020  

ΣΧΕΤ 78.96    Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10 
 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7452)    100,00% 
 

Επιστρώσεις δαπέδων με τεχνητούς κυβολίθους, διαστάσεων 20x10x10 cm, οποιουδήποτε σχεδίου, 
χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη. 
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή στρώσης 
τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η απίσωση και 
συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η  αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα 
των 450 kg τσιμέντου. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ  ΛΕΠΤΑ  
 (Αριθμητικώς): 35,00  
 
 
 
A.T.: 

         
   021  

ΟΙΚ 073.17.2  Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 εκ. 
ορθογωνισμένες με πλάτη 40 εκ, και μήκος 60 εκ  

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7311  100,00%  

 

      Επιστρώσεις δια πλακών Ελευθερουπόλεως πάχους άνω των 3 εκ. ορθογωνισμένες με πλάτη 40 
εκ, και ελεύθερο μήκος (όχι μικρότερο των 40) , Οι πλάκες τοποθετούνται κάθετα στο πεζοδρόμιο 
«κτιστά» σε αράδες, κατόπιν διαβροχής με αρμούς τουλάχιστον 1 εκ και όχι μεγαλύτερους των 1,5 εκ. 
επί υποστρώματος εκ τσιμεντοκονιάματος των 450 χιλ. Τσιμέντου μετά του καθαρισμού των αρμών 
από του κονιάματος και πλήρους αρμολογήματος δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χιλ. τσιμέντου δια 
λεπτοκόκκου καθαράς άμμου, ήτοι υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.     

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     

 (Αριθμητικώς): 50,00      

 

A.T.: 022  
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ΟΙΚ 074.31  Λίθινο κράσπεδο εγκιβωτισμού από σκληρό μάρμαρο (λίθου κοτρώνι)   

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6403  100,00%  

 

      Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους  κράσπεδων από σκληρό μάρμαρο (λίθου 
κοτρώνι) περιοχής Ιωαννίνων, διαστάσεων 10Χ15 εκ.  μετά της δαπάνης κατασκευής της βάσεως 
έδρασης του κρασπέδου. Περιλαμβάνεται η δαπάνη λαξεύσεως , μορφώσεως των επιφανειών με 
γλυφή ή/και τυχόν κτένισμα αυτών,  της κοπής της εξωτερικής ακμής , της προετοιμασίας της άνω 
επιφάνειας της βάσεως εδράσεις των κράσπεδων , της στηρίξεως των κράσπεδων , της 
αρμολογήσεως , καθώς και μετά της δαπάνης των απαιτούμενων ξυλότυπων που αφορούν την 
έδραση του κρασπέδου.  Χωρίς ιδιαίτερη πρόσθετη τιμή πληρώνεται η προμήθεια και τοποθέτηση 
κρασπέδων μικρότερων διαστάσεων (μήκος) για την δημιουργία κυκλικής μορφής κρασπεδόρειθρου 
όπου και ο αρμός μεταξύ αυτών να παραμένει στην ίδια διάσταση (πλάτος αρμού) με τα υπόλοιπα 
ευθύγραμμα τμήματα. 

 

τρέχον μέτρο (μ/μ)    

( 1 m )  Μέτρο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     

 (Αριθμητικώς): 40,00      

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 

A.T.: 023  
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-
1.1  

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3121.Β  100,00%  
      Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά'', με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 14,65  [*] (11,5+3,15)  
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A.T.: 024 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-
2.2  

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3211.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά'', ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, 
σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,52  [*] (1,20+0, 23)  

 
 

A.T.: 025 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6  Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 3231  100,00%  
 
      Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά 
αδρανή, προκειμένου να ενταχθούν στην νέα διατομή της οδού ως στρώση υπόβασης ή βάσης, χωρίς 
ενσωμάτωση προσθέτων υλικών. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η αναμόχλευση των υφιασταμένων στρώσεων οδοστρωσίας,  
· η ενδεχόμενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και απομάκρυνση ακαταλλήλων),  
· η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώματος.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,410      

 
 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α  Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 1132  100,00%  
 
      Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 
(φρεζάρισμα), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 
οδοστρώματος’’. Εκτέλεση της εργασίας με ελάχιστη όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες 
περιορισμένης κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών ωρών).  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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· η προσκόμιση και αποκόμιση του αποξεστικού εξοπλισμού στις θέσεις εκτέλεσης του 
φρεζαρίσματος, με χρήση πλατφόρμας εάν απαιτείται. 
· Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης  
· Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σημειωμάτων αναγγελίας της ημέρας και ώρας εκτέλεσης 
των εργασιών κατά μήκος των οδών ώστε να απομακρυνθούν τα σταθμεύοντα οχήματα. 
· Η μετακίνηση τυχόν παραμενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχημάτων που δυσχεραίνουν την 
εκτέλεση των εργασιών. 
· Η προσκόμιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και μέσων καθοδήγησης της κυκλοφορίας 
στην ζώνη εκτέλεσης των εργασιών (περιλαμβανομένης φωτεινής σήμανσης εάν οι εργασίες 
εκτελούνται την νύκτα). 
· Η απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm.  
· Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση 
σε οποιαδήποτε απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,40      

 
 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4110  100,00%  
 
      Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ''Ασφαλτική προεπάλειψη''. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),  
· ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal),  
· η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
· η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,20      

 

A.T.: 028 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4120  100,00%  
 
      Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο 
ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, 
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν 
απαιτείται). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

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

 
 

A.T.: 029  
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6  Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες 

κατά βάρος   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4421.Β  100,00%  
 
      Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και 
κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ''Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος''. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του 
- η σταλία των μεταφορικών μέσων 
- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιό ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών 
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται 
από αυτές τις εργασίες κλπ.). 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομισμένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. 
Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.    
( 1 t )  Τόννοι  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ  ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 84,16  [*] (78,8+5,36)  
 
 

A.T.: 030  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-
8Α  

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4521.Β  100,00%  
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      Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα 
ή μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή 
ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Στρώσεις 
ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)'', συμπυκνωμένου 
πάχους 50 mm, αστικών οδών, με χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher). 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να μην 
σταθμεύουν τα οχήματά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα μηνύματα, 
καθώς και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση των οχημάτων μη συμμορφωθέντων οδηγών.  
· Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow) οδών που δεν 
έχουν υποστεί φρεζάρισμα. 
· Η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού τύπου σε 
αναλογία τουλάχιστον 500 gr/m². 
· Η προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση με finisher και συμπύκνωση του 
ασφαλτοσκυροδέματος.  
· Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως αποπερατωμένης ασφαλτόστρωσης.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,51  [*] (9,30+0,21)  

 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
 
 

A.T.: 031  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-
17.1  

Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7788  100,00%  

 
      Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό 
υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με 
πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών 
χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-
04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 
αποθήκευση (αν απαιτείται) 
· η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και 
την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 
· ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
· η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  
· η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιμοποιουμένου υλικού  
· η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
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· η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,80      

 
 

 
 

A.T.: 032 
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-10.1  Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 

40 mm (1 ½ ‘’).  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2653  100,00%  
 
      Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread 
size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την 
στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο 
κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την 
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται) 
· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου 30 
cm 
· η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η 
πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 28,40      
 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Ε-9.3  Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 

ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6541  100,00%  
 
      Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 
 
Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
· η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  
· η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 
· και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της. 
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Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 
α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,60 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,40 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,45 m 
ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,45 m    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 31,50      
 

A.T.: 034  
 
ΟΔΟ Ε-8.1.1  Πληροφοριακή πινακίδα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6541  100,00%  
 
      Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας. 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται: 
- Κατασκευή στήριξης από έναν ή δύο (ανάλογα με το μέγεθος  και την αναλογία της πινακίδας) 
κατακόρυφα τοποθετημένους γαλβανισμένους σωλήνες DN 40mm  (1 1/2'') ύψους 200cm 
πακτωμένους επί του εδάφους.  
- Επιφάνεια στήριξης από Λαμαρίνα αλουμινίου τύπου 1050 Η14 τουλάχιστον 3 χιλ. διαστάσεων από 
40 εκ έως 90εκ ανάλογα με τη μορφή και το περιεχόμενο της πινακίδας. 
- Εκτυπώσιμη επιφάνεια από λευτκό βινύλιο 40-10 ή ανώτερο με ψηφιακή εκτύπωση από υλικό 3Μ ή 
παρόμοιο και πλαστικοποίηση 40-114 mat ή γυαλιστερή με εγγύηση 5 ετών ή ανώτερο. 
- η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο 
χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, των πινακίδων, των πλαισίων και των υλικών σύνδεσης 
και στήριξης, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτουμένη συσκευασία κατά τη μεταφορά-
αποθήκευση. 
- η ανύψωση και ανάρτηση (σύνδεση και στερέωση) της πινακίδας και των πλαισίων της επί του 
φορέα στήριξης, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 100,00      
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΔΙΚΤΥΑ 
 

A.T.: 035 
 
ATHE-N Ν-1.1  Φρεάτιο υδατοσυλλογής 30Χ70   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6326  100,00%  
 
      Φρεάτια υδατοσυλλογής σύμφωνα με τα σχέδια.  Για ένα φρεάτιο υδατοσυλλογής  όπου  
περιλαμβάνονται, η εκσκαφή σε οποιοδήποτε βάθος και έδαφος, η επίχωση με θραυστό αμμοχάλικο, 
η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, η εκσκαφή κάτω από αγωγούς Κ.Ω., η εξυγίανση του πυθμένα 
του ορύγματος, το άοπλο σκυρόδεμα C12/15, ο πλαστικός σωλήνας  PVC Φ200  ή άλλης διατομής 
Σ41 που θα απαιτηθεί για τη σύνδεση του φρεατίου υδατοσυλλογής με τον κεντρικό αγωγό, με τον 
εγκιβωτισμό του, η καθαίρεση αόπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος, η κοπή ασφαλτοτάπητα, η 
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επιμήκυνση παροχών ύδρευσης, η καθαίρεση και ανακατασκευή κρασπεδορείθρου, η μεταφορά 
σωλήνων, συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων, οι πλαστικοί σωλήνες PVC Φ100 για την αποκατάσταση 
διαβάσεων με τον εγκιβωτισμό τους, η διάνοιξη οπής σε οποιοδήποτε πάχος και επιφάνεια, η εκσκαφή 
που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ασφαλτικών εργασιών, όλα τα υλικά και η εργασία 
κατασκευής, δηλαδή προμήθεια, φθορά   ξυλοτύπων, αξία μικροϋλικών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
εργασία δεν περιγράφεται στο παρόν και θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση των 
εργασιών. Δεν περιλαμβάνεται  η δαπάνη  της απαιτούμένης χυτοσιδηράς σχάρας που πληρώνεται με 
το αντίστοιχο άρθρο.   
Τιμή ανά φρεάτιο    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      
 
 

A.T.: 036 
 
Ω52 011.2.4.1  Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από 

ελατό χυτοσίδηρο.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752  100,00%  
 
      Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο 
εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά 
κονιάματα. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 
 
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες  
βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς 
των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε 
καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
 
 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της 
προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  τουλάχιστον C  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  ''Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο''.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80      
 

A.T.: 037 
 
ΟΙΚ ΝΒ-66.8  Σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  70,00%  
 ΥΔΡ 6711.1  30,00%  
 
      Η σύνδεση κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων περιλαμβάνει: 
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α) την κατασκευή φρεατίου στην οικοδομική γραμμή για τον έλεγχο της κατακόρυφης υδρορρόης 
διαστάσεων 20Χ20Χ20εκ. ή 30Χ30Χ20 εκ. μετά της προμήθειας του σιδηρού καλύμματος του, δηλαδή 
εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, εξαγωγή αποκόμιση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των 
προϊόντων εκσκαφών, διάστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα 200Κgr τσιμέντου πάχους 5-10εκ. 
δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος των 
400 Κgr τσιμέντου,  επίχριση με πεταχτό τσιμεντοκονίαμα των 600 Kgr τσιμέντου των πλευρικών 
επιφανειών του φρεατίου και εν γένει κάθε έντεχνη εργασία και υλικό για την πλήρη κατασκευή και 
σύνδεση με υπάρχουσα υδρορροή. 
β) την δαπάνη προμήθειας και εργασίας τοποθέτησης (και αν χρειαστούν μικροεκσκαφές) και 
σύνδεσης του απαιτούμενου πλαστικού σωλήνα PVC ορθογωνικής διατομής 6Χ10 εκ.  6ΑΤ ή 
αναλόγου διατομής της υπο σύνδεσης υδροροής του κτιρίου από το παταπάνω φρεάτιο ελέγχου μέχρι 
και το φρεάτιο υδροσυλλογής του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Περιλαμβάνονται στην τιμή 
όλα τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (γωνίες , στηρίγματα, μούφες, σέλες κ.λ.π) συνδέσεως και 
στερεώσεως και μικροϋλικά υλικά καθώς και τυχόν εργασία διάνοιξης οπής σε υπάρχον φρεάτιο 
υδροσυλλογής από σκυρόδεμα.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 110,00      
 
 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 11.1.2  Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752  100,00%  
 
      Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας 
D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου 
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   
 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση) 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80      
 
 

A.T.: 039  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
3.10.1.1  

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  

 
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 
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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 επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 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 επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,70      
 

A.T.: 040 
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.7  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6069  100,00%  
 
      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων 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. 
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): ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
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 (Αριθμητικώς): 14,45  [*] (11,30+3,15)  
 
 

A.T.: 041 
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.5.1  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 ΠΕΤΕΠ 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.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 15,55  [*] (12,40+3,15)  
 
 

A.T.: 042  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.13.1.4  

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6620.1  100,00%  

 
      Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 
''Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών 
τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και 
ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η 
Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 ''Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων''  
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
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αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία 
ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη 
και κανονική λειτουργία:    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 3,90      
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Ζ:  ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
 

A.T.: 043  
 
ΝΕΟ 060.10.40.4α  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε 

κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα  (Τύπος Κ).   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, κατάλληλο για τοποθέτηση 
σε κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού τις τεχνικές προδιαγραφές τις (φωτιστικό τύπου Κ)  και την Εγκύκλιο 
22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις φωτοτεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), 
Ισχύος έως 70 W.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 650,00      
 
 

A.T.: 044 
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.40.4  

 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 50 - 80  W με 
βραχίονα.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, 
Παράρτημα 2. 
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Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα 
φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη 
στέψη ιστού 
- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη 
μελέτη 
- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 
x1,5 mm² (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 
- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης 
που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED) και τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 586,00    
 
 
 

A.T.: 045  
 
ΝΕΟ 060.10.40.15  Προμήθεια και εγκατάσταση σημείου κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός  σημείου 
υποδομής κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού,  κατά τα λοιπά όπως στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
περιγράφεται και καθορίζεται. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται: 
 Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την υλοποίηση (μηχανικά και 
ηλεκτρολογικά) του κρεμαστού δικτύου, δηλ. υλικά στήριξης του δικτύου (σχέδιο  Τ.Π. ή επιλογή λύσης 
από το Παράρτημα), ειδικά εξαρτήματα στήριξης και κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και 
έντεχνη κατασκευή του συνολικού δικτύου 
Η προμήθεια, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία των καλωδίων 
ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Τιμή ενός σημείου κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 700,00      
 

A.T.: 046  
 
ΝΕΟ 060.10.40.17  Εργασία αποξήλωσης παλαιού κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και 

δικτύου εορταστικού φωτισμού.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Για την εργασία αποξήλωσης υφιστάμενου κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού και εορταστικού 
φωτισμού  και τη μεταφορά των προϊόντων της αποξήλωσης σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος 
Ιωαννιτών.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποσύνδεση και η αποξήλωση όλων των υλικών του 
κρεμαστού δικτύου (συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των στελεχών αγκύρωσης από τις 
παρακείμενες ιδιοκτησίες), η αποσύνδεση και η αποξήλωση μετά προσοχής τόσο του φωτιστικού 
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σώματος όσο και της εορταστικής φωτιστικής διάταξης, καθώς και η αποκατάσταση οποιαδήποτε 
βλάβης προκληθεί (στις παρακείμενες ιδιοκτησίες) κατά την απομάκρυνση όλων των υλικών.  
Η τιμή είναι ανηγμένη και περιλαμβάνει την αποξήλωση όλων των υλικών που βρίσκονται ανάμεσα σε 
δύο συνεχόμενα φωτιστικά σημεία του δικτύου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού και εορταστικού σώματος    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      
 

A.T.: 047  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.1.2  

 Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού 
ύψους 9,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών 
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ''Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
χαλύβδινους ιστούς φωτισμού'' και σύμφωνα με τις ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή Οδοφωτισμού'' και 
05-07-02-00 ''Ανωδομή φωτισμού''. 
 
Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:  
 
· Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
· Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 
''Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων'' ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 
EN 10255). 
· Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση 
την τυπική διατομή της μελέτης. 
· Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετημένα. 
· Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
· Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
· Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
· H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης 
του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ 
ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης 
σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  
· Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.  
· H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, 
με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω 
περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  
· H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το 
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  
· Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1.200,00    
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A.T.: 048  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.10.85.1  

 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης 
καλωδίων 40x40 cm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2548  100,00%  

 
      Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, 
οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 
15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
· η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 
· η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  
· στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
· η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  
 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00    
 

A.T.: 049  
 
ΝΕΟ 060.20.40.3  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ονομαστικής διαμέτρου 3’’   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  
 
      Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, 
κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομαστικής διαμέτρου (DN100) (σπείρωμα 3’’) και πάχους τοιχώματος 
4 χτ.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, η τοποθέτηση και 
σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων 
καθώς και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους 
σωληνογραμμής:    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 16,00    
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A.T.: 050  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.1.1  

 Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού 
ύψους μέχρι 14,00 m.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλυβδίνων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και 
φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 
· η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 
· η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού 
(πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.) 
· η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
· η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των 
βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 
· η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η 
επιμελής μόνωσή τους. 
· η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο. 
· η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή.  
· η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο χαλύβδινου ιστού φωτισμού ύψους μέχρι 14,00m (τεμ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  

ΠΕΝΤΕ 
  

 (Αριθμητικώς): 75,00    
 

A.T.: 051  
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
60.20.40.12  

 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE). 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 
καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και 
ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 
400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη 
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά 
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η 
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα 
στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται. 
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής 
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,50    
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A.T.: 052 
 
ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.4.1  

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση βραχιόνων. 
Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων οποιουδήποτε τύπου και 
διαστάσεων από ιστό φωτισμού, οποία περιλαμβάνει: 
 
· Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώματα (Φ/Σ) και την επιμελή μονωσή τους ή την 
επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ.  
· Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρμολόγηση των Φ/Σ με όλο 
τον εξοπλισμό τους (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 
· Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση 
επανατοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) ως άνω :    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00    
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Η:  ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
 
 

ΚΑΤΟΕ 
Κ61.50              

 

Καθιστικά – Παγκάκια 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους στοιχείων των 
καθιστικών, η προσωρινή αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, η συναρμολόγηση και 
στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη 
μέτρων προστασίας των καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων 
εργασιών του έργου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ή σετ εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ως 
εξής: 
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 A.T.: 053 
 
 
ΚΑΤΟΕ Κ61.50.Ζ  Σετ καθιστικού τριών τεμαχίων  χωρίς πλάτη   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104  100,00%  
 
      Σετ καθιστικού τριών τεμαχίων  χωρίς πλάτη, που θα αποτελείται από: 
            α. κέλυφος:  αποτελείται από ατσάλινο σωλήνα υψηλής ποιότητας και κατασκευής κατά DIN 
2394, διαμέτρου 30 χιλ., πάχους 3 χιλ.. Το πλέγμα θα είναι κατασκευασμένο από ατσάλι DIN 17140 
ανθεκτικότητας 700 Ν/mm2,             άνοιγμα πλέγματος (καρέ) 15Χ15 χιλ Διαστάσεις καθίσματος 
όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης 
            β. Βάση : τετράγωνη σωλήνα πάχους 3 χιλ. Το κάθετο πόδι αποτελείται από σωλήνα 
διαμέτρου 40 χιλ. και πάχους 3 χιλ., όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης, ήτοι προμήθεια, 
προσκόμιση και τοποθέτηση σε πλήρη  εγκατάσταση. 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

ΠΕΝΗΝΤΑ   
  

 (Αριθμητικώς): 1650,00                 
 
 

  
A.T.: 054 
 
 
ΚΑΤΟΕ Κ61.50.Δ  Σετ καθιστικού τριών τεμαχίων με  πλάτη   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104  100,00%  
 
      Σετ καθιστικού τριών τεμαχίων με πλάτη, που θα αποτελείται από : 
           α. κέλυφος:  αποτελείται από ατσάλινο σωλήνα υψηλής ποιότητας και κατασκευής κατά DIN 
2394, διαμέτρου 30 χιλ., πάχους 3 χιλ.. Το πλέγμα θα είναι κατασκευασμένο από ατσάλι DIN 17140 
ανθεκτικότητας 700 Ν/mm2, άνοιγμα πλέγματος (καρέ) 15Χ15 χιλ 
Διαστάσεις καθίσματος όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης 

β. Βάση : τετράγωνη σωλήνα πάχους 3 χιλ. Το κάθετο πόδι αποτελείται από σωλήνα 
διαμέτρου 40 χιλ. και πάχους 3 χιλ., όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης, ήτοι προμήθεια, 
προσκόμιση και τοποθέτηση σε πλήρη εγκατάσταση.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 2000,00                 
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1. ΓΕΝΙΚA 
1.1. Αντικείμενο 

Το αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) είναι η διατύπωση 
των ειδικών συμβατικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και, σε συνδυασμό με τους όρους των 
λοιπών τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που θα 
αναδειχθεί, το έργο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ:  ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ – ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ » 
 
1.2. Ορισμοί – συντομογραφίες 

 
1.2.1.Ορισμοί 

Οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόημα που καθορίζεται στο Άρθρο2 τουΝ.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και επιπλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω: 

 
1) Ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί 

δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή 
περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές 
κατά την έννοια του άρθρου 223 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες 
φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224, 

2) 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. 

3) 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. 

4) Ως «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος 
φορέα ή της ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα 
σχετικά έγγραφα της σύμβασης, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως 
τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής. 
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5) Ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» 
νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση η κατασκευή 
έργου ή η μελέτη έργου ή η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα. 

6) Ως «Κύριος του Έργου» ή «Εργοδότης» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημόσιου 
τομέα, για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η δημόσια σύμβαση ή κατασκευάζεται το 
έργο. 

7) Ως «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής 
που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου. 

8) Ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του 
έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές 
αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης 

9) Ως «Διευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του 
φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και 
διοίκηση της κατασκευής του έργου. 

10) Ως «Τεχνικό Συμβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να 
γνωμοδοτεί για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

11) Ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των μετρήσιμων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες 
αναφέρονται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής 
εμφάνισης για την τεχνική διάρκεια ζωής του. 

 
1.2.2.Συντομογραφίες 

 
Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης 
ΔΔ: Διακήρυξη Δημοπρασίας 
ΤΣΥ: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ΕΣΥ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ΠΜ: Προϋπολογισμός Μελέτης 
ΠΠ: Προϋπολογισμός Προσφοράς 
ΤΠ: Τιμολόγιο Προσφοράς 
ΤεΠε: 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 
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1.3. Ερμηνείες 

Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 
 

• Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και 
αντίστροφα.  

• Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και 
αντίστροφα. 

• Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις ίδιες λέξεις 
που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα. 

• Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «βδομάδα», «μήνας», «έτος» κτλ. θα σημαίνει 
«ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή βδομάδα», «ημερολογιακός μήνας», «ημερολογιακό 
έτος» κτλ. 

• Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα/παράγωγά τους,  
προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως. 

• «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις έννοιες 
αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

• Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του 
κειμένου της παρούσας. 

• Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος 
του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι όλες 
οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγμένα στις τιμές μονάδας της προσφοράς και ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα ή/και καμία πρόσθετη αμοιβή ή 
αποζημίωση πέρα από τις τιμές της προσφοράς του. 

• Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα,  
παραγράφους, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, 
συμβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον 
συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας 
διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 
 

1.4. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο143 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων της 

Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής. 

Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που 
απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 

iii. να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης διευθύνσεις, 
εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, 
άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες 
διευθύνσεις. 

 
1.5. Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη σύμβαση 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

Σελίδα 9 

1.5.1.Ισχύουσες διατάξεις 
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι όροι της 
σύμβασης. 

Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία ή κείμενες διατάξεις, νοείται εκτός αν ρητά προβλέπεται 
διαφορετικά κάθε κανόνας δικαίου εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, 
περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγμα, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις, 
Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Κανονισμός Εθνικής και  Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης της 
Δημοπρασίας. 

 
1.5.2.Προδιαγραφές και Κανονισμοί 

Για την παρούσα εργολαβική σύμβαση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ισχύουν οι ακόλουθοι 
κανονισμοί και προδιαγραφές. 
1. Η Εγκύκλιος 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. Η Εγκύκλιος 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. Η Εγκύκλιος 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. Η 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. 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. 

5.  Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (ΚΜΕ) που 
συνοδεύουν την παρούσα Σύμβαση. 

6. Οι ΟΜΟΕ-ΣΑΟ (Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων) όπως εγκρίθηκαν με την Υ.Α. με αρ.πρωτ. 
ΔΜΕΟ/ο/612/16-2-2011 (ΦΕΚ 702Β’/29-4-2011). 

7. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1317 (Οδικά Συστήματα Αναχαίτισης) 
8. Οι ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητόδρομων) όπως εγκρίθηκαν με την  Υ.Α. με 

αρ.πρωτ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 (ΦΕΚ 905Β’/20-5-2011). 
9. Οι ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς) όπως εγκρίθηκαν με την Υ.Α. με αρ.πρωτ. 

ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 (ΦΕΚ 905Β’/20-5-2011). 
10. Οι διατάξεις του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο βαθμό που δεν τροποποιούνται 

από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση. 
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11. Ο Ν. 3316/2005 που αναφέρεται στις ισχύουσες διατάξεις περί «Μητρώων Μελετητών» και 
ανάθεσης και εκπόνησης μελετών. 

12. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές Έρευνες (Ε101-
83) ΥΔΕ 1983 - ΦΕΚ 363/24-6-83, τεύχος Β. 

13. Οι Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών βραχομηχανικής (Ε 102-84) ΥΔΕ 1985 - ΦΕΚ  70/8-2-85, 
Τεύχος Β. 

14. Οι Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών βραχομηχανικής (Ε 103-84) ΥΔΕ 1985 - ΦΕΚ 70/8-2-85, 
Τεύχος Β. 

15. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών μέσα στα πλαίσια των μελετών τεχνικών έργων 
(Ε 105-85) ΥΔΕ 1985 - ΦΕΚ 29/11-2-85, Τεύχος Β. 

16. Οι Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής (Ε  106-86) ΥΔΕ 1986 - ΦΕΚ 955/31-
12-86, Τεύχος Β. 

17. Οι Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής (Ε 106-86) ΥΔΕ 1986 - ΦΕΚ 955/31-12-86, 
Τεύχος Β. 

18. Ο Ελληνικός Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών  (ΦΕΚ 1227, τ.Β’/14-6-2011). 
19. Το Π.Δ. 252/89 (ΦΕΚ/Α/106/2-5-89) «Περί υγιεινής και ασφάλειας στα υπόγεια τεχνικά έργα». 
20. Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) ΦΕΚ 1561 Τεύχος Β’ 2-7-2016. 
21. Η με αρ.πρωτ. ΔΝΣγ/72602 /ΦΝ 429/2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η με αριθ. 
πρωτ.Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 Απόφαση (ΦΕΚ 1561 Β΄/2-6-2016), με την οποία 
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) 

22. Το ΦΕΚ 1457Β’/5-6-2014 με τα προσαρτώμενα Παραρτήματα 1 και 2 (Ευρωκώδικες και Εθνικά 
Προσαρτήματα Ευρωκωδίκων) που αφορούν στον σχεδιασμό και στην μελέτη νέων φερουσών 
κατασκευών, καθώς και στην αποτίμηση και στον ανασχεδιασμό υφισταμένων φερουσών 
κατασκευών. 

23. Την Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων 
περιοχών, όπως εγκρίθηκε με τη ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1.7.03 (ΦΕΚ 946B’/9-07-2003) Απόφαση 
Υφ.ΠΕΧΩΔΕ) 

24. Τεύχη Προδιαγραφών Σήμανσης (ΥΔΕ και ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ) 
25. Οι ισχύοντες κανονισμοί του Ελληνικού κράτους για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων που δεν 

περιέχονται στους Ευρωκώδικες και στα Προσαρτήματα αυτών (ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις όπως π.χ. καλώδια υψηλής τάσης, κ.λπ.). 

26. Οι ισχύοντες κανονισμοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές, Ευρωκώδικες, ΚΜΕ, κανονισμούς και λοιπές διατάξεις, δύναται ο Ανάδοχος να 
καταφύγει, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, σε άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα κανονιστικά πλαίσια. 

 
Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι 

υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί μέρους στοιχεία ή τμήματα των κατασκευών και του 
εξοπλισμού είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
ποιότητας. 

 
Διευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων 

κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (όπως π.χ. ο κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος, ο κανονισμός 
φόρτισης δομικών έργων κτλ). 

 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/antiseismikos-kanonismos/upourgike-apophase-gdtu-oik-3328-2016.html
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Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, 
θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη 
έργου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 

 
 

1.5.3.Γλώσσα 
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. 

 
1.6. Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών 

 
 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 5 
της Διακήρυξης. 

 
1.7. Σύμβαση – Συμβατικό αντικείμενο 

Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, σε 
συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  

Το συμβατικό αντικείμενο του Αναδόχου συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον 
Ανάδοχο, όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση και τα προσαρτήματα της. Μεταξύ 
των υποχρεώσεων περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) και οι παρακάτω υποχρεώσεις: 

i. Η εμπρόθεσμη εκτέλεση των κατασκευών, εγκαταστάσεων εξοπλισμών κλπ. που αναλύονται 
στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 

ii. Η εκτέλεση των τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών ερευνών για το έργο, όπως αναφέρονται 
στην παρούσα, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

iii. Η σύνταξη των αναγκαίων μελετών και των κατασκευαστικών σχεδίων για το έργο, όπως 
ορίζεται στην παρούσα. 

iv. Η συντήρηση του έργου, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται 
στην παρούσα. 

v. Η χρηματοδότηση του έργου (κατά τις ανάγκες του) για τα ενδιάμεσα διαστήματα και τις 
προκαταρκτικές εργασίες για τα οποία δε προβλέπονται ενδιάμεσες πληρωμές. 

 
1.8. Εκχώρηση δικαιωμάτων – υποκατάσταση 

Η εκχώρηση του έργου ή/και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση διέπεται από 
τις διατάξεις του Άρθρου 164, 195 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
1.9. Μελέτες του έργου 

 
1.9.1.Υπάρχουσες μελέτες κατά τη δημοπράτηση του έργου 

Μελέτες έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ:  ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ  – ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ». 
 
 

 1. Τοπογραφική Μελέτη 
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 2. Μελέτη Οδοποιίας “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ:  ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ -– ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ » 
 3. Οριστική Υδραυλική Μελέτη 
 4. Οριστική Μελέτη Σήμανσης Ασφάλισης 

 
1.9.2. Έλεγχος τεχνικής μελέτης του έργου από τον Ανάδοχο 

Μέσα στις προθεσμίες που προσδιορίζονται στην παρούσα, ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει 
πλήρη έλεγχο των τεχνικών μελετών του έργου, με τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, 
περιορισμένων δειγματοληπτικών ερευνών κτλ. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την πληρότητα και επάρκεια των 
υφισταμένων γεωτεχνικών μελετών και ερευνών και να διερευνήσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης 
συμπληρωματικών ερευνών, επισημαίνοντας έγκαιρα το ενδεχόμενο αυτό στην Υπηρεσία εντός της 
προβλεπόμενης για το σκοπό αυτό προθεσμίας. Σε περίπτωση που κρίνει ότι απαιτούνται 
συμπληρωματικές έρευνες υποχρεούται: 

i. να συντάξει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας πρόγραμμα 
αναγκαίων  συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών 

ii. να υποβάλει το πρόγραμμα αυτό στην Υπηρεσία προς έγκριση. 
Ο έλεγχος των τεχνικών μελετών και η διερεύνηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης  

συμπληρωματικών ερευνών, κατά τις δύο προηγούμενες παραγράφους, υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 
4.1.1.(2) της παρούσας, που αφορά σε επαλήθευση των διατιθέμενων στοιχείων, για την οποία δεν 
προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο, επειδή η δαπάνη της περιλαμβάνεται ανηγμένα στις τιμές 
της προσφοράς. 

Ο έλεγχος θα αναφέρεται στις εγκεκριμένες συμβατικές τεχνικές μελέτες ή/και έρευνες και θα 
έχει σκοπό τον εντοπισμό και, στη συνέχεια, συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων και επίμέρους θεμάτων, με 
σκοπό να προκύψει με βάση τις εγκεκριμένες συμβατικές τεχνικές μελέτες, όπως αυτές που τυχόν θα 
συμπληρωθούν ως ανωτέρω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον 
προορισμό του και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόμενη διάρκεια ζωής του. 

Στην ίδια προθεσμία με αυτήν που αναφέρεται στις ανωτέρω παραγράφους 1.9.2 (1) και (2), ο 
Ανάδοχος θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει τις 
παρατηρήσεις του μετά τον έλεγχο των προηγούμενων παραγράφων και επίσης τον αναλυτικό 
προϋπολογισμό της τελικής δαπάνης (σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. 

Το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία θα 
αναφέρονται αναλυτικά οι προτεινόμενες από τον Ανάδοχο συμπληρώσεις των τεχνικών μελετών, με 
πλήρη τεκμηρίωσή τους και ανάλυση των προτεινόμενων με το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών, διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ή/και των τυχόν απαιτούμενων 
τιμών μονάδας νέων εργασιών. 

Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν αναστέλλει την 
υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες 
και να συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, μέχρις ότου 
αποφασισθούν αν και ποιες θα γίνουν δεκτές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Οι εγκρίσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, των αναγκαίων συμπληρώσεων εγκεκριμένων μελετών 
θα γίνονται με Απόφαση της Προϊστάμενης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμοδίου 
Τεχνικού  Συμβουλίου. 

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. 

 
1.9.3.Εκπόνηση μελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αμοιβή των οποίων πρέπει να 
εμπεριέχεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την επί του εδάφους εφαρμογή των εγκεκριμένων 
χαράξεων μετά των απαιτούμενων προς τούτο υλικών 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 θέσεις λήψεως των διαφόρων υλικών, οι 
δαπάνες ελέγχου ποιότητας και αντοχής των έργων και κάθε εν γένει δαπάνη για την κατασκευή των 
έργων. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ ιδιαιτέρας αποζημίωσης, να προβεί επί παρουσία των 

εκπροσώπων της υπηρεσίας στην επί του εδάφους εφαρμογή των μελετών στις αναπασαλώσεις και 
χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και λήψη απαιτούμενων συμπληρωματικών 
στοιχείων προς συμπλήρωση και προσαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της οριστικής μελέτης 
καθώς επίσης και στη σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

Επιπλέον ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει όλες τις αναγκαίες, για την έντεχνη κατασκευή 
του έργου και σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας, μελέτες εφαρμογής, όπως αυτές 
προδιαγράφονται από την κείμενη νομοθεσία, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Ειδικότερα θα 
εκπονηθούν: 

 
1. Μελέτη εφαρμογής των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 
1.9.4.Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου 

Στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα σύμβαση ορίζεται ο τρόπος υποβολής των 
μελετών / ερευνών (σχέδια, τεύχη, πρωτότυπα, αριθμός αντιγράφων αν απαιτούνται πέραν των 
τεσσάρων, ειδικές πινακίδες παρουσιάσεων). 

 
1.9.5. Αλληλουχία μελετών και κατασκευών 

Ουδεμία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτούμενη 
μελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάμεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των μόνιμων έργων. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, 
ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των μελετών ή/και ερευνών και για τις αντίστοιχες 
εγκρίσεις. 

Η έγκριση των μελετών ή/και ερευνών (υπολογισμών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύμβαση. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη άμεσης κατασκευαστικής επέμβασης προς 
αποτροπή κινδύνου ατυχήματος, ο όρος της παρ.1.9.4(1) μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, να μην εφαρμόζεται. Όμως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν. 

 
1.10. Παροχή και μέριμνα των τευχών 

Σχετικά με τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν για το έργο, γίνεται αναφορά στο 
Άρθρο 1.9 της παρούσας. 
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Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα χορηγηθεί μία σειρά από την εγκεκριμένη 
μελέτη με τα συνημμένα σχέδια. 

 
1.11. Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε διαφαίνεται 
περίπτωση καθυστέρησης ή, με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των εργασιών, σε περίπτωση κατά 
την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. δεν παρασχεθεί σε αυτόν από την Υπηρεσία ή τους τυχόν 
συμβούλους της μέσα σε εύλογη διορία. Η έγγραφη ειδοποίηση θα περιέχει λεπτομέρειες του 
περιεχομένου του απαιτούμενου σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτομερή αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα 
εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου, και 
λεπτομέρειες της φύσης και της έκτασης των προβλημάτων που τυχόν θα δημιουργηθούν εάν το 
ζητούμενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα. 

 
1.12. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 

Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα 
των εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κλπ, που συντάχθηκαν από 
αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος 
θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νόμιμους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωμα 
της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., 
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του 
δικαιώματος χρήσης των υπόψη τροποποιημένων ή/και βελτιωμένων εκδόσεων για τις ανάγκες του 
έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ή της πραγματικής ζωής του έργου. 

Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν 
από τον Ανάδοχο παραμένει σε αυτόν, όμως ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί χωρίς καμία 
επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισμό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύμβασης. 

Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, μελέτες, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. 
ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη 
ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την 
ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
1.13. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 

Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα των 
συμβατικών τευχών, των τεχνικών ή άλλων μελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών σχεδίων 
κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα, με μέριμνα και 
δαπάνη του, να χρησιμοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της 
σύμβασης. Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν, κατά 
οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά μόνο για 
τις ανάγκες του έργου και με την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

 
1.14. Εμπιστευτικότητα 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν 
εκάστοτε, ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά (κοστολογικά κ.ά.), που εύλογα θα επιτρέψουν 
στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει εμπιστευτικά 
και να μην γνωστοποιήσει προς τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 
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διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΚτΕ. 

 
1.15. Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του 
εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει καταστεί 
εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους 
κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών 
και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική 
υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι 
τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή 
παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε 
συνάφεια με αυτές. 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της 
διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται 
αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της 
υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται 
και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή 
καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών 
διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις 
σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και 
ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης. 

 
1.16. Ευθύνη μελών κοινοπραξίας 

Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στο Άρθρο 140 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

2. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚτΕ) 
2.1. Απαλλοτριώσεις 

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 που ορίζεται στην ΕΣΥ από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου, να παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων 
γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσμευση. 

Περαιτέρω αναφορά στις απαλλοτριώσεις γίνεται στην ΕΣΥ, με ή χωρίς παραπομπή στην 
Τεχνική  Περιγραφή του έργου. Η Υπηρεσία 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 το γεγονός 
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αυτό κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του και για τη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος, 
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη εργασιών. 

Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ 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. 

 
2.2. Άδειες και Εγκρίσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των 
κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή 
αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς 
τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια 
Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των 
συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή 
υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης. 

Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να 
παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων 
εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας 
διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής τους. Κατ' 
εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

i. Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι. 
ii. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του 

ευχέρειας ή  κατάχρηση εξουσίας. 
Ο ΚτΕ αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου 

και μόνο με τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα 
για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

Για τη θέση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιμότητα 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. 

Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίες γίνεται 
αναφορά στο Άρθρο 4.18 της παρούσας. 

Σχετικά με την αδειοδότηση για αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθαλάμους και χώρους 
απόθεσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας. 

Δεν χορηγείται στον Ανάδοχο ατέλεια ή απαλλαγή από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου. Κάθε τυχούσα απαλλαγή, 
που θα δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, θα 
εκπίπτεται προς όφελος του έργου. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 
Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα 
υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα μετοΝ2366/53 (ΦΕΚ83Α/10.4.53), Ν1081/71 
(ΦΕΚ273Α/27.12.71) και Ν893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79). 

 
2.3. Προσωπικό του ΚτΕ 
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Ο ΚτΕ θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του, οι συνεργάτες του, οι τυχόν 
σύμβουλοί του και οι τυχόν λοιποί εργολήπτες που εργάζονται για λογαριασμό του στο εργοτάξιο: 

Συνεργάζονται με τον Ανάδοχο στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σύμφωνα 
με το Άρθρο 4.6 της παρούσας 

Συμπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει με τα όσα απαιτούνται από τον Ανάδοχο στα 
πλαίσια των Άρθρων 4.8 και 4.18. 

 
2.4. Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του ΚτΕ 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 136, 152 και 169 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

2.5. Αξιώσεις του ΚτΕ 
Εάν ο ΚτΕ θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη και στα πλαίσια της σύμβασης, η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο σχετικά, 
εγγράφως και τεκμηριωμένα. Το παρόν άρθρο δεν αφορά κατ΄ αρχήν σε περιπτώσεις εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως, π.χ., εκείνων των Άρθρων 4.20, 4.21 κτλ. της παρούσας ή/και άλλων 
που απορρέουν από τη σύμβαση, οι οποίες αυτονόητα θα τακτοποιούνται αυτόματα από τον Ανάδοχο 
χωρίς ανάγκη όχλησης εκ μέρους της Υπηρεσίας, όπως επίσης δεν αφορά σε περιπτώσεις επιβολής 
προστίμων ή/και ποινικών ρητρών στον Ανάδοχο. 

Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντομότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπεσε 
στην αντίληψη του ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του και μέσα στις 
εκάστοτε προθεσμίες που τυχόν ορίζονται στην παρούσα και στις ισχύουσες διατάξεις του Άρθρου 1.5 
της παρούσας. Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να 
καταβληθούν τα οφειλόμενα. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων από τον Ανάδοχο, οι σχετικές 
δαπάνες θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η 
καταβολή να έχει συντελεστεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 

-να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη καταβολή προς τον 
Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε 

-να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης 
εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε 

-να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες 
είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο 
των οφειλόμενων ποσών. 

 
3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
3.1. Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα 

Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται από το προσωπικό 
επίβλεψης του έργου, το οποίο διευθύνει ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 
υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους επιβλέποντες 
και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης 
και στους συμβούλους, που τυχόν θα χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράμει και για όποιον 
άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση. 

Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 
ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόμους (βλ. και Άρθρο 
17.2 της παρούσας). 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 136 και 141 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
3.2. Οδηγίες του Επιβλέποντα 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές 
της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα οριζόμενα στο Άρθρο 138 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
3.3. Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του προσωπικού της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου 
τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται  δικαίωμα 
στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 

 
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
4.1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 
4.1.1.Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι 
κατά τη φάση του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους 
στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες 
εφαρμογής, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. 

Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία 
των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον 
Ανάδοχο. Σχετικά με την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
Άρθρο 4.7 της παρούσας. 

 
4.1.2.Κατασκευή του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 138 
και 156 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης ή/και της μελέτης 
εφαρμογής, που θα υποβάλει στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή 
εκτέλεση των εργασιών (βλ. και Άρθρο 17.2 της παρούσας). 

 
4.1.3.Διευκολύνσεις προς την Υπηρεσία 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγήσει στην υπηρεσία οτιδήποτε απαιτείται για την 
διευκόλυνση της εκτέλεσης των καθηκόντων της στα πλαίσια του έργου.  

 
4.1.4.Ευθύνες του Αναδόχου 

Οι ευθύνες του Αναδόχου, προκύπτουν από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, η 
οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της παρούσας και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης, οι κυριότερες 
των οποίων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι: 
• Η ευθύνη για την ορθή μελέτη και κατασκευή του Έργου (περιλαμβανομένου και του εξοπλισμού), 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης η οποία δεν αποδυναμώνεται, ούτε επιμερίζεται από τις 
εγκρίσεις του ΚτΕ (διαδικασίες, μελέτες του Αναδόχου, υλικά, συσκευές, συστήματα, κατασκευές 
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κλπ). Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η έννοια οποιασδήποτε έγκρισης του ΚτΕ που παρέχεται χωρίς 
παρατηρήσεις είναι ότι ο ΚτΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ στα εγκρινόμενα. Αν η έγκριση παρέχεται με 
παρατηρήσεις, τότε οι παρατηρήσεις υποχρεώνουν τον Ανάδοχο σε συμμόρφωση. 

• Η ευθύνη για τη συντήρηση του Έργου με όλες τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, μέχρι το πέρας 
του αντίστοιχου χρόνου εγγύησης 

• Η ευθύνη ασφάλισης και περαιτέρω ανάληψη κινδύνων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 18 
της παρούσας 

• Η ευθύνη χρηματοδότησης όλων των υποχρεώσεων και εργασιών σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης 

• Η ευθύνη για τους υπεργολάβους. 
 

4.2. Εγγυήσεις 
Για τις εγγυήσεις ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 72 και 302 του Ν.4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

4.3. Νόμιμος Εκπρόσωπος και Προσωπικό Αναδόχου 
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Άρθρα 139, 140 και 185 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σχετικά με το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 
Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του 
έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου και γενικός 
διευθυντής του έργου για λογαριασμό του Αναδόχου. 

Διεύθυνση των Έργων από τον Ανάδοχο. 
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το 
εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. Θα δηλώσει επίσης με την υπογραφή της Σύμβασης 
κατασκευής του έργου τον Προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου, ο οποίος: 
α) θα είναι έμπειρος διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός απόφοιτος Ελληνικού Ανώτατου 

Ιδρύματος, ή άλλης ισότιμης Σχολής, 15ετούς τουλάχιστον πείρας, που θα διορίζεται από τον 
Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. 

(β) θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το υπ' όψη έργο και η απουσία του από το 
εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε εκτός εργοταξίου απασχόλησή του με 
θέματα που θα αφορούν αυστηρά στο υπόψη έργο. Όταν απουσιάζει ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο 
εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι μηχανικός από το υπόλοιπο  προσωπικό. Για τον 
αντικαταστάτη θα πρέπει επίσης να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

(γ) θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον 
Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, 
ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής 
κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου 
(παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ). 

(δ) θα  είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και 
εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, 
καθώς και κάθε τρίτου. 

 
Ο  Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, 
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με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του. Ομοίως και ο αναπληρωτής του. 
 
Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, 
πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή 
στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση 
της να μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την 
παραπάνω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει 
άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας. 
 
Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον 
ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το απομακρύνει 
και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση 
της Υπηρεσίας. 

Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν 
κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει 
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

Προσωπικό του Αναδόχου. 
Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που  καθορίζουν οι 
διατάξεις των άρθρων 136, 137, 138 και 139 του ν.4412/2016, είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί, 
και προς τα παρακάτω: 
 
Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισμό του Προϊσταμένου του Εργοταξιακού γραφείου και του 
αντικαταστάτη του, υποχρεούται να στελεχώσει μονίμως τα γραφεία του στο εργοτάξιο με επιτελείο 
από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του 
έργου. Στο παραπάνω προσωπικό θα περιλαμβάνονται απαραίτητα για το εργοτάξιο  κατ' ελάχιστον οι 
παρακάτω: 
 
Ένας Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 10-ετούς τουλάχιστον 
εμπειρίας με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο έργο σε όλη τη διάρκεια των κατασκευών μέχρι 
και την προσωρινή παραλαβή του έργου, που θα είναι προϊστάμενος των τοπογραφικών συνεργείων 
του αναδόχου και αρμόδιος για την ορθή γεωμετρική κατασκευή των έργων και υπεύθυνος για την 
τήρηση των ημερολογίων, του βιβλίου καταμετρήσεων, των πρωτοκόλλων και των επιμετρήσεων του 
έργου. Τον ρόλο του Μηχανικού αυτού μπορεί να αναλάβει και ο αντικαταστάτης του Προϊσταμένου του 
εργοταξιακού γραφείου. 
 
Ένας Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός 5-ετούς τουλάχιστον εμπειρίας ή πτυχιούχος Ανώτατου 
Τεχνολογικού Ιδρύματος, Πολιτικός Μηχανικός ίδιας εμπειρίας. που θα έχει ως καθήκοντα τα θέματα του 
Ποιοτικού Ελέγχου της εκτέλεσης του έργου,  θα καλύπτει τον θεσμό του Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και 
το θεσμό του Συντονιστή Ασφάλειας. 
 
Ένας τουλάχιστον πτυχιούχος Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος, 
με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο έργο, καθ’ όλη τη διάρκεια των κατασκευών μέχρι και την 
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προσωρινή παραλαβή του έργου που θα είναι βοηθός των παραπάνω μηχανικών. 
 
Οι ανωτέρω διπλωματούχοι και λοιποί μηχανικοί θα τυγχάνουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέτει επί τόπου σε όλη τη διάρκεια της κυρίας περιόδου των 
κατασκευών  τον απαιτούμενο αριθμό εργοδηγών. 
 
Επίσης ο Ανάδοχος θα διαθέσει επιπλέον ειδικούς επιστήμονες στην σύνταξη των μελετών, 
κατασκευαστικών σχεδίων κλπ. Η διάθεσή τους στα εργοταξιακά γραφεία ή σε άλλα γραφεία του 
Αναδόχου κλπ θα γίνεται κατά περίπτωση και για τα αναγκαία κάθε φορά χρονικά διαστήματα.  

 
Οι παραπάνω Μηχανικοί θα υπογράφουν το ημερολόγιο του έργου καθημερινά, ο καθένας για τον τομέα 
συνυπευθυνότητάς του και ο Γενικός Διευθυντής του έργου για όλους τους τομείς. 
Σημειώνεται ότι πριν από κάθε σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται παραλαβή του ξυλοτύπου και του 
σιδηρού οπλισμού και να συμπληρώνεται σχετικό πρωτόκολλο από τον αρμόδιο μηχανικό που θα πρέπει 
να έχει δηλωθεί από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία εκ των προτέρων και που θα πρέπει να έχει ανάλογα 
προσόντα.  
 
Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό  σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής 
και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του Αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή 
Νομοθεσία. 
 
Σχετικά με το προσωπικό του Αναδόχου  ισχύουν και τα ακόλουθα: 

α.  Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει για τους μηχανικούς των παραπάνω παρ. έγκαιρα σχετικές 
προτάσεις προς έγκριση από της Επίβλεψη, η οποία ενδέχεται, κατά την απόλυτη κρίση της, να μη 
δώσει την έγκρισή της για τους προτεινόμενους, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτοί 
δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την πείρα  ή  δεν είναι κατάλληλοι για τις αντίστοιχες θέσεις. 
Το προσωπικό των παραπάνω παραγράφων οφείλει να ομιλεί, να διαβάζει και να γράφει άριστα 
την ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν μόνιμα τεχνικοί διερμηνείς 
για τον καθένα. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα είναι 
εξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά την απουσία τους.  

γ. Επί τόπου σε κάθε διακεκριμένη θέση εργασίας, όπου η κατασκευή του έργου απαιτεί 
παρακολούθηση, θα υπάρχει ένας τουλάχιστον εργοδηγός.  

δ. Επί τόπου του έργου θα απασχολείται γιατρός εργασίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καθώς 
επίσης και τεχνικός υπεύθυνος για τα θέματα εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου 
τούτου, η Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά να του 
επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλάσιου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά τα 
ανωτέρω, να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή 
περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου. Το πρόστιμο υπολογίζεται για συνεχές διάστημα από την 
υπογραφή της σύμβασης έως την ημερομηνία επιβολής του ή για επιμέρους χρονικά διαστήματα 
ανάλογα με την περίπτωση. 
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Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, θα 
ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες. 

 
4.4. Υπεργολάβοι 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 165 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 

Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες 
συνέπειες και ευθύνες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, προόδου, 
ολοκλήρωσης κλπ) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν 
αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύμβαση. 

 
4.5. Εκχώρηση δικαιωμάτων Υπεργολαβίας 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 165 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

4.6. Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και με τρίτους 
Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 1, 138 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από 

άλλους  εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων, 
που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν  
προηγούμενους ή επόμενους αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της  
παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημάτων / 
μηχανημάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση της σειράς των εργασιών του 
ώστε να συντονίζονται με τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης 
των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισμού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει 
να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου. 

 
4.7. Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράμματα 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο 
προσωπικό, που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις 
φάσεις κατασκευής του έργου. 

Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα μόνιμων υψομετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τμήματα του έργου, όπως 
απαιτείται ή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114, ΠΔ 696/74). 

Οι ανωτέρω αφετηρίες θα τοποθετηθούν με κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα 
προστατευθούν από κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε 
να μη θίγονται και να είναι προσβάσιμες ανεξάρτητα των εκτελούμενων εργασιών. Η τοποθέτηση, 
οριοθέτηση, προστασία και εξασφάλιση των εν λόγω υψομετρικών αφετηριών, θα γίνει με δαπάνες του 
Αναδόχου, που θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές προσφοράς του έργου. 

Μέσα στις υποχρεώσεις του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο 
κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισμός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, με τον οποίο θα 
γίνονται οι χαράξεις των έργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση μεθοδολογία 
τοπογραφικών εργασιών, χαράξεων και ελέγχων της κατασκευής (εκχερσώσεις, εκσκαφές, επιχώματα, 
εξυγίανση εδαφών, χαράξεις τεχνικών έργων και κτιρίων κάθε φύσης, οριζοντιογραφικά και 
υψομετρικά σε όλα τα στάδια, σκυροδετήσεις, οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις σταθερού ή 
μεταβλητού πάχους, ασφαλτικές διορθωτικές στρώσεις κτλ.). Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να 
υποβληθεί μέσα στην τμηματική προθεσμία της παρ. 8.1.2 της παρούσας. Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές εκπόνησης τεχνικών μελετών και τα κατά περίπτωση άρθρα του 
τιμολογίου, και θα πρέπει να περιγραφεί με επαρκή ακρίβεια, σε συσχετισμό με τον πίνακα προσωπικού 
και την οργάνωση της σχετικής εργασίας, για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα, σε όσες θέσεις είναι 
αναγκαία και δεν υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίμακα, για 
όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράμματα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθαλάμους, λατομεία, 
χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ.  

Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του ΠΔ 696/74, 
όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που επέφεραν μεταγενέστερες διατάξεις, και των συναφών εγκυκλίων 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων σε θέσεις λατομείων, δανειοθαλάμων, 
χώρων απόθεσης, εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων κλπ, που δεν θα χρησιμοποιηθούν από 
τα μόνιμα έργα, δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ουδεμία αμοιβή. Οι ανωτέρω τοπογραφήσεις είναι 
απαιτητές από τον ΚτΕ για λόγους σχετιζόμενους με την επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα 
θεωρηθούν ότι οι σχετικές τους δαπάνες περιλαμβάνονται, κατά τρόπο ανηγμένο, στις τιμές του 
τιμολογίου προσφοράς. 

 
 

4.8. Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχημάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την 

πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, 
είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για 
κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα 
εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. Οι σχετικές ευθύνες του Αναδόχου 
ορίζονται περαιτέρω στο Άρθρο 17 της παρούσας. 

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. 
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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.). 

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στα 
έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση 
των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική 
νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. 

Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται 
ανοιγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

 
4.9. Διασφάλιση ποιότητας 

 
4.9.1. Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων 

Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα 

προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευόμενα, από κατάλληλα 
πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης 
ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως 
τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα είναι 
καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που καθορίζουν 
τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, με μέριμνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους 
φυλασσόμενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Ομοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα 
φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγματα υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, κτλ. 

Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγμάτων θα υπάρχουν 
στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του 
Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας 
του έργου. 

 
4.9.2.Αρχείο έργου 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και 
βιβλιοθήκη στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα συμφωνητικά, τα 
σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανομή τους. 

 
4.9.3.Πρόγραμμα ποιότητας έργου 

Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1265/Β/18 Οκτωβρίου 2000 ως προς την απαίτηση 
εφαρμογής του ΠΠΕ και τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1013/Β/2 Αυγούστου 2001 ως προς το περιεχόμενό του. 

Στο παρόν έργο δεν απαιτείται η εφαρμογή ΠΠΕ 
 

4.9.4.Εργαστήρια εργοταξίου 
Δεν απαιτείται η εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου εκ μέρους του Αναδόχου. 
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4.10. Στοιχεία πεδίου του έργου 

 
4.10.1.Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι  
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν 
πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε 
φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης 
εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και οδών 
προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν, τα υδρολογικά στοιχεία, τις 
διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης του νερού των ποταμών, χειμάρρων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες 
στον τόπο των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και 
ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα 
(μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) που θα απαιτηθούν πριν από την 
έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν 
εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους 
εργολήπτες, τις εκτελεσθείσες απαλλοτριώσεις και εκείνες που παραμένουν ακόμη ανεκτέλεστες και 
οποιαδήποτε άλλα θέματα που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο 
ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

 
Επίσης ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, τους περιβαλλοντικούς 
όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και 
πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και 
αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και 
ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω 
συνθήκες και όρους. 

 
Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, όπως π.χ., ποιότητα 

υπεδάφους, αποτελέσματα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κλπ, που έγιναν ή 
γίνονται από την Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόμενων για ενημέρωσή 
τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Υπηρεσία, αλλά 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως βοήθημα για τη  σύνταξη των προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση 
των διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν με δική τους ευθύνη, 
φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, 
επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν. Ο Ανάδοχος με την 
προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες σύμφωνα με το παρόν 
Άρθρο 4.10. 

 
Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους 

όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης 
φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

 
4.10.2.Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

Για εκτέλεση εργασιών σε περιοχές όπου αναμένεται εμπλοκή με υφιστάμενους αγωγούς ΟΚΩ: 
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i. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρμοδίων 

ΟΚΩ, να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάμενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και 
αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εμπλέκονται με το έργο. Η επαλήθευση και συμπλήρωση των στοιχείων 
αυτών αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

ii. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών και 
πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κλπ)  για 
τυχόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισμό 
τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη μετέπειτα προστασία των προς 
αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή η αποζημίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 
4.11. Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργολαβικό 
αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη 
σύμβαση. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιμήσει 
με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση 
της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται: 

i. για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα 
εισάγουν από το εξωτερικό. 

ii. για τις εγκρίσεις μελετών κλπ καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των κάθε 
φύσης αδειών. 

 
4.12. Κλιματολογικές συνθήκες 

Στην περιοχή του έργου επικρατούν ήπιες κλιματολογικές συνθήκες. 
 

4.13. Προσβάσεις και άλλες υποδομές 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα 

δικαιώματα για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και 
κάθε φύσης υποδομές είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να μισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις 
υπόψη υποδομές, εφόσον απαιτείται, για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό και 
εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα 
είναι ανοιγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

 
4.14. Αποφυγή όχλησης 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις 
και αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, 
προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε 
Άρθρο 18 της παρούσας) τον ΚτΕ έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των 
παρακειμένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου τούτου. 

 
Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται 

εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι 
απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κλπ. 
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4.15. Προσβασιμότητα οδών προσπέλασης – Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
κατασκευή 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε τεχνικά 
έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, 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. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέτρο 
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, λοιπών τεχνικών έργων, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο 
προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιμέρους συμβατικά τεύχη. 

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 διακοσίων ευρώ (200 €) ανά ημέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των 
φθορών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μόνιμη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και 
από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων. 
Οποιεσδήποτε δαπάνες σε μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω 
σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανοιγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας 
πεζών και οχημάτων, 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 από τον Ανάδοχο, θεωρούνται ανοιγμένες στις τιμές μονάδας της προσφοράς του. 

Μετά την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω μελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάμψεις της 
κυκλοφορίας, η σήμανση και ο εξοπλισμός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωμένοι με το έργο, κατά τη νύχτα και με συνθήκες μέσης αναμενόμενης 
χρήσης (εποχούμενοι με ταχύτητα λειτουργίας, όχι μόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις 
λειτουργούν ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και με ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των 
ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε μερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση μετά από έγκριση 
της Προϊσταμένης Αρχής 

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, π.χ. σιδηρά 
βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κλπ, 
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 στην αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/9-7-2003 απόφαση του 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 ασφάλειας, 
κώνους σήμανσης κλπ που λεπτομερώς θα καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου. 
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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 μόνιμων 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 κλπ), 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 απώλειες 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 αποφυγή ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά 
όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται 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 κλπ επί της 
κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως 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 ανοιγμένο 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 παραληφθεί 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. 

Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις 
διατάξεις των παραγράφων 80, 81 και 82 του Ν.3669/2008, όπως ισχύουν και του άρθρου 7 της υπ’ 
αριθ. Δ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και 
επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και 
παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Επίσης η μη τήρηση των μέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των 
προβλεπόμενων στις Προδιαγραφές Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων 
περιοχών που εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/1.7.2003 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και επισύρουν 
τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4412/16, όπως ισχύει, ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις. 

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 
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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, ή μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του 
Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μια από τις οποίες είναι η επιβολή 
προστίμου(ων). 

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 
κλπ. 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. 

 
4.16. Μεταφορά εξοπλισμού και υλικών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 4.13, 4.14 και 4.15 της παρούσας 
Ο Ανάδοχος, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την εκτέλεση μεταφοράς βαρέως 

εξοπλισμού ή ασυνήθων φορτίων (σε βάρος, διαστάσεις ή φύση) θα πρέπει να ειδοποιεί την Επίβλεψη 
για την επιβεβαίωση λήψης των μέτρων που ορίζονται στο Άρθρο 4.15 της παρούσας. 

 
4.17. Εξοπλισμός Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέρει επί 
τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό για την έντεχνη και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα 
μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών 
και την αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση. 

Αν, παρόλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή 
τα μηχανικά και λοιπά μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση 
των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε 15μερη προθεσμία από τη λήψη σχετικής 
γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό 
του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι χρήση 
του παρόντος Άρθρου. 

Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής του έργου, όπως 
αυτός προκύπτει από τα συμβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την 
Υπηρεσία πριν από την προσκόμισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. 

Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούμενα στην Υπηρεσία τους 
τύπους των μηχανημάτων με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα 
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε 
πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς. 

Επίσης, με ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει 
πλήρως όλες τις προβλεπόμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη 
τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς του Αναδόχου. 

 
4.18. Προστασία περιβάλλοντος 
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4.18.1.Γενικά 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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. 

Ενδεικτικά, τέτοια μέτρα θα είναι, μετά την περάτωση του έργου, 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. 

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. 

 
4.18.2.Απαιτήσεις για το ολοκληρωμένο έργο 

Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωμένο έργο περιλαμβάνονται στο 
σχεδιασμό του και αποτυπώνονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Όσον 
αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συμμόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των 
εργασιών σε συνδυασμό με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 4.18.1. 

 
4.18.3. Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής 

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 
εργοταξίου, θα πρέπει να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
επιτυγχάνεται: 
i. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος 
ii. Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης 
iii. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της 

περιοχής. Ειδικότερα κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η 
καταστροφή του πρασίνου. Για την καταστροφή του πρασίνου, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα 
πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρμόδιας Αρχής και η όποια καταστροφή θα αποκαθίσταται μετά το 
πέρας του έργου, σύμφωνα με την ανωτέρω άδεια. 

Θα αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εργοταξίων. Αν η ανάπτυξη πολλών εργοταξίων 
ταυτόχρονα είναι απαραίτητη, αυτά θα γίνουν με βάση προεγκεκριμένα από την Υπηρεσία σχέδια και 
μόνο μετά από σχετική άδεια και θα απομακρυνθούν εντελώς μετά το τέλος κατασκευής του έργου 
αποκαθιστώντας το περιβάλλον. Εργοτάξια που  αναπτύσσονται (περίφραξη, σήμανση, εκσκαφή κτλ.) 
και στη συνέχεια εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά την απόλυτη 
κρίση της Υπηρεσίας, σε άμεση αποκατάσταση με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, εφαρμοζομένων εν 
προκειμένω των οριζομένων στην παρ. 4.25.2 της παρούσας. 

Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι 
παρακάτω όροι: 
i. 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 
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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. 

ii. Θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η  
μεταφορά / διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρμόδιες Αρχές. 

iii. 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. 

iv. Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, καυσίμων κτλ. από 
οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 

v. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται μόνον ύστερα από σχετική έγκριση της 
Υπηρεσίας και μόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 

vi. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών (σκόνη, πριονίδι,  
τρίμματα, ρετάλια, κλπ). 

Η χρήση εκρηκτικών θα γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και 
στην κείμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Ελαχιστοποίηση παρενόχλησης των δικτύων ΟΚΩ. Όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, 
απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο Οργανισμό και η άμεση αποκατάσταση της 
συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι μόλυνσης - 
ηλεκτροπληξίας κτλ.). 

Για τις αποθέσεις των περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων και άλλων υπολειμμάτων 
εργασιών, προϊόντων καθαιρέσεων κλπ, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας. 

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί: 
i. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαμπτηρίων εξυπηρέτησης 

της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στα Άρθρα 4.14 και 4.15 της παρούσας. 
ii. 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. 
Σχετικά γίνεται αναφορά και στο Άρθρο 4.14 και στην παρ. 4.25.2 της παρούσας. 

iii. Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά) 
iv. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, ακόμη και με χρήση ηχοπετασμάτων ή/και με 

κατάλληλη χρήση μηχανικού εξοπλισμού εφοδιασμένου με αντιθορυβικές διατάξεις. 
v. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: 
-την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας 
-την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό 
vi. Σήμανση/επισήμανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Σχετικά 

γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4.15 της παρούσας. 
 

4.19. Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης 
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: 
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1. 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,» 

2. 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.» 

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 

 
4.20. Παροχή ηλεκτρισμού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου 

Για μόνιμα έργα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του, να 
διεκπεραιώσει τις διαδικασίες σύνδεσης των μονίμων έργων με τα δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση, 
Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κτλ.). 

Οι δαπάνες των παραπάνω παροχών και συνδέσεων προς τους δικαιούχους οργανισμούς 
βαρύνει τον ΚτΕ που τις καταβάλλει είτε απ’ ευθείας στους οργανισμούς, Δήμους, Κοινότητες κτλ., είτε 
στον Ανάδοχο, στην περίπτωση που ο τελευταίος έχει ήδη προκαταβάλλει το σύνολο ή μέρος αυτών, 
μόνο μετά από την προσκόμιση των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων και λοιπών νόμιμων 
αποδεικτικών εγγράφων. 

Η δαπάνη για την αναγνώριση από τον ΟΤΕ εγκαταστημένου εσωτερικού τηλεφωνικού 
κέντρου βαρύνει τον Ανάδοχο, έστω και αν αυτό δεν μνημονεύεται στην οικονομική προσφορά του. 

 
4.21. Εξοπλισμός ΚτΕ και προμήθεια δωρεάν υλικού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει με δαπάνες του τα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κλπ που 
παραδίδονται σε αυτόν από τον ΚτΕ για χρήση ή ενσωμάτωση στο έργο. Το ίδιο ισχύει και για όσα από 
τα ανωτέρω τυχόν πιστοποιηθούν πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

 
4.22. Εκθέσεις προόδου εργασιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Υπηρεσία μηνιαίες εκθέσεις προόδου σε τέσσερα 
(4) αντίγραφα, σύμφωνα με τον τύπο που αυτή καθορίζει. Η πρώτη έκθεση προόδου θα καλύπτει την 
περίοδο μέχρι το τέλος του πρώτου ημερολογιακού μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι εκθέσεις 
προόδου θα υποβάλλονται εντός του πρώτου επταημέρου κάθε μήνα και θα αφορούν στην πρόοδο που 
επετεύχθη κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω 
μέχρι την οριστική παραλαβή των έργων. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, που θα ζητηθούν 
από την Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, με την πρόοδο των έργων. 

Παράλειψη ή αμελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων των αναφορών προόδου συνεπάγεται 
εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα μέχρι ποσού ίσου προς το 15% της ποινικής ρήτρας της παρ. 8.6.3 της 
παρούσας, που επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση. 

 
4.23. Σήμανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, 
να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων 
(συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδομικά κτλ.), σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, 
ρυθμιστικών, πληροφοριακών και να επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την 
κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα 
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που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

Επίσης θα χρησιμοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του 
Αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του 
έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του 
Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

Σε κατάλληλο σημείο, για σημειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος, για γραμμικά έργα, και 
σε εμφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα 
αναγράφουν τον τίτλο της Αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονομασία του εκτελούμενου  έργου, το 
χρηματοδότη, την επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο) του Αναδόχου, του Μελετητή και του τυχόν Τεχνικού ή 
άλλου Συμβούλου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε 
διαστάσεως, που έμμεσα ή άμεσα τον διαφημίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κειμένου της 
πινακίδας από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, η ως άνω σήμανση θα συμμορφώνεται επιπλέον και με τις σχετικές διατάξεις περί δημοσιότητας 
των εκτελούμενων έργων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 4.15 της παρούσας. 
 

4.24. Φύλαξη του εργοταξίου 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα 

εργασία ή μη διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που 
εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες 
υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα 
ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

 
4.25. Δραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο 
 
4.25.1. Προσωρινές εγκαταστάσεις 

Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, 
εργαστήρια, γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, 
δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες 
Αρχές. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περάτωσης του 
έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, διότι, 
κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών 
συνθηκών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των 
κατάλληλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας 
γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι αν βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του 
ΚτΕ, θα πρέπει επίσης να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δημόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση 
(λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρων απόθεσης εργοταξίων κτλ.) θα γίνει από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο 
χωρίς αντάλλαγμα, και με όρους χρήσης που θα πληρούν τους όρους των Άρθρων 4.18 και 4.19 της 
παρούσας και θα αναγραφούν στην σχετική άδεια χρήσης. 
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Έτσι, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιμοποιήσει 
για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του, όπως: 

- γραφείων επίβλεψης και χώρων στάθμευσης οχημάτων 
- εργοταξιακών γραφείων και χώρων στάθμευσης οχημάτων 
- εργοταξιακού εργαστηρίου 
- χώρων διαμονής προσωπικού 
- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών 
- παραγωγής σκυροδέματος 
- παραγωγής, ανάπτυξης και φορτοεκφόρτωσης προκατασκευασμένων στοιχείων 
- παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος 
- προετοιμασίας υλικών για την ενσωμάτωσή τους στην κατασκευή 
- προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσης αντικειμένων 
- συνεργείων συντήρησης μηχανικού του εξοπλισμού 
- χώρων στάθμευσης μηχανικού του εξοπλισμού κτλ. 
Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι 

ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 
Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη 

κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται μόνον τα 
υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω 
πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές 
περιλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και δαπάνη, θα διαρρυθμίσει κατάλληλα τον (τους) 
εργοταξιακό (ους) χώρο (ους), που θα περιλαμβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για 
την κατασκευή του έργου, όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης 
υποχρεούται να μην  εμποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και τις τυχόν κατά 
περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας. 

Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 

Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν, κατασκευασθούν 
και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη εγκαταστάσεις και σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται 
για χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

 
4.25.2. Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε 
τμήματος έργου, καθώς και μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει 
από τους περί το επίμαχο τμήμα του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή 
κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, 
πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κτλ., να άρει κάθε 
βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα 
λειτουργία του έργου ή τμήματος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν 
αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους 
χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την 
παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα, κατά τους όρους της σύμβασης. 
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Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγμή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής 
που κατασκευάστηκε κτλ. για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που 
επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κτλ. σε 
ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε 
φύσης έργα, καθώς και απομάκρυνση των εργοταξίων. 

Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, περάτωση των ανωτέρω 
εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη 
επόμενη πληρωμή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, πέρα από τη μη έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος 
αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

 
4.26. Ημερολόγιο Έργου 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα 
φύλλα σύμφωνα με το άρθρο 146 του N.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το ημερολόγιο 
τηρείται με μέριμνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από εντεταλμένο όργανο 
της επίβλεψης. Το ένα αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) 
ημερών, με μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές 
συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή 
εικόνας προόδου του έργου.  

 Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, 
επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην 
οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης, ειδική ποινική ρήτρα ύψους 
τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης σύμφωνα με την παρ.. 4 του άρθρου 146 
του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
4.27. Μητρώο έργου 

Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1956/Β/7 Ιουνίου 2017), 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου μαζί με την 
τελική επιμέτρηση του έργου. Το περιεχόμενο του Μητρώου καθορίζεται από την παραπάνω απόφαση 
και για τη σύνταξή του δεν χορηγείται αμοιβή στον Ανάδοχο. 

 
4.28. Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε 

ηλικίας, έργων τέχνης ή άλλων ευρημάτων, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρμόδια Αρχαιολογική 
ή άλλη Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας 
συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη 
ευρημάτων. 

Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία, θα 
δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο είτε για τη συνέχιση των εργασιών είτε για τη διενέργεια έρευνας με δικά 
του μέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής ή άλλης Υπηρεσίας είτε για την προσωρινή διακοπή των 
εργασιών, για το διάστημα κατά το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες με τα δικά της μέσα 
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και για τη μεταφορά του εξοπλισμού και του προσωπικού του σε άλλο μέτωπο εργασίας, με ανάλογη 
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άμεσα μόλις απαιτηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να μετακινεί 
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τον εξοπλισμό και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο 
και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες. 

Παράταση τμηματικών ή/και της συνολικής προθεσμίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο λόγω 
καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, μόνον στις περιπτώσεις που η πυκνότητα των ευρημάτων 
παρεμποδίζει την ομαλή εξέλιξη των εργασιών. 

Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να συντονίζει με 
αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές και να συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις των περιβαλλοντικών όρων αλλά και των αρμόδιων εφορειών αρχαιοτήτων. 

Όλες οι χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελούνται υπό την 
επίβλεψη των υπαλλήλων της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση εντοπισμού 
αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακόπτονται για να διεξαχθεί η σωστική ανασκαφική έρευνα. Στην 
περίπτωση αυτή θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων η οποία 
θα αναλάβει τη διενέργεια των ανασκαφικών ερευνών και εργασιών με προσωπικό και μέσα που θα 
εξασφαλίσει η ίδια και οι δαπάνες των οποίων θα καλυφθούν κατά τα προβλεπόμενα στο Μνημόνιο 
Συνεργασίας. 

Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήματα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται 
κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η 
Ελληνική νομοθεσία . 

 
5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο131του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

6.1. Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, 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 κτλ. Για την άσκηση 
των καθηκόντων του. Σχετικά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια 
παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και σύμφωνα με 
την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία. 

 
6.2. Αμοιβές και Κανονισμός Εργασίας 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

6.3. Προσωπικό του ΚτΕ 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προσλάβει ή να αποπειραθεί να προσλάβει προσωπικό που 
εργάζεται, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για λογαριασμό του ΚτΕ. 

 
6.4. Εργατική νομοθεσία 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

6.5. Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές 
Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου 

Εργασίας για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες. 
Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία ζωής ή περιουσίας ή 
ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, επιτρέπεται η 
εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύμφωνα με όσα 
σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία .Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος 
δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους τους Νόμους και 
κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή 
εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς 
αντίρρηση, αναλαμβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής 
απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη 
και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού, αλλά δεν μπορεί να 
εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. 

Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα 
αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του 
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν γένει 
κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και 
επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση και ώρες 
κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής 
ησυχίας και τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την 
περιοχή και να λαμβάνονται κατάλληλα προς τούτο μέτρα. 

 
6.6. Υποδομές εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο 
προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων και την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει προς την Υπηρεσία τις διευκολύνσεις σε υποδομές που 
ορίζονται στην παρούσα (παρ. 4.1.3). 

Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και 
θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

 
6.7. Ασφάλεια και υγιεινή 

 
6.7.1.Γενικά 
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Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο (H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο 
Αρθ-2 παρ.1σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του Αρθ-12 του ΠΔ-305/96). 

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 (Αρθ-7 - 
Ν-4412/16 ( Αρθ-138 παρ.7), Ν-3850/10 και ( Αρθ-42 ). 

 
6.7.2. Στο πλαίσιο 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.4412/16 ( 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: Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/2-3-01, 
Αποφ-ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και Αποφ- ΔΙΠΑΔ/889/27-11-02 ,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 ( Αρθ-138 παρ.8). 

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 (Αρθ-111), ΠΔ-305/96 (Αρθ-10, Αρθ-11 ), Ν-3850/10 ( Αρθ-42 - Αρθ-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). 

 
 
 

6.7.3. 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 όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (Αρθ-3 
παρ.12 και παρ.13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του Αρθ-12 του ΠΔ-
305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της 
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το ΠΔ-305/96 (Αρθ-3 παρ.8) και την 
Αποφ-ΔΕΕΠΠ/85/01 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν-4412/16 ( Αρθ-138 παρ.8). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την 
μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
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 (Αρθ-3 παρ.9) και 
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Αποφ- ΔΙΠΑΔ/889/02 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν-4412/16 ( Αρθ-138 
παρ.8). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ-305/96 (Αρθ-3 
παρ.10) και Αποφ- ΔΙΠΑΔ/889/02 (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 (Αρθ-3 παρ.5 - 7) και στις 
Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/01 (Αρθ-3) και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες 
ενσωματώθηκαν στο Ν-4412/16 ( Αρθ-138 παρ.8). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ-305/96 (Αρθ-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: ΠΔ-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 Αρθ-7 παρ.1 εδαφ.α του Ν-4030/11 (ΦΕΚ- 
249/Α/25-11-11) και την Εγκ-10201/27-3-12 του Ειδ. Γραμματέα του ΣΕΠΕ. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 
κάθε Δημόσιου Έργου: Αποφ-ΔΕΕΠΠ/433/00 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν-
4412/16 ( Αρθ-170 και Αρθ-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 (Αρθ-3 παρ.11) και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην Εγκ-6/08 Εγκ- ΔΙΠΑΔ/215/6/31-3-08 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
6.7.4. 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 ( Αρθ-8 παρ.1 και Αρθ-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 ( Αρθ-8 παρ.2 και Αρθ-4 έως Αρθ-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 ( Αρθ-9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 
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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 ( Αρθ-43 παρ.1α 
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 (Αρθ-14 παρ.1 και Αρθ-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 - Αρθ-20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην 
Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (ΕΥΑΕ) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και 
οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα Αρθ-4 και Αρθ-5 του Ν-3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και 

να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν-3850/10 ( Αρθ-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 ( Αρθ-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 ( Αρθ-43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν-3850/10 ( Αρθ-18 παρ.9). 
6. 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 (Αρθ-3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Αποφ-
130646/84 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, από τις κατά τόπους Διευθύνσεις, Τμήματα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του αναδόχου και 
της Διευθύνουσας 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 (Αρθ-113), Ν-1396/83 (Αρθ-8) και την Εγκ-27/03 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ Εγκ-ΔΕΕΠΠ/208/27/12-9-03. 

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με 
το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο ΗΜΑ 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. 

 
6.7.5. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 
 
1. Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ-105/95, ΠΔ-305/96 (Αρθ-
12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ.18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από 
το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ-
1073/81 (Αρθ-75 - παρ.2 ). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ-1073/81 (Αρθ-92 - Αρθ-95), ΠΔ-305/96 (Αρθ-12, παραρτ. IV μέρος Α, 
παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής 
- διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη-
αντιμετώπιση πυρκαγιών και επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ: 
ΠΔ-1073/81 (Αρθ-92 - μέρος Α , παρ.3, παρ.4, παρ.8-10), Ν-3850/10 ( Αρθ-30 , Αρθ-32 , Αρθ-45 ). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ-1073/81 (Αρθ-
109, Αρθ-110), Ν-1430/84 (Αρθ-17, Αρθ-18), ΠΔ-305/96 (Αρθ-12 παραρτ.IV μέρος Α, παρ.13 , 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως: προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες 
ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους 
οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: ΠΔ-
1073/81 (Αρθ-102 - Αρθ-108), Ν-1430/84 (Αρθ-16 - Αρθ-18), Αποφ-Β/4373/1205/93 και οι τροποπ. 
αυτής Αποφ-8881/94 και Αποφ-Β/5261/190/97, ΠΔ-396/94, ΠΔ-305/96 (Αρθ-9,παρ.γ). 

 
2. Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 

πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 
- Την Αποφ-ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-11 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: "Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων" 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Την Αποφ-6952/14-2-11 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 (Αρθ-9 - Αρθ-11 και Αρθ-52) και 
την τροπ. αυτού: Ν-3542/07 (Αρθ-7 - Αρθ-9 και Αρθ-46). 

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

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ-
1073/81 (Αρθ-75 - Αρθ-84), ΠΔ-305/96 (Αρθ-8.δ και Αρθ-12, παραρτ.IV μέρος Α , παρ.2), Ν-3850/10 ( 
Αρθ-31 , Αρθ-35 ). 
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δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ-216/78, 
ΠΔ-1073/81 (Αρθ-85 - Αρθ-91), Αποφ-8243/1113/91 (Αρθ-8), ΠΔ-305/96 [Αρθ-8 (γ, ε, στ, ζ) και Αρθ-12 
παραρτ.IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν-2696/99 (Αρθ-32) και η τροπ. αυτού: Ν-
3542/07 (Αρθ-30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 
α) κραδασμούς: ΠΔ-176/05, β) θόρυβο: ΠΔ-85/91, ΠΔ-149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 

χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ-397/94 , δ) προστασία από φυσικούς, 
χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν-3850/10 ( Αρθ-36 - Αρθ-41 ), ΠΔ-82/10 . 

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

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

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των 
εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό 
ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ-1073/81 (Αρθ-17, Αρθ-74), Ν-
1430/84 (Αρθ-11 - Αρθ-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 (Αρθ-12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - παρ.9), 
Αποφ-15085/593/03, Αποφ-Δ13ε/4800/03, ΠΔ-57/10 , Ν-3850/10 ( Αρθ-34 , Αρθ-35 ). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ-305/96 (Αρθ-12 παραρτ.IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και παρ.8.5) και το ΠΔ-304/00 (Αρθ-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 (Αρθ-12, παραρτ.IV, μέρος Β, τμήμα 

ΙΙ, παρ.8.1.γ και παρ.8.2) και το ΠΔ-89/99 (παραρτ.II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού 
μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

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

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

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. 

 
4. 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: 
4.1 Κατεδαφίσεις: 
Ν-495/76, ΠΔ-413/77, ΠΔ-1073/81 (Αρθ-18 - Αρθ-33, Αποφ-8243/1113/91 (Αρθ-7), Αποφ-

31245/93, Ν-2168/93, ΠΔ-396/94(Αρθ-9παρ.4παραρτ.ΙΙΙ),Αποφ-3009/2/21-γ/94, Αποφ-
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. Αυτής :Αποφ- Φ.6.9/13370/1560/95 και Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96, 
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ΠΔ-305/96 (Αρθ-12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), Αποφ-3329/89καιητροπ.αυτής:Αποφ-
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ-455/95καιητροπ.αυτούΠΔ-2/06,ΠΔ-212/06, Αποφ-21017/84/09 . 

 
4.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
Ν-495/76, ΠΔ-413/77, ΠΔ-1073/81 (Αρθ-2 - Αρθ-17, Αρθ-42), Αποφ-3046/304/89 (Αρθ-8 

ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), Αποφ-3329/89 και η τροπ. αυτής: Αποφ-Φ.28/18787/1032/00, 
Ν-2168/93, ΠΔ-396/94 (Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Αποφ-3009/2/21-γ/94, Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. αυτής: Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95 και Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ-455/95 και η 
τροπ. αυτού: ΠΔ-2/06, ΠΔ-305/96 (Αρθ-12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

 
4.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 

Εργασίες σε στέγες. 
ΠΔ-778/80, ΠΔ-1073/81 (Αρθ-34 - Ν-1430/84 (Αρθ-7 - Αρθ-10), Αποφ-16440/Φ.10.4/445/93, 

ΠΔ-396/94 (Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΠΔ-155/04, ΠΔ-305/96 (Αρθ-12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, Αρθ-10 
και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4 - παρ.6, παρ.14). 

 
4.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
ΠΔ-95/78, ΠΔ-1073/81 (Αρθ-96, Αρθ-104, Αρθ-105), ΠΔ-70/90 (Αρθ-15), ΠΔ-396/94 (Αρθ-9 

παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Πυρ_Δξις-7/96 Αποφ-7568/Φ.700.1/96 , Αποφ-16289/330/99. 
Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ) 
ΠΔ-778/80, ΠΔ-1073/81 (Αρθ-26 - Αρθ-98), Αποφ-3046/304/89, ΠΔ-396/94 (Αρθ-9 παρ.4 

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

 
4.6 Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟTΑΞΙΟ" 
Α. ΝΟΜΟΙ 
Ν-495/76 (ΦΕΚ-337/Α/76). Ν-1396/83 (ΦΕΚ-126/Α/83). Ν-1430/84 (ΦΕΚ-49/Α/84). Ν-

2168/93 (ΦΕΚ-147/Α/93). Ν-2696/99 (ΦΕΚ-57/Α/99) Ν-3542/07 (ΦΕΚ-50/Α/07). Ν-3669/08 (ΦΕΚ-
116/Α/08) Ν-3850/10 (ΦΕΚ-84/Α/10). Ν-4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α/16),Ν-4030/12 (ΦΕΚ-249/Α/12)  

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΔ-413/77 (ΦΕΚ-128/Α/77) ΠΔ-95/78 (ΦΕΚ-20/Α/78), ΠΔ-
216/78 (ΦΕΚ-47/Α/78), ΠΔ-778/80 (ΦΕΚ-193/Α/80) ΠΔ-1073/81 (ΦΕΚ-260/Α/81) ΠΔ-225/89 (ΦΕΚ-
106/Α/89) ΠΔ-31/90 (ΦΕΚ-31/Α/90), ΠΔ-70/90 (ΦΕΚ-31/Α/90), ΠΔ-85/91 (ΦΕΚ-38/Α/91) ΠΔ-
499/91 (ΦΕΚ-180/Α/91) ΠΔ-395/94 (ΦΕΚ-220/Α/94) ΠΔ-396/94 (ΦΕΚ-220/Α/94) ΠΔ-397/94 (ΦΕΚ-
221/Α/94) ΠΔ-105/95 (ΦΕΚ-67/Α/95) ΠΔ-455/95 (ΦΕΚ-268/Α/95) ΠΔ-305/96 (ΦΕΚ-212/Α/96) ΠΔ-
89/99 (ΦΕΚ-94/Α/99) ΠΔ-304/00 (ΦΕΚ-241/Α/00) ΠΔ-155/04 (ΦΕΚ-121/Α/04) ΠΔ-176/05 (ΦΕΚ-
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227/Α/05) ΠΔ-149/06 (ΦΕΚ-159/Α/06) ΠΔ-2/06 (ΦΕΚ-268/Α/06) ΠΔ-212/06 (ΦΕΚ-212/Α/06) ΠΔ-
82/10 (ΦΕΚ-145/Α/10) ΠΔ-57/10 (ΦΕΚ-97/Α/10) 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Αποφ-130646/84 (ΦΕΚ-154/Β/84) Αποφ-3329/89 (ΦΕΚ-132/Β/89), Αποφ-8243/1113/91 

(ΦΕΚ-138/Β/91) Αποφ-Β/4373/1205/93 (ΦΕΚ-187/Β/93), Αποφ-16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ-
765/Β/93) Αποφ-8881/94 (ΦΕΚ-450/Β/94), Αποφ-31245/93 (ΦΕΚ-451/Β/93), Αποφ-3009/2/21-
γ/94(ΦΕΚ-301/Β/94)Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ-73/Β/94) Αποφ-3131.1/20/95/95 (ΦΕΚ-
978/Β/95) Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ-677/Β/95), Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ-
1035/Β/96), Αποφ-Β/5261/190/97 (ΦΕΚ-113/Β/97), Αποφ-16289/330/99 (ΦΕΚ-987/Β/99), Αποφ-
15085/593/03 (ΦΕΚ-1186/Β/03), Αποφ-Δ13ε/4800/03 (ΦΕΚ-708/Β/03), Αποφ-6952/11 (ΦΕΚ-
420/Β/11) Αποφ-3046/304/89 (ΦΕΚ-59/Δ/89), Αποφ-Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ-1035/Β/00) 
Αποφ-433/00 (ΦΕΚ-1176/Β/00), Αποφ-ΔΕΕΠΠ/85/01 (ΦΕΚ-686/Β/01) Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/01 (ΦΕΚ-
266/Β/01) Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (ΦΕΚ-16/Β/03) Αποφ-ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ-905/Β/11) Αποφ-
21017/84/09 (ΦΕΚ-1287/Β/09) Πυρ_Δξις-7/96 , (ΦΕΚ-155/Β/96), Αποφ-7568/Φ.700.1/96 (ΦΕΚ-
155/Β/96)  

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
Εγκ-27/03 Εγκ-ΔΕΕΠ/Π/208/27/12-9-03, Εγκ-6/08 Εγκ-ΔΙΠΑΠ/215/6/31-3-08, Εγκύκλιος 

ΣΕΠΕ Εγκ-10201/12 
Επιπλέον των παραπάνω και όπου δεν αντίκειται στις παραπάνω διατάξεις: 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο 

Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) καθώς και να δημιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο ΠΔ 305/96, άρθρο 3.Τα ανωτέρω 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 ΠΕΧΩΔΕ και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 
Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επόμενες 
διατάξεις, οι οποίες θα εφαρμόζονται όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της 
εφαρμογής τους: 

- Το ΠΔ 413/77 (ΦΕΚ 128 Α/1977 «Περί αγοράς, μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών 
υλών», 

- Το ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών 
εργασιών», 

- Το ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/1981) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις 
εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», 

-ΥΑΙΙ-5η/Φ/17402/84 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών»(931/Β),Ν1428/84καιΝ2115/93, 

- To N1430/84(ΦΕΚ49Α/1984) «Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις 
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία», 

- Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) «Προώθηση της 
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις», 

- ΤοΠΔ294/88(ΦΕΚ138Α/1988)«Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85», 

- Το ΠΔ 225/89 (ΦΕΚ 106 Α/1989) «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα», 
- Το ΠΔ 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των ΠΔ και ΥΑ που εκδόθηκαν με τις 

εξουσιοδοτήσεις του Ν 
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1568/85 στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ», 
- Το ΠΔ395/94(ΦΕΚ220Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 

89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασμό με τα ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) 
και 304/00 (ΦΕΚ 

241 Α/2000), 
- Το ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/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», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ 157 Α/1999), 

- ΠΔ305/96(ΦΕΚ212Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ», 

- Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός κανονισμός» (Ειδικά το 
‘Άρθρο 5, παρ. 4,2 για τη χρήση εκρηκτικών) 

- Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 31245/οικ/22-5-93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις 
κτιρίων», με κατ’ 

αναλογία εφαρμογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων κτλ.) 
(3) Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία 

εγχειρίδιο ασφάλειας, μαζί με πίνακα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του προσωπικού του 
εργοταξίου, αλλά και κάθε νέο προσλαμβανομένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα μέλος του 
εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για 
ενημέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους 
εργαζόμενους. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παραμένει πάντα τελικός 
υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια. 

(4) Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών 
μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν 
όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρμογής των 
διατάξεων. 

(5) Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο 
και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του κατά 
ανηγμένο τρόπο στις τιμές της προσφοράς του. 

 
6.8. Προσωπικό Αναδόχου 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 138, 139, 140, 143 και 167 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

Το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό οργανόγραμμα εργοταξιακού 
προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την 
ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισμό του προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου 
και του αναπληρωτή του (Άρθρο 4.3 της παρούσας), υποχρεούται να στελεχώσει μόνιμα τις 
εργοταξιακές του λειτουργίες με ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για 
την επαρκή καθοδήγηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο ανωτέρω προσωπικό, από το 
οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτονται και οι αρμοδιότητες υπεύθυνου χρονικού 
προγραμματισμού και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας έργου και υπεύθυνου 
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υγιεινής και ασφάλειας, θα περιλαμβάνονται απαραίτητα, κατ' ελάχιστον, και οι τυχόν επιπλέον 
ειδικότητες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την απομάκρυνση μέλους ή μελών 
του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους απομακρύνει και 
να τους αντικαταστήσει με άλλους, των οποίων ο διορισμός θα υπόκειται στους όρους της παρούσας 
παραγράφου. Επίσης, η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο 
προσωπικό, όποτε, κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτητο. 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία περίπτωση 
δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει 
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

 
6.9. Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισμού Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία μηνιαία κατάσταση του προσωπικού που 
απασχολεί στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα) καθώς και του 
μηχανικού εξοπλισμού (είδος, δυναμικότητα, πλήθος, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα).Οι υπόψη 
καταστάσεις θα υποβάλλονται μηνιαία, σε μορφή που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, μέχρι την 
οριστική παραλαβή των έργων. 

Εφόσον εγκριθεί από την Υπηρεσία, οι κατά τα ανωτέρω καταστάσεις προσωπικού και 
εξοπλισμού μπορεί να υποβάλλονται ως παράρτημα της μηνιαίας έκθεσης προόδου (Άρθρο 4.22 της 
παρούσας), εφόσον υποβάλλονται τέτοιες. 

 
6.10. Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Ο Ανάδοχος είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να 
προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο 
ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και 
προστασίας προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς. 

 
7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
7.1. Τρόπος εκτέλεσης 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος 
με δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, 
τη μεταφορά τους από τις πηγές προμηθείας τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει 
εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Προδιαγραφών και των λοιπών 
εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά 
σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, 
που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή 
του, οι εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση 
των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, τότε 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 136, 138, 157, 159 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και της παρ. 4.9.1 της παρούσας. 

Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωμάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους υλικών και 
κατασκευών, κανένα υλικό ή κατασκευή / εξοπλισμός δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον ΚτΕ, εάν δεν 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

Σελίδα 47 

έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Αναδόχου. Διευκρινίζεται ότι για τη λήψη 
των σχετικών εγκρίσεων, ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι εγκριτικές απαιτήσεις που έχουν 
εκδοθεί στις χώρες παραγωγής τους αλλά και σε άλλες χώρες, όπου έχουν κατασκευαστεί ανάλογα έργα. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της 
Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου 
διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές 
οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του 
έργου από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών 
αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 

 
7.2. Υποβολή δειγμάτων υλικών / εξοπλισμού 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.9.1 της παρούσας. 
 

7.3. Επιθεώρηση 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 136, 138, 151, 159, 179 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει 

αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις 
μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κλπ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά 
βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια 
και τα επιδόματα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ, τις απογραφές του εξοπλισμού, των 
μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε 
αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα 
διαγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, μετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από 
τις εκθέσεις καταστάσεις κλπ, που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

 
7.4. Δοκιμές 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών και των κατασκευών προδιαγράφεται παρακάτω και στα επί 
μέρους άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών και διακρίνεται στους ακόλουθους τύπους: 

Έλεγχοι τύπου Α: Πραγματοποιούνται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου με στόχο τον δικό 
του έλεγχο ποιοτικής απόδοσης, ρύθμισης παραγωγής, ρύθμισης σχέσεων του με προμηθευτές κλπ. Η 
πυκνότητα και η έκταση των ελέγχων εναπόκειται στην κρίση του Αναδόχου. 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. 

Έλεγχοι τύπου Β: 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 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 και στις 
ισχύουσες για το έργο τεχνικές προδιαγραφές. 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 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

Σελίδα 48 

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. 

Έλεγχοι τύπου 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 ελέγχους τύπου 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. 

Έλεγχοι τύπου 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.  

Έλεγχοι τύπου 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. 

Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διενεργεί εργαστηριακές δοκιμές όπως 
προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών με δικές του δαπάνες, ανεξάρτητα από τις 
δοκιμές που θα διενεργήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την εκτέλεση των 
κάτωθι ελαχίστων εργαστηριακών δοκιμών. Οι εν λόγω δοκιμές καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα και 
συνοδεύουν τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και την τελική επιμέτρηση του έργου, και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, προέκυψε ότι οι γενόμενες δοκιμές είναι μικρότερες των 
ελαχίστων καθοριζομένων, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα και παρακρατείται βάσει 
αποφάσεως του προϊσταμένου της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας και εκπίπτει εκ της πρώτης 
πιστοποιήσεως του ανάδοχου. Η ποινική αυτή ρήτρα είναι ανέκκλητος και δεν δύναται οι ελλείπουσες 
δοκιμές να καλυφθούν διά περισσοτέρων δοκιμών σε επόμενα στάδια εργασίας σύμφωνα με την αρ. 
Γ3γ/0/14/125-Ω/12-10-77 απόφαση τ. Υ.Δ.Ε. 

 
Ελάχιστος αριθμός ελέγχων τύπου Β 

 
Α. Στρώσεις έδρασης οδοστρωμάτων: Ισχύουν τα ίδια με την παραπάνω υποπαράγραφο (Γαιώδη 
επιχώματα) αλλά με μεγαλύτερη πυκνότητα ελέγχων. Ανά 2500 m3 το πολύ εκσκαπτόμενου υλικού: 
1)Φυσική Υγρασία ΔΟΚΙΜΗMία (1) 
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2)Όρια Υδαρότητας και πλαστικότητας ΔΟΚΙΜΗMία (1) 
3)Κοκκομετρική διαβάθμιση με κόσκινα ΔΟΚΙΜΗMία (1) 
4) Δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR MODIFIED ΔΟΚΙΜΗMία (1) 
Β. Δοκιμές Συμπύκνωσης 
Σκάφης ορυγμάτων ή θεμελίωσης επιχωμάτων ανα 250 mμήκους ή μικρότερου 
αυτοτελούς τμήματος ανά κλάδο οδού 

ΔΟΚΙΜΗMία (1) 

Γαιωδών ή βραχωδών επιχωμάτων αναχωμάτων διευθέτησης ποταμών/χειμάρρων, 
στρώσεων έδρασης οδοστρώματος ανά 1000m3 συμπιεσμένου όγκου 

ΔΟΚΙΜΗMία (1) 

Υποβάσεων και βάσεων μηχανικά σταθεροποιουμένων, στρώσεων στράγγισης 
οδοστρώματος (ή "αντιπαγετικήςστρώσης" ή "υποστρώματος", "στρώσης 
θεμελίωσης" για κάθε στρώση, ανά 250 μ. μήκους κλάδου οδού, ή και το πολύ ανά 
500m3 συμπιεσμένου όγκου 

ΔΟΚΙΜΗMία (1) 

Επιχωματώσεων τάφρων τοποθέτησης αγωγών, για την περιοχή πάνω από τη ζώνη 
αγωγών, ανά 150 m μήκους τάφρου και για κάθε διακεκριμένη ζώνη υλικού πλήρωσης. 

ΔΟΚΙΜΕΣΤρεις (3) 

Κοκκώδους υλικού "ζώνης αγωγού" ανά 150 m μήκους αγωγού. ΔΟΚΙΜΕΣΤρεις (3) 
"Μεταβατικών επιχωμάτων" ανά τεχνικό έργο ή τo πολύ ανά 500m3 συμπιεσμένου 
όγκο 

ΔΟΚΙΜΕΣΤρεις (3) 

Γ. Έλεγχοι κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών 
Αδρανή σκυροδεμάτων, οδοστρωσίας (με μηχανική σταθεροποίηση), μεταβατικών 
επιχωμάτων "υποστρώματος" ανά 1.000 m3 συμπ. Όγκου 

ΔΟΚΙΜΕΣΤρεις (3) 

Αδρανή στραγγιστηρίων, στρώσεων στράγγισης οδοστρώματος (ή αντιπαγετικής 
στρώσης), εκτοξευόμενου σκυροδέματος, ή άλλων ειδικών κατασκευών (C20/25 και 
άνω), λεπτών σκυροδεμάτων, ανά 150 m3 

ΔΟΚΙΜΗMία (1) 

Στρώσεις εξυγίανσης ανά 300 m3 ΔΟΚΙΜΗMία (1) 
Δ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδύναμου άμμου 
Αδρανή σκυροδεμάτων ανά 300m3 έτοιμης κατασκευής, μεταβατικά επιχώματα ΔΟΚΙΜΗMία (1) 
Αδρανή οδοστρωσίας (με μηχανική σταθεροποίηση), "υποστρώματος", ανά 500 m3 
συμπ. όγκου 

ΔΟΚΙΜΗMία (1) 

Στρώσεις στράγγισης, αδρανή εκτοξευόμενου σκυροδέματος ανά 150 m3 ΔΟΚΙΜΗMία (1) 
Στρώσεις εξυγίανσης ανά 300 m3 ΔΟΚΙΜΗMία (1) 
Ε. Υγεία πετρωμάτων 
Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000M3 ή κλάσμα αυτών, αν 
πρόκειται για πηγή από την οποία λαμβάνεται αδρανές υλικό σε μικρότερη ποσότητα. 

ΔΟΚΙΜΕΣΤρεις (3) 

ΣΤ. Δοκίμια σκυροδέματος (ανά παρτίδα: το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μια ημέρα) 
Παρτίδα μέχρι 2 φορτία (Κατά ΚΤΣ 2016) Πλήθος δειγμάτων: 2 
Παρτίδα μεταξύ 2 φορτίων και 50 m3 Πλήθος δειγμάτων: 3 
Παρτίδα μεταξύ 50 m3 και 300 m3 Πλήθος δειγμάτων: 6 
Παρτίδα >300 m3. Ανά 50 m3 επιπρόσθετα Πλήθος δειγμάτων: 3 
Η. Έλεγχοι ασφαλτοσκυροδεμάτων 

Δοκιμές επί του συνδετικού υλικού 
Δοκιμή εισδυτικότητας 1 Δοκιμή / ημέρα 
Δοκιμή μάλθωσης,  1 Δοκιμή / ημέρα 
δοκιμή διαχωρισμού 1 Δοκιμή / ημέρα 
δοκιμή ελαστικής επαναφοράς 1 Δοκιμή / ημέρα 
Δοκιμές επί των αδρανών υλικών   
(Αντίσταση σε θρυμματισμό, σε στίλβωση, σε λείανση, δείκτης πλακοειδούς) 1 Δοκιμή / 15000 ton 
Ποσοστό θράυσης 1 Δοκιμή / 5000 ton 
Ισοδύναμο άμμου 1 δοκιμή / ημέρα 
Ειδικό βάρος & απορρόφηση υγρασίας Αν αλλάξει η πηγή 
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Δοκιμές μετά από εκχύλιση ασφαλτομίγματος  
Κοκκομετρική ανάλυση μίγματος και προσδιορισμός ποσοστού συνδετικού υλικού 2 δοκιμές / ημέρα 
Ποσοστό παιπάλης/ασφάλτου 2 δοκιμές / ημέρα 
Δοκιμές Marshall 
Ευστάθεια 2 δοκιμές / ημέρα 
Παραμόρφωση 2 δοκιμές / ημέρα 
Ποσοστό κενών 2 δοκιμές / ημέρα 
Λόγος εφελκυστικών αντοχών 2 δοκιμές / ημέρα 
Δοκιμές επί της συμπυκνωμένης στρώσης 
Έλεγχος συμπύκνωσης (από καρότα) 3ανά 5000 m2 
Έλεγχος πάχους στρώσης (από καρότα) 3ανά 5000 m2 

Διευκρίνιση 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έργων και όχι στην περίοδο των 

προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλές δοκιμές για τη ρύθμιση της παραγωγής δεν λαμβάνονται 
υπόψη στον ελάχιστο αριθμό δοκιμών, που αναφέρονται ανωτέρω. 

Πέραν των ανωτέρω έχει ισχύ και η αριθμ.ΕΚ2/9943/1055εγκ.Ε220/22-12-1983 του Υ.Δ.Ε. που αφορά την 
δειγματοληψία και τον έλεγχο ασφαλτομιγμάτων χρησιμοποιουμένων στα δημόσια έργα καθώς και ο ισχύων Νέος Κανονισμός 
Ωπλισμένου Σκυροδέματος". 

 
7.5. Απόρριψη 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο 
Άρθρο 7.1 της παρούσας. 

 
7.6. Επανορθωτικές εργασίες 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο 
Άρθρο 7.1 της παρούσας. 

 
7.7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωματούμενου εξοπλισμού και υλικών 

Τα υλικά και ο εξοπλισμός, που προορίζονται να ενσωματωθούν στα μόνιμα έργα που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ΚτΕ αμέσως μετά την 
ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

 
8. ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
8.1. Προθεσμίες του Έργου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147, Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

8.1.1. Συνολική προθεσμία 
Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. Στην παραπάνω συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες 
που αναφέρονται στο Άρθρο 1.9 για την τυχόν εκπόνηση και έγκριση μελετών, όπως και για την τυχόν 
εκτέλεση συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών. 

 
8.1.2. Τμηματικές προθεσμίες 
  
Αποκλειστικές: 
 
1η Αποκλειστική προθεσμία (1η ΑΠ) 
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Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης θα 
συνταχθεί και θα υποβληθεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

2η Αποκλειστική προθεσμία (2η ΑΠ) 
Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης θα 
υποβληθούν από τον Ανάδοχο: 
− Το οργανόγραμμα του εργοταξίου (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), η κατανομή αρμοδιοτήτων και η περιγραφή των θέσεων εργασίας.  
− Δήλωση ανάληψης καθηκόντων του προϊσταμένου του εργοταξιακού γραφείου και σχετικό 
πληρεξούσιο. 
− Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 

 
3η Αποκλειστική προθεσμία (3η ΑΠ) 

Όχι αργότερα από πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί στην Υπηρεσία όλες οι Μελέτες Εφαρμογής . 

4η Αποκλειστική προθεσμία (4η ΑΠ) 
Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης θα 
υποβληθούν από τον Ανάδοχο: 
− Αναφορά προόδου για τις εργασίες αποτύπωσης της μορφής του φυσικού εδάφους και για τη 
διαδικασία ψηφιακής υποβολής στοιχείων (δείγμα) σύμφωνα με το άρθρο 4.7 της παρούσας. 
− Αναφορά προόδου για την ανασκόπηση και επαλήθευση των στοιχείων των μελετών σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1.9.2 και 4.1.1 της παρούσας. Η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται με αρχικό 
λεπτομερή πίνακα όλων των τυχόν εκπονουμένων και των προς εκπόνηση μελετών και αντίστοιχο 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μελετών, συνδυασμένο με την εκτέλεση των εργασιών και συμφωνημένο 
με την Ομάδα Μελέτης, εφόσον αυτή προβλέπεται. 
 

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. 
− Αντίγραφο πιστοποιητικού του Αναδόχου ή μελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος ή επιχειρήσεις-μέλη της Κοινοπραξίας διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιημένο σύστημα 
ποιότητας ή/και δήλωση ότι βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας ή της πιστοποίησης. 
− Μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωμετρικών ελέγχων και εργασιών, σύμφωνα με τα 
Άρθρα 4.7 και 4.9 της παρούσας. 

 
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. 
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− 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 ευκολίες που προβλέπονται στιςπαρ.4.1.3 της 
παρούσας. 
− 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: 
− Έκθεση αυτοψίας για την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών γεωτεχνικών ερευνών, 
αρχαιολογικών ερευνών ή μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται με πίνακα όλων 
των εμπλεκομένων με την κατασκευή του έργου ΟΚΩ ή άλλων οργανισμών, τα σημεία του έργου στα 
οποία συναντώνται τα έργα των οργανισμών αυτών, τα απαιτούμενα μέτρα ή ενέργειες, τα αρμόδια 
πρόσωπα ή υπηρεσίες(με διεύθυνση και τηλέφωνο) καθώς και την ανάγκη διενέργειας ερευνητικών 
τομών. 
− 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). 
− Πλήρως υλοποιημένη την αποτύπωση του φυσικού εδάφους ή των υπαρχουσών ημιτελών 
κατασκευών σύμφωνα με το Άρθρο 4.7 της παρούσας (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 (Άρθρα 4.18 και 4.19 της παρούσας), καθώς και για τις διαδικασίες και ενέργειες που 
έχει πραγματοποιήσει για την έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρμόδιες αρχές. 

 
 

8.2. Γενικές παρατηρήσεις επί των προθεσμιών. 
Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης μπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις 
και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσμιών από 
οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη αποζημίωση λόγω της παράτασης 
αυτής, με μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόμιμη αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό 
προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 
Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της Προσφοράς του, να έχει συνεκτιμήσει τους 
χρόνους που απαιτούνται : 
1. για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα εισάγει από 

το εξωτερικό. 
2. για τις μελέτες που θα εκπονήσει και τις εγκρίσεις τους καθώς και τις διατυπώσεις έκδοσης των 

κάθε φύσεως αδειών και ιδίως των αδειών για χρήση δανειοθαλάμων, λατομείων, χρήση χώρων 
τελικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, κλπ σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

3. για τη σύνταξη τυχόν απαιτούμενων συμπληρωματικών κτηματολογίων και την απαλλοτρίωση 
εκτάσεων. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

Σελίδα 53 

 
Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών 
συνθηκών της περιοχής του Έργου, των προβλημάτων εξασφάλισης της κυκλοφορίας, προβλημάτων 
από δίκτυα και λοιπές εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., ή/και παρόδιων ιδιοκτησιών, του χρόνου λειτουργίας 
και εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης των πηγών 
και των συνθηκών για διάνοιξη νέων, των δυσχερειών για την μεταφορά και απόρριψη των 
προϊόντων εκσκαφής άγνοια των κλιματολογικών συνθηκών ή αδυναμία έγκαιρης εξασφάλισης 
μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή/και ξένη Βιομηχανία, εργατοτεχνιτών, χειριστών ή 
άλλου εξειδικευμένου προσωπικού κλπ. 
 

8.3. Ποινικές Ρήτρες Συνολικής Προθεσμίας 
H ποινική ρήτρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται όπως στο άρθρο 148 του 
ν.4412/2016. 
Οι ποινικές αυτές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που  προβλέπονται  για 
παραλείψεις ενεργειών του αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών  Δημοπράτησης. 
 

8.4. Ποινικές Ρήτρες Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών 
8.4.1.  Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημερολογιακή μέρα υπαίτιας από 

μέρους του υπέρβασης οποιασδήποτε από τις "Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες" 
του έργου (που ορίζονται στο Άρθρο 8.1.2. της παρούσας Ε.Σ.Υ.) ορίζεται ίση προς το 3,5% της 
"Ειδικής Αποκλειστικής Ημερήσιας Αξίας" του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο 
με το 10% της κάθε μιας αντίστοιχης προβλεπόμενης από τη σύμβαση "αποκλειστική 
τμηματικής προθεσμίας" (ΤΑi): 
Όπου ως "Ειδική Αποκλειστική Ημερήσια Αξία" του έργου ορίζεται ο λόγος: 
(Π.Σ) / [(ΤΑ1) + (ΤΑ2) + .........+ (ΤΑμ)] 
Όπου: 
(Π.Σ) = Συνολικό χρηματικό ποσό σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
(ΤΑ1) + (ΤΑ2) + .........+ (ΤΑμ) = Οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες. 

8.4.2. Για τις επόμενες μέρες (πέραν του 10%) υπαίτιας υπέρβασης εκ μέρους του Αναδόχου 
οποιασδήποτε από τις "αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες" του έργου και μέχρι συνολικής 
υπέρβασης ίσης προς το 20%  της αντίστοιχης "Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας" θα 
του επιβάλλεται ημερησίως ποινική ρήτρα ίση προς το 6% της "Ειδικής Αποκλειστικής 
Ημερήσιας Αξίας του έργου. 

8.4.3. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως 
προβλέπονται στην Σύμβαση και τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας. 

 
8.5. Ποινικές Ρήτρες Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών 

 
8.5.1.  Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημερολογιακή μέρα υπαίτιας από 

μέρους του υπέρβασης οποιασδήποτε από τις "Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες" του 
έργου (που ορίζονται στο Άρθρο 8.1.2. της παρούσας Ε.Σ.Υ.) ορίζεται ίση προς το 3% της 
"Ειδικής Ενδεικτικής Ημερήσιας Αξίας" του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με 
το 10% της κάθε μιας αντίστοιχης προβλεπόμενης στη σύμβαση "Ενδεικτικής τμηματικής 
προθεσμίας" (ΤEi): 
Όπου ως "Ειδική Ενδεικτική Ημερήσια Αξία" του έργου ορίζεται ο λόγος: 
(Π.Σ.)/ [(ΤΕ1) + (ΤΕ2) + .........+ (ΤΕμ)] 
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Όπου (Π.Σ) = Συνολικό χρηματικό ποσό σύμβασης (Χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
(ΤΕ1) + (ΤΕ2) + .........+ (ΤΕμ) = Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες της σύμβασης. 

8.5.2. Για τις επόμενες μέρες (πέραν του 10%) υπαίτιας υπέρβασης εκ μέρους του Αναδόχου 
οποιασδήποτε από τις "Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες" του έργου και μέχρι συνολικής 
υπέρβασης ίσης προς το 20% της αντίστοιχης "Ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" θα του 
επιβάλλεται ημερησίως ποινική ρήτρα ίση προς το 6% της "Ειδικής Ενδεικτικής Ημερήσιας 
Αξίας" του έργου. 

8.5.3. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές μέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως 
προβλέπονται στην Σύμβαση χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση. 

8.5.4. Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών (των § 8.4 
και 8.5. της παρούσας), δε μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το 3% του ποσού της 
Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 148, § 2 του ν.4412/2016). 

8.5.6. Οι ποινικές ρήτρες συνολικής και τμηματικών προθεσμιών είναι επιπρόσθετες στις ποινικές 
ρήτρες που προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους των 
Τευχών Δημοπράτησης. 

 
8.6. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

 
8.6.1.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. 

 
8.6.2.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 8.1 της ΕΣΥ. 
 
Ως Μελέτες νοούνται όλες οι μελέτες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1.9 της ΕΣΥ. 
 
Η πλήρης Ανάλυση (τμηματοποίηση) του Φυσικού Αντικειμένου του Έργου θα γίνει σύμφωνα 

με τη πρότυπη δομική ανάλυση του έργου (WBS) της Υπηρεσίας και οι οποία προβλέπει την ανάλυσή 
του σε  τρία επίπεδα: 

α. Κατασκευαστικές Ενότητες που αφορούν στην οδική αρτηρία, στους κόμβους και στο 
παράπλευρο / κάθετο δίκτυο. 

β. Ολοκληρωμένα Δομικά Τμήματα του έργου  
Τα ολοκληρωμένα Δομικά Τμήματα αποτελούνται από πλήθος Τεχνικών Αντικειμένων. 
γ. Τεχνικά Αντικείμενα (διακριτά και αυτοτελή τμήματα των Ολοκληρωμένων Τμημάτων του 

έργου) τα οποία ανήκουν στις εξής βασικές κατηγορίες: Χωματουργικά, Τεχνικά, Αποχέτευση 
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Αποστράγγιση, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά, Σήμανση Ασφάλεια, Ηλεκτρομηχανολογικά, Έργα Πρασίνου 
και Λοιπές Εργασίες.  

 
 

8.6.3.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 που περιλαμβάνεται στην παραπάνω ανάλυση. 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 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. 

 
8.6.4.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 έγκριση από την Υπηρεσία μεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσμία των δεκαπέντε 
(15) ημερών συνεπάγεται την αποδοχή του χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου. 
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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. 
 

8.6.5.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. 

 
8.6.6.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, στα πλαίσια της υποβολής των μηνιαίων εκθέσεων προόδου της 
παραγράφου 4.22,  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. 
 
Παράλειψη υποβολής ή πλημμελής σύνταξη των παραπάνω συνεπάγεται εφάπαξ ανέκκλητη 

ποινική ρήτρα μέχρι ποσού ίσου προς το 1:30.000 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. 

 
8.6.7.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. 

 
8.6.8.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. 

 
8.7. Παράταση προθεσμίας περάτωσης 
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Ισχύουν τα οριζόμενα των άρθρων 147, 149 και 153 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
8.8. Καθυστερήσεις με υπαιτιότητα των Αρχών 

Ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 136 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες: 
i. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιμελώς τις διαδικασίες και κανονισμούς που ορίζονται από τις 

Δημόσιες Αρχές της χώρας και 
ii. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και 
iii. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι μη προβλέψιμη σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τότε, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί 
ως αιτία για χορήγηση παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 8.4. της παρούσας. 

 
8.9. Ρυθμός προόδου εργασιών 

Μία φορά την εβδομάδα θα πραγματοποιούνται συσκέψεις προόδου μεταξύ Υπηρεσίας και 
Αναδόχου. 

 
8.10. Ποινικές ρήτρες 

Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα του άρθρου 148 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ειδικότερα: 

 
8.10.1.Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 

 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης 
προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και 
επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση 
αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της 
μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού 
χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το 
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική 
συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

 
8.10.2.Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης των εγκεκριμένων τμηματικών προθεσμιών ορίζεται ποινική ρήτρα 
δέκα τοις εκατό (10%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των 
τμηματικών προθεσμιών ορίζονται από τη σύμβαση και δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνουν το 2% του 
ποσού της σύμβασης. 

 
8.10.3.Ποινικές ρήτρες μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με το εγκεκριμένο «Πρόγραμμα Ποιότητας» του 
έργου και τα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία». 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 
εγκεκριμένο «Πρόγραμμα Ποιότητας» του έργου, όπως ο ίδιος το έχει προετοιμάσει και έχει εγκριθεί ή 
παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου συμμόρφωσης από την Υπηρεσία, ορίζεται ίση προς το 25% της 
μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης Επιθεώρησης, που 
γνωστοποιείται στον Ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
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διεξαγωγή της. Η ίδια ποινική ρήτρα επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης 
γραπτής ειδοποίησης της Υπηρεσίας εκ μέρους του Αναδόχου, για παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας 
σε τυχόν έλεγχο του Αναδόχου από Επίσημο Φορέα Πιστοποίησης. 

Η επιβολή ποινικής ρήτρας έπεται υποχρεωτικά της μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις της 
«Έκθεσης Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας», που συντάσσεται από την Υπηρεσία και 
κοινοποιείται στον Ανάδοχο και στην οποία αναφέρονται οι μη συμμορφώσεις που καταγράφηκαν και 
ορίζεται χρονικό διάστημα για διορθωτικές ενέργειες. 

Είναι δυνατό, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και εφόσον πρόκειται για ήσσονος σημασίας μη 
συμμορφώσεις, να υποβάλλεται «Έκθεση Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας» στον Ανάδοχο, χωρίς 
να επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με 
όσα αναφέρονται στην τελευταία κοινοποιηθείσα «Έκθεση Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας», 
ορίζεται ίση με το 150% της ποινικής ρήτρας, που είχε επιβληθεί με την αμέσως προηγούμενη «Έκθεση 
Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας», τηρουμένων όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 
και εφ’ όσον έχει ειδοποιηθεί γραπτώς ο Ανάδοχος ότι η Επιθεώρηση θα αφορά αποκλειστικά τις μη 
συμμορφώσεις ως προς την τελευταία «Έκθεση Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας». 

 
8.10.4.Επιβολή ποινικών ρητρών 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι 
ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική 
προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις. 

Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν 
προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας και των 
λοιπών συμβατικών τευχών. 

 
8.11. Διακοπή εργασιών 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
των έργων εντολή στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τμήμα του έργου ή/και σε ολόκληρο το 
έργο. Κατά τη διάρκεια της υπόψη διακοπής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει και φυλάσσει τα 
ανωτέρω τμήματα του έργου ή/και να αποθηκεύσει και φυλάσσει τα τυχόν υλικά επί τόπου, 
περιλαμβανομένων των μηχανημάτων / εξοπλισμού / έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων, που 
προορίζονται για ενσωμάτωση στα μόνιμα έργα, έναντι φθοράς, απώλειας ή βλάβης. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακοινώσει την αιτία της 
εντελλόμενης διακοπής των εργασιών. Εφόσον υπάρξει τέτοια ανακοίνωση και η αιτία της διακοπής 
οφείλεται σε ευθύνη του Αναδόχου, τα Άρθρα 8.9, 8.10 και 8.11 δεν θα έχουν ισχύ. 

 
8.12. Συνέπειες διακοπής εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 161, 162 και 163 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται παράτασης προθεσμίας ή/και αποζημίωσης για τις περιπτώσεις 
επανόρθωσης των συνεπειών τυχόν ελλιπών μελετών /ερευνών που θα έπρεπε να συνταχθούν 
/ελεγχθούν ή συντάχθηκαν με ευθύνη του κατά τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, ελαττωματικής 
εργασίας ή υλικών, ή για περίπτωση μη προστασίας ή/και φύλαξης των τμημάτων του έργου όπου 
διεκόπησαν οι εργασίες, ή/και μη αποθήκευσης ή/και φύλαξης των τυχόν υλικών κτλ., κατά τα 
οριζόμενα στο Άρθρο 8.8 ανωτέρω. 
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8.13. Πληρωμή ενσωματούμενου εξοπλισμού και υλικών στο ενδεχόμενο διακοπής εργασιών 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 161, 162 και 163 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
 

8.14. Παρατεταμένη διακοπή εργασιών 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 161, 162 και 163 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
8.15. Επανεκκίνηση εργασιών 

Μετά από εντολή της Υπηρεσίας για επανεκκίνηση των εργασιών, ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία 
θα επιθεωρήσουν από κοινού τα τμήματα των έργων και τα υλικά κτλ., στα οποία αφορούσε η εντολή 
διακοπής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, ελαττώματος ή 
απώλειας στα υπόψη τμήματα / υλικά κτλ., που τυχόν επήλθε κατά τη διάρκεια της διακοπής των 
εργασιών, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 
9. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ 
9.1. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

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. 

 
9.2. Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιμών 

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. 

 
9.3. Επανάληψη δοκιμών 

Εάν το έργο ή τμήμα του δεν καταστεί δυνατό να παραληφθεί εξ αιτίας αστοχίας κατά τη 
διεξαγωγή των δοκιμών παραλαβής, θα εφαρμόζεται το Άρθρο 7.5 της παρούσας και οι σχετικές δοκιμές 
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θα επαναληφθούν σε εύλογο χρόνο, με τους ίδιους όρους που ορίζονται στην παρούσα και στα λοιπά 
συμβατικά τεύχη. 
9.4. Αστοχία δοκιμών παραλαβής κατά την περάτωση 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 138, 157, 159, 160 και 168 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την οριστική παραλαβή του έργου, να εκπαιδεύσει το 

προσωπικό του ΚτΕ στο χειρισμό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
 
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο171 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται 

στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 και 
μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. 

 
Δοκιμαστική λειτουργία του έργου 
Σε ότι αφορά στου αγωγούς ύδρευσης προβλέπονται δοκιμές στεγανότητας που θα 

διεξάγονται για όποιο τμήμα αγωγού πρόκειται να επιχωθεί και συνολική δοκιμή όταν θα 
ολοκληρωθούν όλα τα τμήματα του αγωγού και θα υλοποιηθεί η σύνδεσή τους με το υπάρχον δίκτυο. 

 
 
 

11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 
Εν προκειμένω ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 157 και 159 του Ν.4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, με δική του οικονομική επιβάρυνση, όλων 

των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των 
ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων ελαττωμάτων που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα 
στο χρόνο συντήρησης από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, με την προϋπόθεση ότι, κατά την 
άποψη του ΚτΕ, οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης ακατάλληλων υλικών ή μη 
ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή. 

Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το έργο σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα συντήρησής του και τουλάχιστον μια φορά κάθε πέντε μήνες κατά την περίοδο της 
συντήρησης με σκοπό τη διαπίστωση τυχόν τέτοιων ελαττωμάτων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες ή 
εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και μάλιστα σε 
εύλογο χρόνο (ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό που να ικανοποιούν εύλογα την Υπηρεσία, 
η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση των εργασιών αυτών και να εισπράξει το 
κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο. 

 
12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
12.1. Εργασίες προς επιμέτρηση 
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Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
εξής διευκρινήσεις: 

i.  Προκειμένου να εκδοθεί λογαριασμός οι επιμετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στα Άρθρα 12.2 και 14.3 της παρούσας. 

ii.  Οι προβλέψεις του άρθρου 151 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει διευρύνονται και 
θα αναφέρονται τόσο στα ποσοτικά στοιχεία όσο, κυρίως, και στα ποιοτικά στοιχεία των 
αφανών εργασιών. 

iii.  Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια και, 
εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία 
κρίνεται σκόπιμο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώρηση στα επιμετρητικά 
φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. Διευκρινίζεται ακόμη ότι σε καμία 
περίπτωση η καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι 
ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώματα, σφάλματα, παραλείψεις ή 
ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 7.1 της παρούσας. 

i. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις ή/και τις ποσότητες που 
φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 
ακόμη και στην περίπτωση που κατά τη λήψη των επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικές 
διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, 
εκτός αν υπάρχει γραπτή εντολή της Υπηρεσίας για αυτό. Αν οι πραγματικές διαστάσεις ή/και 
ποσότητες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, θα γίνονται δεκτές 
από την Υπηρεσία και θα πληρώνονται ανάλογα στον Ανάδοχο μόνον εφόσον, κατά την κρίση 
της, οι μικρότερες διαστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του έργου και δεν 
δημιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 7.1 της παρούσας. 

 
12.2. Μεθοδολογία επιμέτρησης εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 150 μέχρι 159 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από τα 
σχετικά άρθρα του τιμολογίου και των λοιπών συμβατικών τευχών. Για κάθε είδος εργασιών, για τις 
οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα ανωτέρω τεύχη τρόπος επιμέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται οι 
μονάδες που έχουν πραγματικά εκτελεσθεί, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες πρακτικές, 
συνήθειες ή έθιμα. 

Όλα τα επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή ως αρχείο Η/Υ, στον τύπο που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη 
βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγμένη στην προσφορά του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί αρμόδια και να λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη των 
επιμετρήσεων τις τυχόν υπάρχουσες διαδικασίες ελέγχου επιμετρήσεων της Υπηρεσίας. 

 
12.3. Πιστοποίηση εργασιών 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, συντάσσονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 105, 152, 153, 154 και 155 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
12.4. Παραλήψεις κατά την επιμέτρηση 

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. 
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13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

 
13.1. Δικαίωμα τροποποιήσεων 

Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προϋποθέσεις 
του Άρθρου 13.3 της παρούσας, να επιφέρει τροποποιήσεις στη μορφή του έργου, στην ποιότητα, στο 
είδος ή στην ποσότητα των εργασιών, αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η οικονομία του έργου το 
επιβάλλουν. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε καμία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη 
εντολή της Υπηρεσίας. 

 
13.2. Ανάλυση λειτουργικής αξίας 

Kατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων μπορεί να προταθούν εγγράφως από τον Ανάδοχο 
τροποποιήσεις, οι οποίες θα επιτύχουν κατά την άποψή του ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, 
εφόσον υιοθετηθούν: 

i. Θα επιταχύνουν την περάτωση του έργου, 
ii. Θα μειώσουν το κόστος κατασκευής, λειτουργίας ή συντήρησης του έργου, 
iii.Θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα ή την αξία του έργου για λογαριασμό του ΚτΕ,  
iv. Θα ωφελήσουν περαιτέρω τον ΚτΕ κατά οποιοδήποτε τρόπο. 
Η κατά τα ανωτέρω πρόταση τροποποίησης θα συνταχθεί, τεκμηριωθεί και υποβληθεί με 

πρωτοβουλία, ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη 
αμοιβή ή αποζημίωση, είτε γίνει δεκτή είτε απορριφθεί από την Υπηρεσία. 

 
13.3. Διαδικασία τροποποιήσεων 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 156 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

13.4. Πληρωμή τροποποιήσεων 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 156 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

13.5. Ποσό απροβλέπτων 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

13.6. Απολογιστικές εργασίες 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 154 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

13.7. Προσαρμογές οφειλόμενες σε τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου 
Για την τυχόν προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου εξ αιτίας ουσιωδών, κατά την 

κρίση της Υπηρεσίας, τροποποιήσεων στο θεσμικό πλαίσιο ή σε κανόνες ή σε κανονισμούς που 
καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικές μετά την ανάθεση του έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 8.3 και 
8.4 της παρούσας. Για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν εξ αιτίας ουσιωδών 
τροποποιήσεων κατά τα ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
13.8. Αναθεώρηση τιμών 
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Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πέραν 
των αναγνωριζόμενων περιπτώσεων αναθεώρησης, αποκλείεται η αναπροσαρμογή του εργολαβικού 
ανταλλάγματος ή η διάλυση των συμβάσεων δημοσίων έργων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα ένεκα της τυχόν αυξομείωσης των τιμών. 

 
 

14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

14.1. Συμβατικό τίμημα 
Ο ΚτΕ υπόσχεται να χορηγήσει στον Ανάδοχο έναντι του συμβατικού αντικειμένου που ορίζεται 

στην παράγραφο 1.7 την Συμβατική αμοιβή δηλαδή το καθοριζόμενο στην οικονομική προσφορά του 
τίμημα όπως αυτό δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφ. 13. 

 
14.1.1.Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

Οι συμβατικές τιμές μονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το κατά νόμο ποσοστό 
γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες 
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άμεσες 
ή έμμεσες και, με την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιμών κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη 
αποζημίωση του Αναδόχου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 

 
Κάθε τιμή μονάδας ή/και κατ’αποκοπή τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις κάθε 

είδους επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες 
τιμές μονάδας που τυχόν θα εφαρμοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται 
οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων 
γενικά του έργου και, προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, 
τα τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα 
ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαμβάνεται και αυτή του άρθρου 
27 του Ν 2166/93. 

 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 

επιβαρύνει τον ΚτΕ. 
 

14.2. Προκαταβολή 
Δεν χορηγείται προκαταβολή στον Ανάδοχο. 
 

14.3. Αίτηση για λογαριασμό / πιστοποίηση ενδιάμεσης πληρωμής 
Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 152 του 

Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά 
που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους υπογεγραμμένα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όλα τα 
προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, 
φορολογικής ενημερότητας κτλ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας, του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής 
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ποινικής ρήτρας, προστίμων κτλ. (κατά του όρους των συμβατικών τευχών) αυτές θα απομειώνουν το 
πιστοποιούμενο ποσό. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασμών να προσκομίζει και τα 
παραστατικά στοιχεία πληρωμής τελών των κάθε φύσης χρησιμοποιουμένων στο έργο μηχανημάτων 
(ιδιόκτητων ή όχι), σύμφωνα με το Ν 2052/92. 

Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 
μορφή ως αρχείο Η/Υ σε ψηφιακό δίσκο, στον τύπο που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία. Η σχετική 
δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγμένη στην προσφορά του. 

 
14.4. Χρονοδιάγραμμα τμηματικών πληρωμών 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι 
εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14.3 ανωτέρω, σε χρονικά 
διαστήματα όχι μικρότερα από ένα μήνα. 

 
14.5. Εξοπλισμός και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

14.6. Έκδοση λογαριασμού / πιστοποίησης ενδιάμεσης πληρωμής 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 12.3 και 14.3 της παρούσας. 
 

14.7. Πληρωμές 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 152, 153, 154, 157 και 159 του Ν.4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

14.8. Καθυστέρηση πληρωμών 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 136 και 152 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

14.9. Πληρωμή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων 
 
Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία, 

θα προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά 
καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον 
τηρούμενο εκεί σχετικό λογαριασμό το ποσοστό που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του 
Άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137Α/24-8-93). 

 
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

14.10.Δήλωση περάτωσης εργασιών 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 168 τουΝ.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

14.11.Αίτηση για λογαριασμό / πιστοποίηση τελικής πληρωμής 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

14.12.Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων 
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Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

14.13.Έκδοση λογαριασμού / πιστοποίησης τελικής πληρωμής 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

14.14.Λήξη ευθύνης εργοδότη 
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

14.15.Νόμισμα συναλλαγών 
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ του ΚτΕ και του Αναδόχου θα υπολογίζονται και εκφράζονται σε 

ΕΥΡΩ και θα πραγματοποιούνται σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις πληρωμές του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 
 

15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
15.1. Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση) 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 136, 137,138, 157, 159 και 160 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
15.2. Έκπτωση Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 152, 160 και 164 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
15.3. Δικαίωμα του ΚτΕ για διάλυση της σύμβασης 

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση οποτεδήποτε κατά τη διάρκειά της. Στην 
περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 161, 162, 163, 164 και 167 του Ν. 4412/16όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

16. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
16.1. Δικαίωμα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

16.2. Διάλυση της σύμβασης από τον Ανάδοχο 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 161 και 162 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

και στο Άρθρο 13.8 της παρούσας. 
 

16.3. Πληρωμή κατά τη διάλυση της σύμβασης 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 163 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

17. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 

17.1. Εγγυήσεις 
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Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στα 
Άρθρα 4.2, 14.2 και 14.3 της παρούσας. 

 
17.2. Ευθύνη Αναδόχου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος 
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει 
με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 

Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της 
παρούσας και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων του, 
του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο Άρθρο 18 της παρούσας. 

Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της Υπηρεσίας 
και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγμένα στοιχεία των 
μόνιμων έργων (τα οποία όμως θα πρέπει να ασφαλίσει κατά το Άρθρο 18 της παρούσας), διατηρείται 
όμως η ευθύνη του κατά το Άρθρο 2.2 της παρούσας και στις κατασκευαστικές μεθόδους, στις χρήσεις 
υλικών, στη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
διαμόρφωσης των έργων, στις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στα στοιχεία των 
μόνιμων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν μελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν. 

Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 157 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, μόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 18 της παρούσας. Οποιεσδήποτε 
αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε 
υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες 
του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 
Σχετικά με την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι της παρ. 18.4.2 της 
παρούσας. 

Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
τεύχος της ΕΣΥ αλλά και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικών έργων, όπως αναφέρονται παρ. 
1.5.2 της παρούσας. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, 
(εργοτάξια, δανειοθάλαμοι, λατομεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα 
που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή 
ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αμέλεια 
η υπαιτιότητά του. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος 
εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό 
προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, 
καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό 
κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση ή και να εγείρει 
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αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν 
έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται 
στην παρούσα. 

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα. 

 
17.3. Πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα 

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα, λογισμικό ή τρόποι εργασίας, από τα 
απαιτούμενα για το έργο,  καλύπτονται από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης των σχετικών δικαιωμάτων για τη χρησιμοποίησή τους βαρύνουν 
τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση από τον ΚτΕ. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη 
χρησιμοποίηση υλικών, μεθόδων, μελετών, μηχανημάτων, λογισμικών κτλ., που καλύπτονται από 
πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπιμα ή αθέλητα, να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα 
ανωτέρω δικαιώματα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει τις 
ακόλουθες κυρώσεις: 

i.Ο ΚτΕ δικαιούται, με μονομερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόμενο 
λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα ανωτέρω 
δικαιώματα (πνευματικά, βιομηχανικά ή ευρεσιτεχνίας), ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή 
συγκαταδικαστεί από τον κάτοχο του δικαιώματος. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει 
τελεσιδικήσει. Ο όρος αυτός έχει ισχύ, αν η προβλεπόμενη στο Άρθρο 18της παρούσας ασφάλιση δεν 
καλύπτει και την περίπτωση αυτή. 

ii. Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 
 

18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 

18.1. Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.Δ.400/70 όπως τροποποιήθηκε με το 
ΠΔ118/85,Ν489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με τοΠΔ237/86 και συμπληρώθηκε με το 
Ν1569/85,ΠΔ1019/81, ΠΔ118/85,Ν1256/82,Ν1380/85 και τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.400/1970. Οι 

αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ.400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως 
ασφαλιστήρια του έργου. 

Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ.400/1970, 
όπως ισχύει. 

Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

Σελίδα 68 

προνόμια, περιορισμούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω 
ασφαλιστηρίων. 

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβατικών 

τευχών 
- θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ. 
Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται 

στους όρους των συμβατικών τευχών. 
Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό 

βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφάλισης, θα γίνεται 
πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόμο 489/76 
και το ΠΔ 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους 
του ασφαλιστηρίου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να 
καλύπτουν κατ'ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στις 
παραγράφους 18.4,18.5 και 18.6 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ.18.7 
του παρόντος άρθρου. 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν 
για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες-μέλητης Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και 
του ΕΟΧ. 

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών: 
- κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζομένων 
- κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος 
-κάθε στοιχείο από τις έρευνες/μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων 
- κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου. 
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. 

Από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. 
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 
- να επικοινωνεί απ'ευθείας με τους ασφαλιστές 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τουτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για 

οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 
Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Άρθρου 18.4 οι ασφαλιστικές 

εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν 
γνώση του παρόντος άρθρου της ΕΣΥ καθώς και τυχόν συμπληρωματικών άρθρων της ΕΣΥ περί 
ασφαλίσεων και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και 
απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. 

Όμοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 18.6, εφόσον του το 
αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του συγκεκριμένου έργου(Projectcover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας 
βάσης των μελετητών/συμβούλων(Annualopencover) με όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ιδίου περιεχομένου με την 
προηγούμενη υποπαράγραφο. 
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Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
i.Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις(ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην 

αρμοδιότητατων ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον 
κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23παρ.2 τουΝ.Δ.400/1970 είναι άκυρο. 

ii.Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν 
επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

 
18.2. Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις 

του 
Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύμβασης ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκαπέντε (15) ημερών από 
τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία σύμφωνα με το 
άρθρο 160 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές 
του υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την (τις) 
αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης 
της(των) σύμβασης(εων)θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκαπέντε(15) ημερών από τη 
σχετική ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, θα ισχύσουν τα 
οριζόμενα στηνπαράγραφο2.5(3) της παρούσας, με τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι υπερημερίας θα 
υπολογίζονται: 

- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους, 
-και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 

οφειλομένων ποσών. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, 
δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του 
Αναδόχου, μετά προηγούμενη ειδοποίηση του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκμέρους του ΚτΕ 
είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα 
γίνεται σύμφωνα με τη παράγραφο18.2(3) ανωτέρω. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν μπορεί να 
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύμφωνα με τους όρους των 
ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα 
οφειλόμενα σύμφωνα με τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω. 

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 
σύμβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά κτλ., για οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης 
ζημιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζημίωσης κτλ., σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε 
περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωμα να 
εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω. 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το 
έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων 
από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 

 
18.3. Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων 
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O ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα των όρων της 
ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των συμβατικών 
τευχών. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού, 
τις ασφαλιστικές συμβάσεις των παραγράφων 18.4 και 18.6. Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση 
ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευόμενη από την 
υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου18.1(14) της παρούσας. 

Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής 
των ασφαλίστρων. Επισημαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο ΚτΕ 
διατηρεί το δικαίωμα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του. 

Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύουν τα επόμενα: 
i.Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Προς τούτο, εντός 

δέκα πέντε(15) ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναμορφωμένη 
ασφαλιστική σύμβαση προς επανέλεγχο. 

ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο 
ΚτΕ δύναται να εφαρμόσει τις προβλέψεις της παρ.18.2(1) της παρούσας(5) Σε περίπτωση συμφωνίας 
του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την 
κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου,  στην προθεσμία 
που ορίζεται στην παράγραφο 8.2.2.2 της παρούσας. 

Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε 
απόμειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύμβαση του 
έργου. 

Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία των ανωτέρω παραγράφων 18.3(4)i ή18.3(5) ο ΚτΕ 
δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 160τουΝ.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με ασφαλιστική εταιρία της 
επιλογής του και στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνη του Αναδόχου. 

 
18.4. Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου 

 
18.4.1Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 
(1) Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα των όρων της 

ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των συμβατικών 
τευχών. 

(2)Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού 
συμφωνητικού, τις ασφαλιστικές συμβάσεις των παραγράφων 18.4 και 18.6. Δεκτή γίνεται επίσης 
επίσημη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών(Cover Note Policy) 
συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου18.1(14) της παρούσας. 

(3)Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν μαζί με την απόδειξη πληρωμής της 
προκαταβολής των ασφαλίστρων. Επισημαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί 
όρος ότι ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων των σχετικών απαιτήσεών 
του. 

(4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύουν τα επόμενα: 
i. Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Προς τούτο, εντός 

δέκαπέντε(15) ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναμορφωμένη 
ασφαλιστική σύμβαση προς επανέλεγχο. 

ii. Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο 
ΚτΕ δύναται να εφαρμόσει τις προβλέψεις της παρ. 18.2(1) της παρούσας. 
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(5) Σε περίπτωση συμφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο 
και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα αποδεικτικά καταβολής του 
πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 8.2.2.2 της παρούσας. 

(6) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, 
ούτε απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύμβαση 
του έργου. 

(7) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία των ανωτέρω παραγράφων 18.3(4)i ή 18.3(5) ο 
ΚτΕ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με ασφαλιστική εταιρία της 
επιλογής του και στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνη του Αναδόχου. 

 
 
18.4.2 Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής 

ευθύνης έναντι τρίτων) 
 

 
18.4.3 Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού 
(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή 

εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. 
(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την 

ταυτότητα των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για 
αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας 
δυναμικότητας. 

(3) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 
ζημιάς(εξαιρουμένων των ίδιων εσωτερικής φύσης μηχανικών/ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών κτλ. 
βλαβών),που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία 
περιστατικά. 

(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ 
αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κτλ. ακόμη και για περίπτωση ανωτέρας 
βίας. 

(5) Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους 
τυχαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του έργου. 

 

Περιστατικό Ποσό (Ευρώ) 

(α)Για υλικές ζημιές θετικές ή 
αποθετικές σε πράγματα τρίτων, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων 

Ελάχιστο συνιστώμενο 300.000 

(β)Για σωματική βλάβη ή θάνατο 
τρίτων κατά άτομο και ατύχημα Ελάχιστο συνιστώμενο 300.000 

(γ) Για σωματική βλάβη ή θάνατο 
τρίτων, μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των παθόντων 

Ελάχιστο συνιστώμενο 750.000 

(δ) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών 
σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 

 

Ελάχιστο συνιστώμενο 1.500.000 
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18.5. Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το 

προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, 
ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, αναγνωρισμένες 
από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που 
απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης 
συνεργάτες του Αναδόχου. 

(3) Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 18.5(1) και 18.5(2), ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των 
υπόψη ελέγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το 
πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

 
18.6. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών / μελετητών 

(1) Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, με ανεξάρτη το ασφαλιστήριο, της 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης τυχόν μελετητών και συμβούλων που θα χρησιμοποιήσει για την 
τυχόν εκπόνηση μελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από σφάλματα ή 
παραλείψεις εκ μέρους των μελετητών/ συμβούλων (Professional Indemnity Insurance-Project cover). 
Στην περίπτωση που ο μελετητής ή ένας ή περισσότεροι επίμέρους μελετητές (από ομάδα μελετητών) 
διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), με όρια 
κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της 
ανωτέρω συγκεκριμένης απαίτησης. 

(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των μελετητών που απορρέει από τον Αστικό 
Κώδικα και από το Ν716/77, όπως ισχύει. Κατ΄ελάχιστο, θα καλύπτει σωματικές βλάβες/θάνατο και 
άμεσες/έμμεσες υλικές ζημίες τρίτων που απορρέουν από αμέλεια/σφάλμα/παράλειψη σε σχέση με την 
εκπονηθείσα μελέτη ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμβούλου. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται 
και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασμού, 
αναθεώρησης ή διόρθωσης της μελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του μελετητή. 

(3) Τα όρια αποζημίωσης για ενδεχόμενες ζημιές απο διδόμενες σε επαγγελματική ευθύνη 
μελετητή/συμβούλου ορίζονται στην ΕΣΥ. 

(4) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των μελετών από τον 
ΚτΕ δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. 

(5) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκομίζεται στον ΚτΕ, μαζί 
με το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγρ.18.4 της παρούσας για 
σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση 
ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευμένο από την υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 18.1(14) ανωτέρω. 

(6) Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητών/συμβούλων θα 
θεωρείται η εξαετία από τον έλεγχο της μελέτης, κατ’αναλογία προς την παρ.4 του άρθρου19 του 
Ν716/77 ή τουλάχιστον η τριετία μετά την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής του έργου, στο 
οποίο αναφέρεται. 

 
18.7. Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 
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Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ.18.4 και 18.6 της παρούσας θα 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης 
προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλμένα 
όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές του έργου. 

(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύμβουλοι 
του ΚτΕ (ή/και των Υπηρεσιώντου) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα 
με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος 
«διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων» (crossliability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη 
ασφαλιζόμενων φορέων. 

(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν 
κατά: 

- του Αναδόχου 
- ή/και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του 
- ή/και του ΚτΕ 
- ή/και των εκπροσωπουσώντον ΚτΕ Υπηρεσιώνή/και των συμβούλων τους 
- ή/και μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 
Με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη ή 

παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, 
θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των 
ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται 
εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, 
προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κτλ. 
αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της 
Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 
αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον 
Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της 
αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τουδε και 
υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της τελευταίας για 
το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία με κανένα τρόπο δεν 
τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση. 

(5)Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της 
Υπηρεσίας, των εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων της, των συνεργατών της και των 
υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι η θελημένη, 
των ανωτέρω προσώπων. 

(6) Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, 
με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα(60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της 
ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 

(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 18.4 και 18.6, θα καλύπτεται 
και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή/και των συμβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το 
άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 
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19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Ορισμός της ανωτέρας βίας 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, 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 
ii.που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και 
iv. Που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την 

επέλευσή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 
(1) 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. 

 
Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων 

(1) Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για 
την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας,  κατά 
την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

(2) Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, 
υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 

 
Συνέπειες ανωτέρας βίας 

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 19.2 της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 
Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, 

δικαιούται, στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώπισης 
εξαιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από 
εκείνους που ορίζονται στο παρόν Άρθρο19, η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης δεν 
αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την απαίτηση της 
πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζόμενα στην 
παρούσα. 
 
Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση 

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 Άρθρο19.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της 
σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 16.2 της παρούσας. 

 
 

20. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 

21. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 174 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Δικαστική επίλυση διαφορών 
Ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 175 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Διαιτητική επίλυση διαφορών 
Ισχύουν τα οριζόμενα του άρθρου 176 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 
 

  

  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο Αν. Προϊστάμενος της  
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Ορέστης Μπρίκος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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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, κ.λ.π.).  

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: 
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·  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 (π.χ. εντός ορύγματος). 

 
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 
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 
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♦ 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. 
   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. 
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   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. 
- 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.  
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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. 
• 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:  
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• 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. 
· 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 
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· 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. 
 
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 
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· 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 
· 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, 
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· 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  
 
Α. ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ε. “ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΝ”. 

2 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ε. «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”.   

3 INSTITUTION OF CIVIL ENGINNEER - MINISTRY ON HOUSIMG AND LOCAL  
GOVERNMENT - 1969 "SAFETY IN SEWERS AND AT SEWAGE WORKS". 

4 NATIONAL JOINT HEALTH AND SAFETY COMITTEE FOR THE WATER SERVICE " 
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". 

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «NΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΑΘΗΝΑ 1997. 

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΑΘΗΝΑ 1996. 

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «NΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1997. 

9 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ 
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 
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. 
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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 
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, 
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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 
334, Αγ. Δημήτριος, Αθήνα 173 42, τηλ. 9931746, 9938872, 9932550, fax 9936009. 

16. “ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ”, Δελτίο Πανελλήνιου Συλλόγου 
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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.   
 
 

http://www.osh.gr/
http://www.osh.gr/
http://www.tee.gr/
mailto:info@elinyae.gr
http://www.elinyae.gr/
http://www.netsmart.gr/hspro/index1.html
http://147.102.50.75/safe/ie/index.html
mailto:helpdesk@iris.ekt.org.gr
http://www.ekt.org.gr/
mailto:info@ariadne-t.gr
http://www.ariadne-t.gr/
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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 
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14. Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των 
μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά 

ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

126 Α’/15-09-1983 

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 
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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 
συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 

Τεχνικών έργων. 

11 Α’/05-02-1990 

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 

221 Α’/19-12-1994 
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τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ. 
43. 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. 

221 Α’/19-12-1994 

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 

67 Α’/26-3-1998 
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94/33/ΕΚ. 
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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 
130297/15-07-1996  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 
τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11 

Α’/18-01-1996) 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  

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 
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13 91/383/EEC Συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο 
να προάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με 
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση 

πρόσκαιρης εργασίας. 

Π.Δ. 17/1996 

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 

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
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8. Σύμβαση για τον Επαγγελματικό Καρκίνο, 1974 Νο. 139 
9. Σύσταση για τον Επαγγελματικό Καρκίνο, 1974 Νο. 147 

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 ισχύ νομικά κείμενα όπως 

εγκύκλιοι, οδηγίες κ.λ.π. Σε περίπτωση κατά την οποίαν κάποιο από τα ανωτέρω νομοθετήματα 
αντικατασταθεί από νεότερο, ισχύει σαφώς η νεότερη 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/c139.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r147.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/c127.htm
http://turva.me.tut.fi/cis/ilo_standards/r128.htm


 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Φ.Α.Υ.    22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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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 
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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. 
 
 

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. 
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* 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. 

 
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 
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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”. 
* 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   
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* 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. 
* 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. 
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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. 
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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. 
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•  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:  
• 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.  
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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. 
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 
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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  
• 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) 
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• 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. 
•  

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 
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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.  
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• Υποχώρηση/κατολίσθηση γειτονικών κατασκευών.  
• Υποχώρηση οδών/σιδηροτροχιών. 

Παράμετροι 
των μέτρων 
ασφαλείας 

Για τον προσδιορισμό των μέτρων ασφαλείας κατά τις εκσκαφές, είναι 
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 
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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. 
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 
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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 
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 
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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 

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.  
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• 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 
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. 

 



 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Φ.Α.Υ.    50 
 

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  

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.  

 
 

 
 
 

          
 
                 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ιωάννινα   ......./……./2020    

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ιωάννινα ......./……./2020 

 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα ......./……./2020 

      
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ  
 

“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ” 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ………… 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ – ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Ιωάννινα ..../..../ 2020 
Ο συντάξας 

 

Ιωάννινα ..../..../2020 
Ελέγχθηκε 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Μελετών & Εκτέλεσης Έργων 

 

Ιωάννινα ..../.... 2020 
Θεωρήθηκε 

Ο Αν/της Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 
 

Ορέστης Μπρίκος 
Πολιτικός Μηχ/κος 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Σ.  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
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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 έργο του τίτλου αποτελεί έργο οδοποιίας και αφορά τις εργασίες κατασκευής για την 

αναβάθμιση σημαντικών οδών του κεντρικού οδικού δικτύου της πόλης και πιο συγκεκριμένα 
των οδών:  Πυρσινέλλα – Σμύρνης – Ακαδημίας, όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη που 
εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ιωαννιτών τον Νοέμβριο του 2020. 

 
2.  Σύντομη περιγραφή του έργου: 

 
 Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει τις οδούς, Πυρσινέλλα, Σμύρνης, Ακαδημίας (από 
Ναπολέοντος Ζέρβα έως Αράπη).  

Πρόκειται για αστικές οδούς στο κέντρο της πόλης οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα 
λειτουργικότητας, τόσο λόγω της κυκλοφορίας όσο και εξαιτίας της έλλειψης σύγχρονων 
υποδομών για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών. 

 
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες φάσεις του έργου 

είναι: 
 

• Εκσκαφέας με κάδο και σφύρα για τα χωματουργικά έργα. 
• Φορτηγά για την απομάκρυση των πλεονάζοντων υλικών εκσκαφής και μπάζων. 
• Φορτωτής και μικρός οδοστρωτήρας για την διάστρωση και συμπύκνωση των υλικών 

επιχώσεων, εξυγιάνσεων  και οδοστρωσίας, 
• Αντλίες έγχυσης έτοιμου σκυροδέματος και βαρέλες μεταφοράς σκυροδέματος, 
• Δονητές σκυροδεματος 
• Μηχανήματα οδοποιίας (διαστρωτήρας ασφάλτου, οδοστρωτήρας, κ.λ.π.)  
• Αυτοκινούμενος γερανός για τη διακίνηση των υλικών και φορτηγά αυτοκίνητα. 
 

 
Τα υλικά κατασκευής θα περιλαμβάνουν υλικά οδοστρωσίας, ασφαλτικά, κράσπεδα και 

πλάκες πεζοδρομίου, σκυρόδεμα, σιδηρός οπλισμός, σωληνώσεις, φρεάτια υδροσυλλογής, 
πινακίδες οδοσήμανσης, υλικά διαγράμμισης. 

 
 

 
3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

 
Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει τις οδούς , Πυρσινέλλα, Σμύρνης, Ακαδημίας (από 

Ναπολέοντος Ζέρβα έως Αράπη). 
   

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου: 
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ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ιωάννινα 
Ελλάδα 
Τ.Κ. 45221 

 
5. Μελετητής 

 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
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.  
 

7. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση 
μεθόδων εργασίας. 
 

• Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις - Γενικές εκσκαφές / Εκσκαφές θεμελίων Τεχνικών Έργων 
• Εργασίες Υδραυλικών Έργων 
• Εργασίες κατασκευής Τεχνικών έργων 
• Χωματουργικά Οδοποιίας / Επιχώματα / ΣΕΟ 
• Εργασίες κατασκευής Στρώσεων Οδοστρωσίας 
• Εργασίες κατασκευής Ασφαλτικών Στρώσεων 
• Εργασίες κατασκευής Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης 
• Εργασίες Πρασίνου – Αστικές Διαμορφώσεις – Λοιπά τελειώματα 
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ΤΜΗΜΑ Β 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΑΥ) 
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ΤΜΗΜΑ Γ   
 
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  
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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  
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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 
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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.  
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ΤΜΗΜΑ Δ  

 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 
Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου  
Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 
Χώροι αποθήκευσης 
Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος 

αποκομιδής τους). 
Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 
Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων. 
Πριν την εγκατάσταση των ικριωμάτων θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ΣΑΥ του έργου 

η μελέτη ικριωμάτων όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων π.δ. 
778/80 και π.δ. 1073/81). 
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1. 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. Η κυκλοφορία οχημάτων κατά τη φάση της εκσκαφής θα γίνεται με ράμπα στο 
άκρο του σκάμματος. Κατά τις λοιπές φάσεις κατασκευής, θα υπάρχει περιορισμένη 
κυκλοφορία οχημάτων. 

 
2. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

 
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. Ο λοιπός εξοπλισμός του έργου είναι κινητός και θα εγκαθίσταται κάθε 
φορά στον προσφορότερο  ανάλογα με τις ανάγκες χώρο. 

 
3. 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. 

 
4. Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο 

τρόπος αποκομιδής τους) 

Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά, κ.λ.π., 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. 

Όλοι οι ανάδοχοι (και οι υπεργολάβοι) θα ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές, μέσω 
του Κύριου Αναδόχου για τυχόν επικίνδυνες ουσίες που απαιτούν ασφαλή 
αποκομιδή. Ο Κύριος 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.  
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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). 

Τα αδρανή υλικά που θα προκύψουν από την αποξήλωση των υφιστάμενων 
ασφαλτικών στρώσεων και καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, θα οδηγηθούν στην 
πλησιέστερη μονάδα με άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων. Τα υλικά αυτά διαχειρίζονται ως ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων), από πιστοποιημένο διαχειριστή, όπως 
προβλέπεται στην ΚΥΑ υπ αριθ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312 
τ.Β/24.08.2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), που 
εξειδικεύεται με την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ». 

 
5. 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. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Α/Α 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 

τάσιν. 

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 
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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 
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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 
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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 
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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' 

    
     

   

 



Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ 2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3

01000. Αστοχίες εδάφους
01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας
01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός
01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01200. Τεχνητά πρανή 01201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης
           & Εκσκαφές 01202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός
01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία 
01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα
01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση
01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστήλωση
01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
01403 Διάνοιξη υπογείου έργου
01404 Ερπυσμός
01405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
01407 Υποσκαφή/απόπλυση
01408 Στατική επιφόρτιση
01409 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία
01410 Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία

01500. Αλλη πηγή 01501 Πτώση κατά την εκκοπή δένδρου 1
01502
01503

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό
02100. Κίνηση οχημάτων 02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 1 1 1 1 1 1 1 1
          και μηχανημάτων 02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 1 1 1 1 1 1 1 1

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 1 1 1 1 1 1 1 1
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος 1 1 1 1 1 1 1 1
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς.-Ετροχιασμός

02200. Ανατροπή οχημάτων 02201 Ασταθής έδραση 1 1
          και μηχανημάτων 02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου

02203 Εκκεντρη φόρτωση
02204 Εργασία σε πρανές
02205 Υπερφόρτωση 1
02206 Μεγάλες ταχύτητες

02300. Μηχανήματα 02301 Στενότητα χώρου
            με κινητά μέρη 02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-παγιδεύσεις μελών
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους

ΤΜΗΜΑ Β

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φάση 1 η Φάση 3 η   Φάση 2 η



Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ 2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3

Φάση 1 η Φάση 3 η   Φάση 2 η

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Κατασκευή περίφραξης - ηλεκτροσυγκόληση
02402
02403

02500. Αλλη πηγή 02501
02502
02503

03000. Πτώσεις από ύψος
03100. Οικοδομές-κτίσματα 03101 Κατεδαφίσεις

03102 Κενά τοίχων
03103 Κλιμακοστάσια
03104 Εργασία σε στέγες

03200. Δάπεδα εργασίας 03201 Κενά δαπέδων
          -προσπελάσεις 03202 Πέρατα δαπέδων

03203 Επικλινή δάπεδα 
03204 Ολισθηρά δάπεδα 
03205 Ανώμαλα δάπεδα 
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση

03400. Τάφροι/φρέατα 03401
03402

03500. Αλλη πηγή 03501
03502
03503

04000. Εκρήξεις . Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα
04100. Εκρηκτικά-Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων

04102 Ανατινάξεις κατασκευών
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων

04200. Δοχεία και δίκτυα 04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου
            υπό πίεση 04202 Υγραέριο

04203 Υγρό άζωτο
04204 Αέριο πόλης
04205 Πεπιεσμένος αέρας
04207 Δίκτυα ύδρευσης
04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα

04300. Αστοχία υλικών 04301 Βράχώδη υλικά σε θλίψη
            υπό ένταση 04302 Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματόσχοινα 
04305 Εξολκεύσεις
04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
04402 Αμμοβολές
04403 Τροχίσεις/λειάνσεις

04500. Αλλη πηγή 04501
04502
04503



Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ 2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3

Φάση 1 η Φάση 3 η   Φάση 2 η

05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων
05100. Κτίσματα 05101 Αστοχία. Γήρανση
           - φέρων οργανισμός 05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση 
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
05202 Διαστολή-συστολή υλικών
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων
05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση 
05208 Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων

05300. Μεταφερόμενα υλικά 05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 1 1 1 1 1 1 1 1
           -Εκφορτώσεις 05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 1 1
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση
05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση 1 1 1 1
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου
05307 Πρόσκρουση φορτίου
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
05311 Εργασία κάτω από σιλό

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
05403 Ανορθολογική απόληψη

05500. Αλλη πηγή 05501 Εκκοπή δένδρων
05502
05503

06000. Πυρκαϊές
06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Εκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων

06102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα
06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας
06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά
06106 Αυτανάφλεξη-απορρίμματα
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπάρκής προστασία

06200. Σπινθήρες 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
           & βραχυκυκλώματα 06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις
06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις
06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις
06305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. Αλλη πηγή 06401
06402
06403



Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ 2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3

Φάση 1 η Φάση 3 η   Φάση 2 η

07000. Ηλεκτροπληξία
07100.  Δίκτυα-εγκαταστάσεις 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

07200. Εργαλεία-μηχανήματα 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλε'ια 1 1 1

07300. Αλλη πηγή 07301
07302
07303

08000. Πνιγμός/Ασφυξία
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλώ-πτώση
08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου
08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση
08105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος
08106 Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Πτώση
08107 Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος
08108 Πλήμμυρα/Κατάκλυση έργου

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη ,κλπ
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου

08300. Αλλη πηγή 08301
08302
08303

09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές θερμοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις

09102 Υπέρθερμα ρευστά 
09103 Πυρακτωμένα στερεά
09104 Τήγματα μετάλλων
09105 Ασφαλτος/πίσσα
09106 Καυστήρες
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης
09202 Οξέα
09203

09300. Αλλη πηγή 09301
09302
09303



Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ2.1 Φ2.2 Φ2.3 Φ 2.4 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3

Φάση 1 η Φάση 3 η   Φάση 2 η

10000. Εκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες

10102 Θόρυβος/δονήσεις 2 1 1 1
10103 Σκόνη 2 2 2
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10109 Υπερπίεση/υποπίεση
10110
10111

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια
10202 Χρήση τοξικών υλικών
10203 Αμίαντος
10204 Ατμοί τηγμάτων
10205 Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια,κόλλες,μονωτικά,διαλύτες
10206 Καπναέρια ανατινάξεων
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης
10208 Συγκολλήσεις
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες
10210
10211
10212

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη
10302 Μολυσμένα κτίρια
10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς
10304 Χώροι υγιεινής
10305
10306
10307

   (1)  1,1

1,2

1,3

1,4
   (2) 2,1

2,2

2,3

3,1

3,2

3,3

Πασσαλώσεις

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Εργασίες κατασκευής Στρώσεων Οδοστρωσίας

Εργασίες Πρασίνου – Αστικές Διαμορφώσεις – Λοιπά 
τελειώματα

Εργασίες κατασκευής Ασφαλτικών Στρώσεων

Εργασίες κατασκευής Κατακόρυφης και Οριζόντιας 
Σήμανσης

   (3)  

Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις - Γενικές εκσκαφές / 
Εκσκαφές θεμελίων Τεχνικών Έργων

Εργασίες Υδραυλικών Έργων

Εργασίες κατασκευής Τεχνικών έργων

Χωματουργικά Οδοποιίας / Επιχώματα / ΣΕΟ

Εφαρμογή μέτρων προσωρινής σήμανσης 
εκτελούμενων έργων / Προετοιμασία εργοταξίου
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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 
(σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19)) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΚΕ (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:  Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων 
βάσει της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 (Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C176/1/19.06.2012) 
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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, ΠΕΤΕΠ,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, 
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- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας Τ.Σ.Υ. 
 θα εφαρμόζονται : 
 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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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Σ.Υ. ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Από πλευράς εφαρμογής του Κ.Μ.Ε. 
 
Για όλα τα έργα της παρούσας ΄΄σύμβασης΄΄ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του συνόλου του Κ.Μ.Ε. 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 1.2. 

Όπου στην παρούσα ΤΣΥ γίνεται αναφορά σε στηθαία ασφαλείας σε σχέση με τα ΠΚΕ 
επισημαίνουμε ότι τα στηθαία των ΠΚΕ θα είναι τα προβλεπόμενα κατά ΟΜΟΕ – ΣΑΟ και 
οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα ΤΣΥ αντίκειται προς αυτά δεν πρέπει να ληφθεί 
υπόψη. 

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 και 3 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-ΠΕΤΕΠ 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. 

 

http://www.ggde.gr/
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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. 

Άρθρο 2: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
02-01-02-00 
02-02-01-00 
02-06-00-00 
02-07-01-00 
02-07-05-00 
02-07-05-00 

Άρθρο 3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

3.1 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  
01-03-00-00  
01-04-00-00  
01-05-00-00  
 
3.2 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ   
 
Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
01-03-00-00  
01-04-00-00 
 
3.3 ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 
Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
01-02-01-00  
 
3.4 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
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02-04-00-00  
02-07-01-00 
02-07-03-00 
08-05-02-02 
05-02-01-00 
05-02-02-00 

Άρθρο 4 : 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 5 : 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, κ.λ.π. 
 

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 6 : ΤΣΙΜΕΝΤΑ   

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
 
01-01-01-00  

Άρθρο 7 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
05-03-03-00  

Άρθρο 8 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ   

Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
05-03-11-01 
05-03-11-04  

Άρθρο 9 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

9.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
05-04-02-00 
 
 
9.2 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  
 
Ισχύουν οι ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- : 
05-04-06-00 
05-04-07-00 
 
 

Άρθρο 10 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 
 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής (LED), ισχύος  50-80W. 
Τα φωτιστικά σώματα πρέπει να καλύπτουν τα τεχνικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά & να 
φέρουν τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

Επιπρόσθετα τα φωτιστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις φωτοτεχνίας και ενεργειακής 
αποδοτικότητας όπως αυτές αναγράφονται στο φωτοτεχνικό μοντέλο. Συγκεκριμένα η συνολική 
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εγκατεστημένη ισχύς των φωτιστικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική που ορίζεται 
για τον τύπο. 

Πίνακας  

 Τεχνικές Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις οδικών φωτιστικών  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  

1 Σώμα Φωτιστικού Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και να είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά 
(βαφή πούδρας) σε χρώμα RAL / AKZO. Αποτελείται από δύο χωριστά 
διακριτά μέρη με σκοπό τη θερμική απομόνωση και την εύκολη 
συντήρηση. Το ένα μέρος είναι το τμήμα της οπτικής μονάδας και το 
άλλο το τμήμα των ηλεκτρικών μερών. Ο διαχωρισμός του οπτικού 
τμήματος και του τμήματος ηλεκτρικών μερών είναι επιθυμητός και όχι 
επί ποινή αποκλεισμού.  

Δεν επιτρέπονται σπονδυλωτά φωτιστικά με εκτεθειμένα LED modules 
(όχι ενιαίο σώμα φωτιστικού) και κατασκευές με τον driver εξωτερικά 
του φωτιστικού 

2 Κάλυμμα 
τμήματος 
Οπτικής 
Μονάδας 

Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας αποτελείται από επίπεδο γυαλί 
θερμικά επεξεργασμένο.  

3 Τεχνολογία 
Οπτικής 
Μονάδας - Φακοί 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα 
επάνω σε πλακέτες PCB (μια ή περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον 
δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από PMMA ή 
Σιλικόνη κλπ. Δεκτά γίνονται και οπτικά με ανακλαστήρες αλουμινίου  

4 Μέθοδος 
Στήριξης  

Τα φωτιστικά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα 
διαμέτρου 60mm.  

5 Προστασία έναντι 
εισχώρησης 
νερού σκόνης 

Προστασία IP 66 κατά ΕΝ 60598 

6 Προστασία έναντι 
κρούσεων  

Προστασία κατ’ ελάχιστον ΙΚ 08 κατά ΕΝ 62262 

7 Θερμοκρασία 
ασφαλούς 
λειτουργίας  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια σε 
θερμοκρασία Τa ≥ 35οC κατά ΕΝ 60598. 

Δήλωση του εκπροσώπου κατασκευαστή φωτιστικού 

8 Διατήρηση 
Φωτεινής Ροής   

Η διατήρηση της φωτεινής ροής των μονάδων LED θα πρέπει να 
πληροί τις ακόλουθες 2 προϋποθέσεις 
Α.L80B50≥100.000h (calculated) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε 

θερμοκρασία Τq 25οC ή μεγαλύτερης (δηλαδή Τs 85οC ή 
μεγαλύτερης) και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου του 
προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 
κατατεθεί ο υπολογισμός της calculated τιμής από τον 
κατασκευαστή των φωτιστικών ή τον κατασκευαστή των LED. Ο 
υπολογισμός μπορεί να είναι γράφημα ή απλά αποτελέσματα τιμών 

Β.L70≥36.000h (reported) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε 
θερμοκρασία Τs 85οC ή μεγαλύτερης και ρεύματος οδήγησης 
μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. 

Για τα ανωτέρω απαιτείται προσκόμιση του LM-80 report του 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

   
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Τ.Σ.Υ.  10 

κατασκευαστή των LED. 

9 Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης I ή κλάση μόνωσης ΙΙ 

10 Θερμοκρασία 
Χρώματος 

Rated 3000Κ (WW) ή 4000Κ (NW) ανάλογα με την περίπτωση του 
φωτοτεχνικού μοντέλου. 

11 Προστασία από 
υπερτάσεις 

Συσκευή προστασίας εντός του φωτιστικού π.χ. (Varistorκλπ) 
κατάλληλη να διασφαλίζει προστασία από υπερτάσεις 10kV ή 10kA 
τουλάχιστον. 

12 Ασύρματη 
διαχείριση 

Εσωτερική τοποθέτηση ασύρματου ελεγκτή φωτιστικών ή εξωτερική 
τοποθέτηση μέσω χρήσης τεχνολογίας NEMA Socket 7 PIN. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα προσφερόμενα φωτιστικά, σε 
συνδυασμό με τους ελεγκτές τους να διατηρούν τις πιστοποιήσεις τους 
όταν οι ασύρματοι ελεγκτές τοποθετούνται στο εσωτερικό των 
φωτιστικών σωμάτων, τότε θα πρέπει εντός της λίστας εξαρτημάτων 
ENEC να περιέχεται ο ασύρματος ελεγκτής που χρησιμοποιείται.  
 

13 Βάρος  ≤19 kg 

14 Συντελεστής 
Ισχύος  

Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο 

15 Σύστημα 
Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου 
κατασκευής 

16 Δήλωση 
Συμμόρφωσης 
κατά CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΕΝ 60598-
1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 

17 Πιστοποιητικό 
ασφάλειας  

Πιστοποιητικό ENEC για το προσφερόμενο προϊόν. 

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαμορφώσεις φωτιστικών 
με διαφορετικά ρεύματα οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο ENEC 
και συγκεκριμένα ίσα ή μικρότερα. Το πλήθος των LED, ωστόσο δε 
μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτά που επιτρέπει το ENEC. 

18 Εγγύηση 
Κατασκευαστή  

Εργοστασιακή εγγύηση 5 έτη. 

Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή σχετικά με την 
εργοστασιακή εγγύηση 
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19 Φωτομετρικά 
αρχεία τύπου 
LDT 

Προσκόμιση όλων των φωτομετρικών αρχείων τύπου LDT που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει 
να έχουν παραχθεί από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 φωτομετρικό 
εργαστήριο το οποίο στους σκοπούς διαπίστευσης θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον το LM79-08 ή ΕΝ 13032 ή άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο 
μέτρησης πηγών LED και φωτεινής έντασης.   

H διαπίστευση του εργαστηρίου πρέπει να εκδίδεται από φορέα 
διαπίστευσης μέλος του ΕΑ-MLA. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του 
φωτομετρικού εργαστηρίου θα πρέπει να προσκομιστεί. 

20 Φωτοτεχνικές 
Μελέτες 

Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση 
τωνφωτοτεχνικώναπαιτήσεων. Οι μελέτες πρέπει να είναι σε μορφή 
PDF και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί και το πηγαίο 
αρχείο DialuxEvo ή Relux με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη. 

21 Τεχνικά Φυλλάδια Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού 

Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και 
στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα 
είναι αποδεκτές 

Δήλωση εκπροσώπου κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα 
οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις 
που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια.  

22 Έγγραφο 
Φωτομετρικών 
Μεγεθών 

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται 
τα βασικά φωτομετρικά μεγέθη των φωτιστικών σωμάτων που 
χρησιμοποιούνται στις φωτοτεχνικές μελέτες, δηλαδή, η συνολική ισχύς 
κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή 
ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ) και ο δείκτης χρωματικής 
απόδοσης (CRI), καμπύλες φωτεινής έντασης (πολικό διάγραμμα). Τα 
φωτιστικά οδοφωτισμού θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία U0 κατά 
(BUG Ratings)  IESNATM15-11 ή ULOR=0% 

 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλο  για τοποθέτηση σε κρεμαστό δίκτυο, με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος έως 70  W χωρίς βραχίονα.   
Τεχνικές Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων «Τύπου Κ» 

Τα προτεινόμενα φωτιστικά όλων των οικογενειών και των επιμέρους διαμορφώσεων αυτών 
πρέπει να καλύπτουν τα τεχνικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά & να φέρουν τα πιστοποιητικά 
όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

 Πίνακας  

 Τεχνικές Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις οδικών φωτιστικών  «ΤΥΠΟΣ Κ» 

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  

1 Σώμα Φωτιστικού Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 
χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και να είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά 
(βαφή πούδρας). 

Το φωτιστικό θα έχει κομψό και αεροδυναμικό σχεδιασμό, θα έχει 
βάρος μικρότερο ή ίσο από 16,0kg και θα έχει επίπεδη λεία επιφάνεια 
για αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης. Θα είναι εύκολα ανοιγόμενο για 
πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού, στο χώρο των ηλεκτρικών 
μερών και της οπτικής μονάδας χωρίς τη χρήση εργαλείων ή με την 
χρήση απλών εργαλείων 
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2 Κάλυμμα 
τμήματος 
Οπτικής Μονάδας 

Το κάλυμμα της οπτικής μονάδας θα αποτελείται από επίπεδο γυαλί 
θερμικά επεξεργασμένο.  

Το άνοιγμα και η πρόσβαση στο εσωτερικό θα πραγματοποιείται από 
το κάτω μέρος του φωτιστικού, ενώ το ανοιγόμενο τμήμα (κάλυμμα) θα 
συγκρατείται σε ανοιχτή θέση (κατάλληλος σχεδιασμός) 

3 Τεχνολογία 
Οπτικής Μονάδας 
- Φακοί 

Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED τοποθετημένα 
επάνω σε πλακέτες PCB (μια ή περισσότερες). Κάθε LED θα φέρει τον 
δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από PMMA ή 
Σιλικόνη κλπ. Δεκτά γίνονται και οπτικά με ανακλαστήρες αλουμινίου 

4 Μέθοδος 
Στήριξης  

Κατάλληλος μηχανισμός στήριξης για αξονική τοποθέτηση επί 
κρέμασης σε συρματόσχοινο κατάλληλης διαμέτρου.  

Το σύστημα στήριξης του θα παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας στο 
επίπεδο της εγκατάστασης. Θα μπορεί να ρυθμιστεί με περιστροφή έως 
90ο στον κατακόρυφο άξονα και με περιστροφή ±15ο ως προς τον 
οριζόντια άξονα, έτσι ώστε να προσανατολίζεται ανάλογα με τη θέση 
του συρματόσχοινου στην οδό. Το σύστημα στήριξης θα είναι 
κατασκευασμένα από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ ή από χυτό 
αλουμίνιο. 

5 Προστασία έναντι 
εισχώρησης 
νερού σκόνης 

Προστασία IP 66 κατά ΕΝ 60598 

6 Προστασία έναντι 
κρούσεων  

Προστασία κατ’ ελάχιστον ΙΚ 08 κατά ΕΝ 62262 

7 Θερμοκρασία 
ασφαλούς 
λειτουργίας  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια σε 
θερμοκρασία Τa ≥ 35οC κατά ΕΝ 60598. 

Δήλωση του εκπροσώπου κατασκευαστή φωτιστικού 

8 Διατήρηση 
Φωτεινής Ροής   

Η διατήρηση της φωτεινής ροής των μονάδων LED θα πρέπει να 
πληροί τις ακόλουθες 2 προϋποθέσεις 
Α. L80B50≥100.000h (calculated) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε 

θερμοκρασία Τq 25 οC ή μεγαλύτερης (δηλαδή Τs 85οC ή 
μεγαλύτερης) και ρεύματος οδήγησης μεγαλύτερου ή ίσου του 
προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 
κατατεθεί ο υπολογισμός της calculated τιμής από τον 
κατασκευαστή των φωτιστικών ή τον κατασκευαστή των LED. Ο 
υπολογισμός μπορεί να είναι γράφημα ή απλά αποτελέσματα τιμών 

Β. L70≥36.000h (reported) σύμφωνα με τα LM80 &TM21 σε 
θερμοκρασία Τs 85οC ή μεγαλύτερης και ρεύματος οδήγησης 
μεγαλύτερου ή ίσου του προσφερόμενου φωτιστικού σώματος. 

Για τα ανωτέρω απαιτείται προσκόμιση του LM-80 report του 
κατασκευαστή των LED. 

9 Ηλεκτρική κλάση 
μόνωσης 

Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ. 

Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο 230V–50Hz, θα πραγματοποιείται 
εντός του φωτιστικού. Για το σκοπό αυτό, θα φέρει στο άνω μέρος του 
κελύφους δύο στυπιοθλίπτες. 

10 Θερμοκρασία 
Χρώματος 

Rated 4000Κ 

11 Προστασία από 
υπερτάσεις 

Συσκευή προστασίας εντός του φωτιστικού π.χ. (Varistorκλπ) 
κατάλληλη να διασφαλίζει προστασία από υπερτάσεις 10kV ή 10kA 
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τουλάχιστον. 

12 Ασύρματη 
διαχείριση 

Το φωτιστικό φέρει ασύρματο ελεγκτή ενσωματωμένο εντός του 
φωτιστικού σώματος ή σε βάση NEMASocket 7 pin. 

13 Συντελεστής 
Ισχύος  

Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,90 σε πλήρες φορτίο 

14 Σύστημα 
Ποιότητας 
Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου 
κατασκευής 

15 Δήλωση 
Συμμόρφωσης 
κατά CE 

Η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμόρφωση με: 

LVD (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU), RoHS 2011/65/EU, ΕΝ 60598-
1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 61547, ΕΝ 55015, EN 62471 ή IEC/TR 62778 

16 Πιστοποιητικό 
ασφάλειας  

Πιστοποιητικό ENEC 

Σημειώνεται πως μπορούν να προσφερθούν διαμορφώσεις φωτιστικών 
με διαφορετικά ρεύματα οδήγησης από αυτά που φαίνονται στο ENEC 
και πιο συγκεκριμένα ίσα ή μικρότερα. Μπορούν επίσης να 
προσκομισθούν και διαμορφώσεις με νέας γενιάς LED, από αυτά που 
ενδεχομένως φαίνονται στο ENEC,  για πρόσθετη εξοικονόμηση 
ενέργειας.  

Σημειώνεται επίσης πως δεν απαιτείται το πιστοποιητικό ENEC να 
περιέχει τον ασύρματο ελεγκτή που τοποθετείται εσωτερικά ή το 
εξάρτημα NEMASocket. 

17 Εγγύηση 
Κατασκευαστή  

Εργοστασιακή εγγύηση 10 έτη. 

Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή σχετικά με την 
εργοστασιακή εγγύηση 

18 Φωτομετρικά 
αρχεία τύπου 
LDT 

Προσκόμιση όλων των φωτομετρικών αρχείων τύπου LDT που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή των μελετών. Τα αρχεία αυτά πρέπει 
να έχουν παραχθεί από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 φωτομετρικό 
εργαστήριο το οποίο στους σκοπούς διαπίστευσης θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον το LM79-08 ή ΕΝ 13032 ή άλλο ευρωπαϊκό πρότυπο 
μέτρησης πηγών LED και φωτεινής έντασης.   

H διαπίστευση του εργαστηρίου πρέπει να εκδίδεται από φορέα 
διαπίστευσης μέλος του ΕΑ-MLA. Το πιστοποιητικό διαπίστευσης του 
φωτομετρικού εργαστηρίου θα πρέπει να προσκομιστεί. 

19 Φωτοτεχνικές 
Μελέτες 

Προσκόμιση φωτοτεχνικών μελετών για την αξιολόγηση όλων των 
περιπτώσεων του φωτοτεχνικού μοντέλου «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ (ΤΥΠΟΣ Κ)» του Παραρτήματος Ι. Οι μελέτες πρέπει να 
είναι σε μορφή PDF και εκτός της εκτύπωσης πρέπει να προσκομιστεί 
και το πηγαίο αρχείο (π.χ. DialuxEvo ) με το οποίο πραγματοποιήθηκε 
η μελέτη. 

20 Τεχνικά Φυλλάδια Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της οικογένειας φωτιστικού 

Επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές που προκύπτουν στην ισχύ ή/και 
στην φωτεινή ροή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια με τα προσφερόμενα 
είναι αποδεκτές 

Δήλωση εκπροσώπου κατασκευαστή για τυχόν επιμέρους στοιχεία τα 
οποία δεν είναι εμφανή στα τεχνικά φυλλάδια ή τυχόν διαφοροποιήσεις 
που δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια. 
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21 Έγγραφο 
Φωτομετρικών 
Μεγεθών 

Έγγραφο του κατασκευαστή των φωτιστικών στο οποίο αναγράφονται 
τα βασικά φωτομετρικά μεγέθη των φωτιστικών σωμάτων που 
χρησιμοποιούνται στις φωτοτεχνικές μελέτες, δηλαδή, η συνολική ισχύς 
κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή 
ροή (lm), η θερμοκρασία χρώματος (Κ) και ο δείκτης χρωματικής 
απόδοσης (CRI), καμπύλες φωτεινής έντασης (πολικό διάγραμμα). Τα 
φωτιστικά οδοφωτισμού θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία U0 κατά 
(BUG Ratings)  IESNATM15-11 ή ULOR=0% 
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Χαλύβδινος βαμμένος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00m  
 
Ο ιστός θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος ηλεκτροστατικά σε χρώμα 

επιλογής της Υπηρεσίας.  
Tα επιμέρους τμήματα του ιστού θα ελέγχονται σε κάμψη για κύριο και πλευρικό άνεμο βάσει 
της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ40 και τον ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 1.  
Η παραγωγική διαδικασία που θα ακολουθείται από το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι βάση 
του προτύπου ISO 9001:2008 και οι ιστοί θα φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40-
5:2002. 

1.1. Ιστός φωτισμού: 
 

• Κολουροκωνικής μορφής, αποτελούμενος από ένα χαλυβδοσωλήνα, διαστάσεων βάσης 
έως Φ 150 και κορυφής  Φ60 συνολικού ύψους 8000mm και πάχους 4mm, ποιότητας 
S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με πιστοποιητικά ποιότητας από τον 
προμηθευτή, θερμής εξέλασης. 

• Κολουροκωνικής μορφής, αποτελούμενος από ένα χαλυβδοσωλήνα, διαστάσεων βάσης 
έως Φ 200 και κορυφής έως Φ80 συνολικού ύψους από 11800μμ έως 12000mm και 
πάχους 4mm, ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με πιστοποιητικά 
ποιότητας από τον προμηθευτή, θερμής εξέλασης. 
 

• O χαλυβδοσωλήνας θα φέρει κατάλληλες οπές για την  στήριξη του βραχίονα ή του 
φωτιστικού  σώματος απευθείας στον ιστό. 

• Η πλάκα έδρασης θα είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση του ιστού σε νέα 
προκατασκευασμένη βάση με αγκύριαείτε σε υφιστάμενη βάση. 

• σε απόσταση 800mm πάνω από το έδαφος θα έχει θύρα κατάλληλων διαστάσεων για την 
είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του/τωνακροκιβωτίου/ων. 
 

1.2. Θυρίδα  
 

• Θυρίδα διαστάσεων 300Χ800mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του  ιστού, που στην 
κλειστή θέση δεν εξέχει από τον κορμό, η οποία θα προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του 
κορμού ιδίων διαστάσεων, με ειδική κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο ‘άνοιγμα-
κλείσιμο,. Η θυρίδα θα παρέχει στεγανότητα ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ενώ 
θα είναι σύμφωνη με την ΕΝ-40. 
 

1.3. Γαλβάνισμα εν θερμώ 
 

Οι σιδηροϊστοί και τα εξαρτήματα τους, μετά την συγκόλληση τους θα ελέγχονται 
διαστασιολογικά, θα καθαρίζονται οι τυχόν οξείες ακμές τους και θα οδεύουν για γαλβάνισμα εν 
θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά βάσει Διεθνών Προτύπων: ΕΝ ISO 1461,  
ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 
Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

• Καθαρισμός επιφάνειας σε διάλυμα HCI  
• Ξέπλυμα με νερό (σε δυο φάσεις). 
• Εμβάπτιση ιστών σε διάλυμα FLUX για καλύτερη πρόσφυση του ψευδαργύρου 
• Προθέρμανση σε ξηραντήριο -  στεγνωτήριο  
• Εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου μήκους 13,000mm το οποίο βρίσκεται σε 

θερμοκρασία 450οC,  όπου χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη ψευδάργυρος καθαρότητας 
μεγαλύτερης από 99,99% 

Ο ποιοτικός έλεγχος των γαλβανισμένων προϊόντων αφορά: 
• Μέτρηση πάχους γαλβανίσματος 
• Οπτική επιθεώρηση ιστών 
• Έλεγχος πρόσφυσης του ψευδαργύρου. 
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Μετά τη διαδικασία του γαλβανίσματος οι ιστοί θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό 
γαλβανίσματος. 
 

1.4. Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 
 

Για την καλύτερη προστασία των σιδηροϊστών και των εξαρτημάτων τους, πέραν του 
γαλβανίσματος σε θερμό μπάνιο ψευδραργύρου και για διάφορες αρχιτεκτονικές λύσεις 
χρωματισμού, θα γίνετε ηλεκτροσταστική βαφή του ιστού με χρώματα σκόνης πούδρας αρίστης 
ποιότητας. 
Η ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης πούδρας βάση πολυεστέρα TGICFREE, είναι ιδανική 
για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών εξωτερικού χώρου, οι οποίες χρειάζονται μεγάλη αντοχή 
στο χρόνο και στα χτυπήματα. Το χρώμα βάσης πολυεστέρα παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή 
στην ηλιακή ακτινοβολία, στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και στην θερμοκρασία, 
προσφέρει δε μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. 
Η μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση του χρώματος στην μεταλλική επιφάνεια θα επιτυγχάνεται στις 
γαλβανισμένες εν θερμώ επιφάνειες ή ακόμα και σε μη γαλβανισμένες, αλλά αφού έχουν 
επεξεργαστεί με φωσφορική κρυστάλλωση με ψευδάργυρο. 
Η βαφή των σιδηροϊστών θα γίνεται με ηλεκτροστατικές συσκευές ψεκασμού με πιστόλια 
ηλεκτροτριβής τύπου T.R.  
Το χρώμα σκόνης πούδρας που θα χρησιμοποιείται θα είναι αρίστης ποιότητας, Ευρωπαϊκής 
προέλευσης, θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας και θα είναι επιλογής της 
Υπηρεσίας. 
Η εγγύηση για το ανεξίτηλο του χρώματος, θα είναι 10 χρόνια.  

 
 
Πίνακας  – Τεχνικές Προδιαγραφές & Πιστοποιήσεις Χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού ύψους 
9.00m  

Α/Α Περιγραφή Απαίτηση  

1 Ιστός 
οδοφωτισμού 

Κολουροκωνικής μορφής, αποτελούμενος από ένα χαλυβδοσωλήνα, 
διαστάσεων βάσης έως Φ 150 και κορυφής  Φ60 συνολικού ύψους 9000mm 
και πάχους 4mm, ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), με 
πιστοποιητικά ποιότητας από τον προμηθευτή, θερμής εξέλασης. 

O χαλυβδοσωλήνας θα φέρει κατάλληλες οπές για την στήριξη του βραχίονα 
ή του φωτιστικού  σώματος απευθείας στον ιστό. 

Η πλάκα έδρασης θα είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση του ιστού σε νέα 
προκατασκευασμένη βάση με αγκύρια. 
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Σε απόσταση 800mm πάνω από το έδαφος θα έχει θύρα κατάλληλων 
διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση 
του/τωνακροκιβωτίου/ων. 

2 Θυρίδα Θυρίδα διαστάσεων 300Χ800mm από το ίδιο έλασμα του κορμού του  ιστού, 
που στην κλειστή θέση δεν εξέχει από τον κορμό, η οποία θα 
προσαρμόζεται σε οπή-θύρα του κορμού ιδίων διαστάσεων, με ειδική 
κλειδαριά και δικό της κλειδί για εύκολο ‘άνοιγμα-κλείσιμο,. Η θυρίδα θα 
παρέχει στεγανότητα ΙΡ54 στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ενώ θα είναι 
σύμφωνη με την ΕΝ-40.  

3 Γαλβάνισμα εν 
θερμώ 

Οι σιδηροϊστοί και τα εξαρτήματα τους, μετά την συγκόλληση τους θα 
ελέγχονται διαστασιολογικά, θα καθαρίζονται οι τυχόν οξείες ακμές τους και 
θα οδεύουν για γαλβάνισμα εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά βάσει 
Διεθνών Προτύπων: ΕΝ ISO 1461,  ASTMA123/A123M&ASTMA153/A153M. 

Η διαδικασία γαλβανίσματος θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

• Καθαρισμός επιφάνειας σε διάλυμα HCI  

• Ξέπλυμα με νερό (σε δυο φάσεις). 

• Εμβάπτιση ιστών σε διάλυμα FLUX για καλύτερη πρόσφυση του 
ψευδαργύρου 

• Προθέρμανση σε ξηραντήριο -  στεγνωτήριο  

• Εμβάπτιση σε μπάνιο ψευδαργύρου μήκους 13,000mm το οποίο 
βρίσκεται σε θερμοκρασία 450οC,  όπου χρησιμοποιείται σαν πρώτη 
ύλη ψευδάργυρος καθαρότητας μεγαλύτερης από 99,99% 

Ο ποιοτικός έλεγχος των γαλβανισμένων προϊόντων αφορά: 

• Μέτρηση πάχους γαλβανίσματος 

• Οπτική επιθεώρηση ιστών 

• Έλεγχος πρόσφυσης του ψευδαργύρου. 

 
4 Ηλεκτροστατική 

βαφή πούδρας 
Για την καλύτερη προστασία των σιδηροϊστών και των εξαρτημάτων τους θα 
γίνεται ηλεκτροσταστική βαφή του ιστού με χρώματα σκόνης πούδρας 
αρίστης ποιότητας. 

Η ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης πούδρας βάση πολυεστέρα 
TGICFREE, είναι ιδανική για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών εξωτερικού 
χώρου, οι οποίες χρειάζονται μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στα χτυπήματα.  
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Η μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση του χρώματος στην μεταλλική επιφάνεια θα 
επιτυγχάνεται στις γαλβανισμένες εν θερμώ επιφάνειες ή ακόμα και σε μη 
γαλβανισμένες, αλλά αφού έχουν επεξεργαστεί με φωσφορική κρυστάλλωση 
με ψευδάργυρο. Το χρώμα βάσης πολυεστέρα παρουσιάζει εξαιρετική 
αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και 
στην θερμοκρασία, προσφέρει δε μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. 

Η βαφή των σιδηροϊστών θα γίνεται με ηλεκτροστατικές συσκευές ψεκασμού 
με πιστόλια ηλεκτροτριβής τύπου T.R.  

Το χρώμα σκόνης πούδρας που θα χρησιμοποιείται θα είναι αρίστης 
ποιότητας, Ευρωπαϊκής προέλευσης, θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 
ποιότητας και θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

Η εγγύηση για το ανεξίτηλο του χρώματος, θα είναι 10 χρόνια. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ  [ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ] ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 
  Για την υλοποίηση του κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού προβλέπονται θέσεις 
φωτιστικών σημείων εγκατεστημένα σε εγκάρσιες διατάξεις συρματόσχοινων (Σχέδιο 1),  σε 
απόσταση μέχρι τριάντα (30) μέτρων μεταξύ τους και ύψος από 7 έως 8 μέτρα.  

 
Σχέδιο 1: Ενδεικτικό σχέδιο εγκάρσιας διάταξης (κάτοψη) κρεμαστού δικτύου για την στήριξη 
φωτιστικού σώματος.  
 
Οι θέσεις των εγκάρσιων σημείων θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, ενώ για την υλοποίηση 
του δικτύου ηλεκτροφωτισμού εκτός των παραπάνω αναφερθέντων θα γίνει εγκατάσταση 
διαμήκους συρματόσχοινου από εγκάρσια διάταξη σε εγκάρσια διάταξη (από φωτιστικό σώμα 
σε φωτιστικό σώμα) το οποίο θα συγκρατεί το  καλώδιο ηλεκτροδότησης των φωτιστικών 
σωμάτων, τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC, 
διατομής από 3Χ4mm2 έως 5Χ4mm2. Το καλώδιο θα εκκινεί από τα υφιστάμενα Πίλλαρ (ή/και 
από σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία) και θα ασφαλίζονται στον Ηλεκτρικό Πίνακα του κάθε 
Πίλλαρ, ενώ κάθε γραμμή θα ελέγχεται από ξεχωριστό  ρελέ διαφυγής. Το καλώδιο θα 
αναρτάται στο συρματόσχοινο με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα ανά 40 εκατοστά.   
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  Ανά τρεις εγκάρσιες διατάξεις θα εγκαθίσταται εγκάρσια διάταξη διπλού 
συρματόσχοινου (Σχέδιο 2), ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα επέμβασης σε τμήματα του 
δικτύου, χωρίς τον κίνδυνο κατάρρευσης της συνολικής εγκατάστασης.      

 
Σχέδιο 2: Ενδεικτικό σχέδιο διπλής εγκάρσιας διάταξης (κάτοψη) κρεμαστού δικτύου & 
λεπτομέρεια του ρομβοειδή διακλαδωτήρα.  
 
 Οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων και η διάταξη του κρεμαστού δικτύου θα υποδειχθούν 
από την Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κτίριο στην οικοδομική γραμμή η στήριξη 
θα γίνεται επί γαλβανισμένου κολουροκωνικού, κυλινδρικού ή τηλεσκοπικού ιστού ύψους 7,5 
μέτρων. Η στήριξη του συρματόσχοινου στον ιστό θα γίνεται με κατάλληλο κρίκο αγκύρωσης 
(Σχέδιο 3), ακολουθώντας αντίστοιχες κατά τα λοιπά διατάξεις των σχεδίων 1 & 2. Οποιαδήποτε 
άλλη τεχνική λύση θα πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής παρακολούθησης της 
Προμήθειας. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ιστών (διάμετρος βάσης, διάμετρος κορυφής, 
πάχος ελάσματος, τρόπος θεμελίωσης, πλάκα έδρασηςκ.λ.π.) καθώς και τα χαρακτηριστικά της 
βάσης θεμελίωσης του ιστού (διαστάσεις, σύνθεση και οπλισμός σκυροδέματος, 
διαστασιολογησηαγκυρίωνκ.λ.π.) θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο ο οποίος θα είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει στατική μελέτη του ιστού για την συγκράτηση τόσο του δικτύου 
όσο και του φωτιστικού σώματος που προσφέρει. 
 Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά  του ιστού αναλύονται παρακάτω: 
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• Ύψος ιστού 7,5μ 
• Υλικό κατασκευής: Γαλβανισμένος σιδηροϊστός 
• Κατάλληλος για τάνυση συρματόσχοινου, οριζόντιου φορτίου κορυφής κατ’ ελάχιστο 

400kg. 

 
 
Σχέδιο 3: Ενδεικτικά σχέδια απλής εγκάρσιας διάταξης (στήριξη 1) και διπλής εγκάρσιας 
διάταξης (στήριξη 2)  κρεμαστού δικτύου με το ένα άκρο σε συνδεδεμένο σε ιστό.  
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  Το συρματόσχοινο που θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το μήκος του δικτύου θα είναι 
διαμέτρου 8mm, όλα τα υλικά και μικροϋλικά (όπως αποτυπώνονται στα σχέδια) θα είναι 
γαλβανισμένα. Η μέση απόσταση από τοίχο στήριξης σε τοίχο στήριξης ή ιστό είναι 12 μέτρα 
και η μέση απόσταση από φωτιστικό σώμα σε φωτιστικό σώμα είναι από 25 έως 30 μέτρα. 
Οποιοδήποτε επιπλέον μήκος συρματόσχοινου απαιτηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο 
προμηθευτή. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει οποιοδήποτε υλικό ή 
μικροϋλικό απαιτηθεί για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή του κρεμαστού δικτύου, 
ώστε να εξασφαλίζεται η τοποθέτηση και ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων στις θέσεις 
τους.   
 
Ενδεικτικά υλικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους: 
 
Αρίθμηση Εξάρτημα κρεμαστού δικτύου Τεχνικά χαρακτηριστικά 
1 Συρματόσχοινο 8mm διάμετρος, γαλβανισμένο, 

αντοχής τουλάχιστο 1390Kg. 
2 Άγκιστρα ή στελέχη αγκύρωσης Γαλβανισμένο, Μ12, στερεωμένο επί 

τοίχου με κατάλληλα χημικά βύσματα. 
3 Εντατήρας συρματόσχοινου 1/2’’ Χ 10 5/8’’, γαλβανισμένο. 
4 Σφιγκτήρας απλού συρματόσχοινου Γαλβανισμένο, 3/8’’ 
5 Σφιγκτήρας διασταυρωμένου 

συρματόσχοινου 
Κατάλληλων διαστάσεων, 
γαλβανισμένος. 

6 Βρόγχος πρόσδεσης (ροδάντζα) Γαλβανισμένο 1 ¾’’’. 
7 Διακλαδωτήρας συρματόσχοινου Κυκλικός διαμέτρου 14mm, 

γαλβανισμένος. 
8 Κρίκος αγκύρωσης μετά κοχλιωτού 

πύρου ½’’ (Ναυτικό κλειδί) 
Γαλβανισμένο. 

9 Καλώδια τροφοδοσίας E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 
600/1000V με μόνωση από μανδύα 
PVC, διατομής από 3Χ4mm2 έως 
5Χ4mm2 

10 Εξαρτήματα πρόσδεσης καλωδίου Μεταλλικά- γαλβανισμένα ανά 40 
εκατοστά. 

11 Ρομβοειδής διακλαδωτήρας Γαλβανισμένος 110mm X 160mm. 
 
H τιμή στο τιμολόγιο της μελέτης είναι ανηγμένη και περιλαμβάνει: 

• Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την κατασκευή του κρεμαστού 
δικτύου, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

• Την προμήθεια, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία των 
καλωδίων ηλεκτροδότησης, και των απαραίτητων ηλεκτρολογικών υλικών όπως 
αναλυτικά περιγράφηκε παραπάνω. 

 
 
 
Σχετικά με τις προτεινόμενες διατάξεις: 
1. Οι σχεδιασμένες τυπικές διατάξεις κατασκευής των εναερίων δικτύων δεν εξαντλούν, όλες τις 
δυνατές περιπτώσεις . Οποιαδήποτε περίπτωση δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ήδη 
υποδεικνυόμενες λύσεις, θα αντιμετωπιστεί με κατάλληλο συνδυασμό τμημάτων των διατάξεων 
αυτών. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. Άγκιστρα αγκύρωσης
2. Εντατήρας
3. Σφιγκτήρας απλού συρματόσχοινου
4. Βρόγχος πρόσδεσης (Ροδάντζα)
5. Διακλαδωτήρας
6. Ναυτικό κλειδί

2. Η τάνυση των αξονικών συρματόσχοινων θα είναι απολύτως επιμελημένη, ώστε τα 
συρματόσχοινα να είναι πρακτικά οριζόντια (χωρίς βέλος ή κλίση). 
3. Κάθε συρματόσχοινο θα στηρίζεται σε τουλάχιστον δύο σημεία στα οικοδομικά στοιχεία. 
4. Η όλη κατασκευή θα συνδυάζει την απλότητα της κατασκευής με την αρτιότερη αισθητικά 
τελική εικόνα του δικτύου.     

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Σχέδιο 1 
 
  
 
 
 
  Στο σχέδιο 1 φαίνεται η λεπτομέρεια της βασικής στήριξης του συρματόσχοινου στις 
παράπλευρες οικοδομές. Για την στήριξη ενός φωτιστικού σώματος θα υλοποιούνται δύο 
διατάξεις σαν αυτή του σχεδίου 1, εκατέρωθεν της οδού.  
 
  Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν διάφορες τυπικές διατάξεις, που δύναται να 
ακολουθηθούν για την υλοποίηση του δικτύου. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει 
την πιο ενδεδειγμένη περίπτωση, που εξασφαλίζει την βέλτιστη λύση εγκατάστασης του 
κρεμαστού δικτύου. 
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                                                ΣΦΙΓΚΙΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 
 
                                           
 
       ΣΦΙΓΚΙΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 
                                          
                 ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ 
                                          
          
                                              ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ (ΤΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ) 
                                          
 
                ΡΟΜΒΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ (ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ) 
 
                                         
       ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 8 ΧΙΛ. 
                                              
                                    ΑΞΟΝΙΚΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ 8 ΧΙΛ. 
                                          
           
                 ΤΟΙΧΟΣ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
 
        
 
 
        
        ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ 
                                        
  
 
       ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
            

 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

   
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Τ.Σ.Υ.  30 

1. Οι σχεδιασμένες τυπικές διατάξεις κατασκευής των εναερίων δικτύων δεν εξαντλούν, όλες 
τις δυνατές περιπτώσεις . Οποιαδήποτε περίπτωση δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ήδη 
υποδεικνυόμενες λύσεις, θα αντιμετωπιστεί με κατάλληλο συνδυασμό τμημάτων των 
διατάξεων αυτών. 

2.  Τμήματα που χαρακτηρίζονται με το σύμβολο 2Χ λαμβάνονται ως διπλά. 
3. Η τάνυση των αξονικών συρματόσχοινων θα είναι απολύτως επιμελημένη, ώστε τα 

συρματόσχοινα να είναι πρακτικά οριζόντια (χωρίς βέλος ή κλίση) σε όλο το μήκος των 
οδών. 

4. Κάθε συρματόσχοινο θα στηρίζεται σε δύο σημεία στα οικοδομικά στοιχεία. 
5. Η σχέση της οριζόντιας και αξονικής απόστασης μεταξύ οποιουδήποτε φωτιστικού 

σώματος και των σημείων αγκυρώσεως των σχετικών προς το σώμα εγκάρσιων 
συρματόσχοινων, θα είναι κατά το δυνατό μικρή και σε κάθε περίπτωση μικρότερη της 
μισής της αντίστοιχης απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών φωτιστικών σωμάτων. 

6. Η όλη κατασκευή θα συνδυάζει την απλότητα της κατασκευής με την αρτιότερη αισθητικά 
τελική εικόνα του δικτύου.     

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

   
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Τ.Σ.Υ.  31 

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-
2014(ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014),ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), 
ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

   
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Τ.Σ.Υ.  32 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 70 ΕΤΕΠ 
(σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19)) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

   
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Τ.Σ.Υ.  33 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Π.Κ.Ε. 
(ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

   
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Τ.Σ.Υ.  34 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας 
89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης C176/1/19.06.2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ» 

 

   
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Τ.Σ.Υ.  35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



372 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες 
 
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7-2012) Απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). 

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), 
ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εξήντα οκτώ (68) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής τους. 

Οι υπόλοιπες τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
ισχύουν με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα 

4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος 

6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος 

8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 

Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη 
εκτέλεσης των εργασιών 

9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 

Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού 
υλικού 

10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_ETEP.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-02-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-04-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-05-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-03-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-04-00-00-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 

Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00 

Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και 
δανειοθαλάμων 

14 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα 

16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή 

17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων 

18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

19 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00 

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με 
εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, 
τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι 

21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 

Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται 
επί τόπου 

22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων 

23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών 

24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 

25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-03 

Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς 
νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση 

26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-03-00 

Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς 
νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και 
στεγανοποιητικές στρώσεις 

27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 

Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες 
PVC 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-05-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-06-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-08-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-09-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-02-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-03-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-04-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-06-01-02-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα 

29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα 

30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές 

31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 Δάπεδα με μοκέτα 

32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα 

33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα 

34 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 

35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 

36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03 Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες 

37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα 

38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

40 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 

Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με 
υαλότουβλα 

42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 

43 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα 

44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών 

47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-06-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-06-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-10-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-10-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-10-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-07-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-07-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-07-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-09-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-09-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-10-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-10-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-10-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-10-05-00-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες με ραφή 

49 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλκοσωλήνες 

51 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
σωλήνες πολυπροπυλενίου 

52 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 

53 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή 

54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής 

55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-07-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες 

56 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με 
ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης 
ροής 

57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01 

Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών 
αποβλήτων 

58 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-02 

Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών 
υγρών αποβλήτων 

59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 

60 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής 

61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα 

62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02 

Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς 
οσμοπαγίδα 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-04-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-04-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-02-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-03-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-04-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-04-02-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01 

Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου 
(ανοικτής ροής) 

64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 

Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων 
αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 

65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλέες 

66 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και 
διοξειδίου του άνθρακα 

67 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

68 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί 

69 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα 

70 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01 

Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή 
πετροβάμβακα 

71 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02 

Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή 
υλικά 

72 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 

Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 

73 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

74 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 

75 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων 

76 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας 

77 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00 Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) 

78 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί 

79 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-02 

Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους 
σκυροδέματος επί τόπου 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-05-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-05-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-05-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-05-06-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-05-07-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-05-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-07-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-07-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-07-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-20-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-20-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-20-01-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-20-01-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-20-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-23-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-02-02-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

80 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03 

Κατασκευή φορέων γεφυρών με 
προκατασκευασμένους σπονδύλους 

81 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 

82 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών 

83 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών 

84 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02 

Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών 
οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων 

85 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη 

86 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-05-00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών 

87 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-06-00 

Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-
εκροής αυτών 

88 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων 
από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με 
υδράσβεστο 

89 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 
σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και 
τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά 

90 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01 

0Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο 
αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

91 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-07-00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 

92 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00 

Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα 
αδρανών και φυτικής γής 

93 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 

94 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04 

Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική 
σκυρομαστίχη 

95 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-05-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-09-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-02-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-02-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-02-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-05-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-11-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-12-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-14-00-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

96 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00 

Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο 
ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών 
και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας 

97 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01 

Ασφαλτική επάλειψη προστασίας 
σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος 

98 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης 

99 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος 

100 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού 

101 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης 
σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών 

102 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-08-00 Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ 

103 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-05-00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 

104 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών 

105 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-04-00 Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών 

106 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα 

107 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-02-01-00 Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα 

108 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-04-01-00 

Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής 
φωτιστικής έντασης 

109 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-04-02-00 Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου 

110 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-01-00 Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών 

111 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-02-00 

Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού 
βρόχου 

112 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10 Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-17-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-18-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-04-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-04-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-04-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-04-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-04-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-05-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-05-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-07-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-02-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-04-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-04-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-05-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-05-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-01-01-10-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

113 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-02-03-10 

Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της 
σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων 
απαλλοτρίωσης 

114 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 

Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών 
γραμμών - Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές 

115 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20 Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής 

116 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-50 

Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση 
γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής 

117 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-80 

Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό 
όχημα 

118 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10 

Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής 
γραμμής με αρμούς 

119 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10 

Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών 
(Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων 

120 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-50 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων 
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

121 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων 
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση 
συσκευής θέρμανσης 

122 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων 
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση 
υδραυλικών εντατήρων 

123 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-04-03-10 

Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες 
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ) 

124 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10 

Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες 
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 

125 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30 

Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς 
συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-02-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-01-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-01-20-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-01-50-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-01-80-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-02-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-50-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-52-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-54-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-04-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-05-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-06-03-30-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

126 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-01-10 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών 

127 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-02-10 

Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις 
τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια 
αναγόμωσης 

128 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-03-10 

Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς 
συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 

129 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-04-10 

Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών 
σιδηροτροχιών 

130 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-10 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ» 

131 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-20 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN» 

132 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-22 

Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου 
«NABLA» και «SIMPLEX» 

133 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-30 

Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» 
(SKL12) 

134 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-34 

Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» 
(SKL14) 

135 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10 Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S» 

136 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00 

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και 
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση 
εργασιών επιδομής 

137 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 

138 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00 

Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, 
ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων 

139 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

140 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη 
ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του 
εδαφικού υλικού 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-07-01-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-07-02-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-07-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-07-04-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-03-20-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-03-22-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-03-30-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-03-34-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-05-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-14-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-04-01-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

141 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-02 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη 
ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του 
εδαφικού υλικού 

142 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-02-00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 

143 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-04-00 

Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων 
επενδεδυμένων με σκυρόδεμα 

144 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-01-00 

Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων 
διωρύγων και δεξαμενών 

145 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00 

Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση 
μηχανικού εξοπλισμού 

146 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00 

Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με 
αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και 
αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές 
προσβολές 

147 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 

Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με 
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 

148 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 

149 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 

Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα (Waterstops) 

150 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03 

Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα 

151 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 

Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με 
ασφαλτικές μαστίχες 

152 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05 

Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με 
ελαστομερή υλικά 

153 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01 

Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και 
ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-04-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-03-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-04-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-04-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-04-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-01-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-02-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-02-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-01-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

154 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-02 

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο 
διαβαθμισμένο υλικό 

155 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-05 

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης 
στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και 
ΧΥΤΑ 

156 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-06 

Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

157 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 

158 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς 
κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος 
(FW-GRP) 

159 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02 

Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες 
ινοτσιμέντου 

160 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας 

161 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 

162 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 

163 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα 

164 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07 

Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές 
σκυρόδεμα 

165 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο 

166 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02 

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροσυγκολλητές 

167 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03 

Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

168 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-06-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-06-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-07-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-07-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-08-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-08-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-08-07-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-01-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-01-04-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

169 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06 

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής 
προέλευσης 

170 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων 

171 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03 

Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών 
διώρυγων 

172 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-03-01 

Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από 
κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα 

173 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 

174 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 

175 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων 

176 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 

177 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων 

178 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00 Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων 

179 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00 Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης 

180 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00 Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης 

181 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων 

182 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων 

183 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 

Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με 
well points 

184 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00 

Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών 

185 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών 

186 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 

Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη 
υλικά 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-01-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-08-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-08-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-08-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-08-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-09-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-09-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-09-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-09-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-10-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-10-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-10-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-02-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-02-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-03-01-00-v4.pdf


Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

187 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-02-00 

Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά 
στραγγιστήρια 

188 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων 

189 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-04-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων 

190 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-05-00 Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 

191 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00 

Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά 
δανειοθαλάμων ή λατομείου 

192 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 

Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα 
βυθοκορήσεων 

193 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-03-00 

Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα 
αμμοχαλικώδη υλικά 

194 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00 

Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών 
για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας 

195 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-02-00 Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας 

196 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-03-00 

Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών 
έργων 

197 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-01 

Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών 
έργων με λιθορροπή 

198 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-02 

Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών 
έργων με λιθορριπή 

199 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 

Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων 
προστασίας ακτών 

200 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00 

Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από 
σκυρόδεμα 

201 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-02-00 

Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι 
λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

202 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-03-00 

Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από 
σκυρόδεμα 

203 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 

Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα 

204 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-08-00-00 Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 

205 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00 

Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς 
οπλισμένο σκυρόδεμα 

206 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00 

Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

207 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων 

208 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00 Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση 

209 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-02-00 

Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών 
ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη 
σκυροδέτηση 

210 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00 

Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων 
λιμενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της 
διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση 

211 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-11-02-00 Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων 

212 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00 

Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες 
πρόσδεσης πλοίων/σκαφών 

213 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-02-00 

Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα 
κρηπιδωμάτων 

214 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-01-00 

Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

215 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-02-00 

Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο 
σκυρόδεμα 

216 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00 

Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους 
σκυροδέματος 
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

217 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-04-00 Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων 

218 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-15-01-00 Πλωτοί προβλήτες / Κυματοθραύστες 

219 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-01-00 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί 

220 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-02-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα 

221 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-03-00 

Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) 

222 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-04-00 

Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή 
(GRP) 

223 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 

Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και μέτρα προστασίας 
Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών 
έργων 

224 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων 

225 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 

226 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα 

227 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων 

228 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-03-00 Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου) 

229 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών 

230 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-05-00 

Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα - κλαδοδέματα - 
ξυλοφράκτες - κλαδοπλέγματα 

231 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου 

232 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 

Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών 
φυτών 

233 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00 Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων - θάμνων 

234 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 Υποστύλωση δένδρων 
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

235 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00 Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών 

236 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 Άρδευση φυτών 

237 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 

Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών εδαφοκάλυψης - 
χλοοτάπητα πρανών 

238 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 Χρήση λιπασμάτων 

239 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα 

240 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00 Φυτοπροστασία 

241 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00 Καταπολέμηση ζιζανίων 

242 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου 

243 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα 

244 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-10-00 Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων 

245 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων 

246 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 

247 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού 

248 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00 Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι) 

249 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-02-00 

Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι 
πάσσαλοι) 

250 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι 

251 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00 

Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 
πασσαλοσανίδες 

252 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι 

253 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις 

254 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-05-00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

255 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών 

256 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών 

257 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-03-00 

Δονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή 
χαλικοπασσάλων) 

258 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-05-00 Ενεματώσεις εδάφους 

259 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-06-00 Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια 

260 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-01-00 Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων 

261 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-02-00 Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων 

262 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-02 

Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα 
ολομέτωπης ή σημειακής κοπής 

263 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-02-00 

Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των 
σηράγγων 

264 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-01 

Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης 
σηράγγων 

265 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-02 

Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης 
σηράγγων 

266 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-03 

Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια 
αρχικής υποστήριξης σηράγγων 

267 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-02-00 

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και 
σηράγγων 

268 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-00 Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων 

269 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-01 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής 
πάκτωσης με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου 
(αγκύρια ΕΒ) 

270 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-02 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής 
πάκτωσης μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ) 
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

271 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-03 

Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo 
(αγκύρια SN Perfo) 

272 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-04 

Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς 
πάκτωσης (αγκύρια SN) 

273 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-05 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex 
(αγκύρια SWX) 

274 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 

Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης 
σηράγγων (αγκύρια SDBr) 

275 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-07 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς 
πάκτωσης με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια 
SPL) 

276 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-04-00 

Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες 
αγκυρώσεις εδάφους (αγκύρια PSA) 

277 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-05-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου 

278 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-06-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου 

279 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-07-00 Μικροπάσσαλοι σηράγγων 

280 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-08-00 

Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
σηράγγων 

281 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-04-01-00 

Μόνιμη επένδυση σηράγγων από έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεμα 

282 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-04-03-00 

Μόνιμη επένδυση με προκατασκευασμένα στοιχεία 
από οπλισμένο σκυρόδεμα 

283 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-03-01 Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων 

284 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-03-02 Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων 

285 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-01-00 

Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και 
επένδυσης σηράγγων 

286 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-02-00 Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων 
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

287 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-01-00 

Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων 
φραγμάτων 

288 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-02-00 

Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωματίνων και 
λιθορρίπτων φραγμάτων 

289 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-03-00 

Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου -στραγγιστηρίου 
χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 

290 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-02 

Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων 
και λιθορρίπτων φραγμάτων 

291 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-01-00 

Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα 
σκυροδέματος 

292 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-02-00 Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 

293 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-03-00 

Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με ανάντη πλάκα 
σκυροδέματος 

294 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-04-01 

Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα 
σκυροδέματος από αμμοχάλικα 

295 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-04-02 

Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα 
σκυροδέματος από βραχώδη υλικά 

296 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-05-00 

Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς 
φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 

297 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-06-00 

Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα 
σκυροδέματος 

298 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-07-00 

Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων 
με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 

299 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-01 

Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος 
φραγμάτων 

300 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-02 

Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος 
φραγμάτων με ελαστικές ταινίες 
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

301 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-03 

Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος 
φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες 

302 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-04 

Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος 
φραγμάτων για διακοπή της συνάφειας των αρμών 

303 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-05 

Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας 
σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά 

304 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-06 

Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας 
σκυροδέματος φραγμάτων 

305 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-07 

Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας 
σκυροδέματος φραγμάτων με επάλειψη 
στεγανωτικών υλικών 

306 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-03-00-00 

Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 
(Σκληρό επίχωμα) 

307 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-04-00-00 Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ.Σ) 

308 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-01-00 Κλισιόμετρα 

309 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-02-00 

Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου 
(όργανα IDEL) 

310 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-03-00 Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων 

311 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-04-00 Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων 

312 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-05-00 Υδραυλικά Καθιζησίμετρα 

313 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-06-00 Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων 

314 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-07-00 Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής 

315 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-08-00 Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande) 

316 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-09-00 Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών 

317 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-10-00 Σύστημα μέτρησης διαρροών 
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

318 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-11-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων 

319 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-12-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων 

320 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-13-00 Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων 

321 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-14-00 

Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών 
με οπτικούς στόχους 

322 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-15-00 

Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων 
μέτρησης 

323 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-16-00 Τερματικός οικίσκος οργάνων 

324 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 

Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από 
αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 

325 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02 

Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για 
επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων 

326 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 

Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του 
οπλισμού 

327 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 

Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση 
του οπλισμού 

328 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 

Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς 
αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

329 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 

Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με 
αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

330 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου 
σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του 
οπλισμού 

331 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-05-00 

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου 
σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό 

332 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00 

Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από 
οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί 
τοπικά 
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

333 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 

Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού 
εύρους 

334 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02 

Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος 
μεγάλου εύρους 

335 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-01 

Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων 
από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα) 

336 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-02 

Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων 
από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες) 

337 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 

Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων 
χαλύβδινων οπλισμών 

338 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-04 

Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών 
συνδετήρων 

339 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-01 

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με 
συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση 
πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος 

340 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-02 

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με 
συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με 
ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του 
υπάρχοντος 

341 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00 

Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα 
στοιχεία από σκυρόδεμα 

342 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 

343 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 

344 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-01 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από 
σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων 

345 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-02 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από 
σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό 
χάλυβα 
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

346 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-03 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων 
σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού 
χάλυβα 

347 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-14-00 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από 
σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου 
σκυροδέματος 

348 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

349 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-02 Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας 

350 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03 Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας 

351 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 

352 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός 

353 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-03 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους 

354 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-05-01 

Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με 
σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά 
μήκος αυτών (λιθοσυρραφή) 

355 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-05-02 

Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές 
οπλισμένες ζώνες συρραφής 

356 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-07-00 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή 
νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου 
επιχρίσματος 

357 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-08-00 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή 
νέας επάλληλης τοιχοποιίας 

358 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-01 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη 
στρώση οπλισμένου σκυροδέματος 

359 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-02 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη 
στρώση οπλισμένου σκυροδέματος 

360 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-01-00 

Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα 
οργανισμό 
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

361 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-02-00 Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης 

362 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00 

Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση 
εκρηκτικών 

363 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-02-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος 

364 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00 

Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά 
μέσα 

365 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 
με μηχανικά μέσα 

366 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02 

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 
με θερμικές μεθόδους 

367 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή 

368 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02 

Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές 
μεθόδους 

369 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-01-00 

Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου 
σκυροδέματος 

370 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-02-00 Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων 

371 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους 

372 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 

Μέτρα υγείας - ασφάλεια και απαιτήσεις 
περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις 
- καθαιρέσεις 
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70 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες  
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. 

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. 

Οι εγκεκριμένες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), εφαρμόζονται υποχρεωτικά 

στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων μελετών και έργων (του Βιβλίου 1 και του Βιβλίου 2 του 

Ν. 4412/2016). 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώματα 

6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 

Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 

δανειοθαλάμων 

8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα 

9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 

10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 

Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών οπλισμένου 

σκυροδέματος 
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11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 

12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 

13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών 

14 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 

Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με 

διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και λεπτά οπλισμένα 

συνθετικά επιχρίσματα - ETICS 

15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00 

Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και 

φυσικών λίθων 

17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου 

18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά 

19 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες 

20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00 Εγκατάσταση χαλυβδίνων λεβήτων 

21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-03-00 Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων 

22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 

Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής 

προστασίας 

23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 

24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00 Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων 

25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01 Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών από σκυρόδεμα 

26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος 

οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00 Ηχοπετάσματα οδών 

29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 

30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα υλικά 

31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01 Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 
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34 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00 

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 

ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) 

35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού 

37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 

επιχωμάτων (“Serasanetti”) 

40 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00 

Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και 

πρανών 

41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00 Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα στραγγιστηρίων 

42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσύνθετα φύλλα 

43 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02 

Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών από σκυρόδεμα με 

ασφαλτικές μεμβράνες 

44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03 

Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών 

μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες 

διαβαθμισμένο υλικό 

45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04 

Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες 

πολυαιθυλενίου (HDPE) 

46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC 

47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες 

49 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07 Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 

50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί 

51 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 

υπογείων δικτύων 

52 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 

Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης 

υπογείων δικτύων 

53 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05 Βαθμίδες Φρεατίων 
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54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00 

Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και 

άρδευσης 

55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

56 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 

Δοχεία υποδοχής απορριμμάτων εξωτερικών δημοσίων 

χώρων 

57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 

58 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων 

59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων 

60 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00 Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) 

61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα 

62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00 Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες 

63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00 

Γεωυφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης 

στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων 

64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00 

Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση 

αγκυρίων, οργάνων κλπ 

65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00 Τσιμεντενέσεις σηράγγων 

66 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01 

Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων 

από αμμοχάλικα 

67 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02 

Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων 

από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

68 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03 

Σώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων 

από μη διαβαθμισμένα υλικά 

69 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01 

Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωμάτινων και 

λιθόρριπτων φραγμάτων 

70 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00 Εφαρμογή ενεμάτων σε υφιστάμενες τοιχοποιίες 
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IV 

(Πληροφορίες) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας) 

(2012/C 176/01) 

Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό 

Τυποποίησης ( 1 ) 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου 
(έγγραφο αναφοράς) Έγγραφο αναφοράς 

Ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του προτύπου ως 

εναρμονισμένου προτύπου 

Ημερομηνία λήξης της 
περιόδου συνύπαρξης 

Σημείωση 4 

(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 1:1998 
Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες εξάτμισης 

1.1.2008 1.1.2009 

EN 1:1998/A1:2007 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 40-4:2005 
Ιστοί φωτισμού – Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού 
από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα 

1.10.2006 1.10.2007 

EN 40-4:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 40-5:2002 
Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς 
φωτισμού 

1.2.2003 1.2.2005 

CEN EN 40-6:2002 
Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από 
αλουμίνιο 

1.2.2003 1.2.2005 

CEN EN 40-7:2002 
Ιστοί φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από 
οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές 

1.10.2003 1.10.2004 

CEN EN 54-2:1997 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 2: Εξοπλι 
σμός ελέγχου και ενδείξεων 

1.1.2008 1.8.2009 

EN 54-2:1997/A1:2006 Σημείωση 3 1.1.2008 1.8.2009 

EN 54-2:1997/AC:1999 1.1.2008 1.1.2008
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 54-3:2001 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 3: Ηχητικές 
διατάξεις συναγερμού 

1.4.2003 1.6.2009 

EN 54-3:2001/A1:2002 Σημείωση 3 1.4.2003 30.6.2005 

EN 54-3:2001/A2:2006 Σημείωση 3 1.3.2007 1.6.2009 

CEN EN 54-4:1997 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 4: Εξοπλι 
σμός παροχής ισχύος 

1.10.2003 1.8.2009 

EN 54-4:1997/A1:2002 Σημείωση 3 1.10.2003 1.8.2009 

EN 54-4:1997/A2:2006 Σημείωση 3 1.6.2007 1.8.2009 

EN 54-4:1997/AC:1999 1.6.2005 1.6.2005 

CEN EN 54-5:2000 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 5: Ανιχνευ 
τές θερμότητας - Σημειακοί ανιχνευτές 

1.4.2003 30.6.2005 

EN 54-5:2000/A1:2002 Σημείωση 3 1.4.2003 30.6.2005 

CEN EN 54-7:2000 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 7: Ανιχνευ 
τές καπνού - Σημειακοί ανιχνευτές με χρήση σκεδασμένου 
φωτός, άμεσα διαδιδόμενοου ή ιοντισμού 

1.4.2003 1.8.2009 

EN 54-7:2000/A1:2002 Σημείωση 3 1.4.2003 30.6.2005 

EN 54-7:2000/A2:2006 Σημείωση 3 1.5.2007 1.8.2009 

CEN EN 54-10:2002 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 10: Ανι 
χνευτές φλόγας - Σημειακοί ανιχνευτές 

1.9.2006 1.9.2008 

EN 54-10:2002/A1:2005 Σημείωση 3 1.9.2006 1.9.2008 

CEN EN 54-11:2001 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11: Εκκι 
νητές συναγερμού χειρός 

1.9.2006 1.9.2008 

EN 54-11:2001/A1:2005 Σημείωση 3 1.9.2006 1.9.2008 

CEN EN 54-12:2002 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 12: Ανι 
χνευτές καπνού - Γραμμικοί ανιχνευτές που λειτουργούν με 
ακτίνα φωτός 

1.10.2003 31.12.2005 

CEN EN 54-16:2008 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Εξαρτήματα για 
φωνητικά συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς - Μέρος 16: Εξο 
πλισμός ελέγχου και ενδείξεων φωνητικού συναγερμού 

1.1.2009 1.4.2011

EL C 176/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2012



(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 54-17:2005 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 17: 
Συσκευές βραχυκύκλωσης 

1.10.2006 1.12.2008 

EN 54-17:2005/AC:2007 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 54-18:2005 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 18: 
Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής 

1.10.2006 1.12.2008 

EN 54-18:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008 

CEN EN 54-20:2006 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 20: Αναρ 
ροφητικοί ανιχνευτές καπνού 

1.4.2007 1.7.2009 

EN 54-20:2006/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009 

CEN EN 54-21:2006 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 21: Εξοπλι 
σμός μετάδοσης συναγερμού και σημάτων προειδοποίησης για 
την ύπαρξη σφαλμάτων 

1.3.2007 1.6.2009 

CEN EN 54-23:2010 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 23: Διατά 
ξεις συναγερμού πυρκαγιάς - Οπτικοί συναγερμοί 

1.12.2010 1.3.2013 

CEN EN 54-24:2008 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 24: Εξαρ 
τήματα φωνητικών συστημάτων συναγερμού - Μεγάφωνα 

1.1.2009 1.4.2011 

CEN EN 54-25:2008 
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 25: Ραδιο 
ζευκτά εξαρτήματα 

1.1.2009 1.4.2011 

EN 54-25:2008/AC:2012 1.7.2012 1.7.2012 

CEN EN 179:2008 
Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων κινδύνου χειριζόμενες με 
χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής 
- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

EN 179:1997 1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 197-1:2011 
Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμ 
μόρφωσης για κοινά τσιμέντα 

EN 197-1:2000 
EN 197-4:2004 

1.7.2012 1.7.2013 

CEN EN 295-10:2005 
Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και σύνδεσμοί τους 
για αποχετεύσεις και υπονόμους - Μέρος 10: Εντελόμμενες 
απαιτήσεις 

1.1.2006 1.1.2007 

CEN EN 331:1998 
Χειρoκίvητoι σφαιρικoί κωvικoί κρoύvoι κλειστoυ πυθμέvα για 
εγκαταστάσεις αερίoυ σε κτίρια 

1.9.2011 1.9.2012 

EN 331:1998/A1:2010 Σημείωση 3 1.9.2011 1.9.2012
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(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 413-1:2011 
Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης 

EN 413-1:2004 1.2.2012 1.2.2013 

CEN EN 416-1:2009 
Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής 
ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με ανεμιστήρα - Μέρος 1: 
Ασφάλεια 

1.12.2009 1.12.2010 

CEN EN 438-7:2005 
Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλής συμπίεσης (HPL) - Φύλλα 
με βάση θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα 
πολύστρωμα) - Μέρος 7: Συμπαγή πολύστρωμα και σύνθετα 
πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις τοί 
χων και οροφώνεξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφών 

1.11.2005 1.11.2006 

CEN EN 442-1:1995 
Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες θερμότητας-Μέρος 1:Τεχνι 
κές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

1.12.2004 1.12.2005 

EN 442-1:1995/A1:2003 Σημείωση 3 1.12.2004 1.12.2005 

CEN EN 450-1:2005+A1:2007 
Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα – Μέρος 1: Ορισμός, προδια 
γραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

EN 450-1:2005 1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 459-1:2010 
Δομική άσβεστος - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτή 
ρια συμμόρφωσης 

EN 459-1:2001 1.6.2011 1.6.2012 

CEN EN 490:2011 
Κεραμίδια και εξαρτήματά τους από σκυρόδεμα για επικαλύψεις 
στεγών και επενδύσεις τοίχων - Προδιαγραφές προϊόντος 

EN 490:2004 1.8.2012 1.8.2012 

CEN EN 492:2004 
Πλακίδια στέγασης και εξαρτήματά τους από ινοτσιμέντο – 
Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

1.1.2006 1.1.2007 

EN 492:2004/A1:2005 Σημείωση 3 1.1.2006 1.1.2007 

EN 492:2004/A2:2006 Σημείωση 3 1.7.2007 1.7.2008 

CEN EN 494:2004+A3:2007 
Πλακίδια και εξαρτήματά τους από ινοτσιμέντο – Προδιαγραφή 
προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

EN 494:2004 1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 516:2006 
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - Εγκαταστάσεις επι 
σκέψεως στέγης - Διάδρομοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και 
σκαλιά στάσης 

1.11.2006 1.11.2007 

CEN EN 517:2006 
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - Αγκύρια ασφαλείας 
στεγών 

1.12.2006 1.12.2007 

CEN EN 520:2004+A1:2009 
Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

EN 520:2004 1.6.2010 1.12.2010
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CEN EN 523:2003 
Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύ 
βδινη ταινία - Ορολογία, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 

1.6.2004 1.6.2005 

CEN EN 534:2006+A1:2010 
Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προσιαγραφή προϊόντος και 
μέθοδοι δοκιμής 

EN 534:2006 1.1.2011 1.1.2011 

CEN EN 544:2011 
Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό ή/και συνθετικό 
υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

EN 544:2005 1.4.2012 1.4.2012 

CEN EN 572-9:2004 
Υαλος για δομική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβε 
στο-πυριτική ύαλο - Μέρος 9: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ 
πρότυπο προϊόντος 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 588-2:2001 
Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και αποχετεύσεις - Μέρος 
2: Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες επίσκεψης 

1.10.2002 1.10.2003 

CEN EN 598:2007+A1:2009 
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και 
οι συνδέσεις τους για εφαρμογές αποχέτευσης - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμών 

EN 598:2007 1.4.2010 1.4.2011 

CEN EN 621:2009 
Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου, για θέρμανση χώρου, εξαναγ 
κασμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που 
δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστή 
ριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των καυσαερίων 

1.8.2010 1.8.2011 

CEN EN 671-1:2001 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους 
σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο 
σωλήνα 

1.2.2002 1.4.2004 

EN 671-1:2001/AC:2002 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 671-2:2001 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα με εύκαμπτους 
σωλήνες - Μέρος 2: Πυροσβεστικές φωλιές με επίπεδους σωλή 
νες 

1.2.2002 1.4.2004 

EN 671-2:2001/A1:2004 Σημείωση 3 1.3.2007 1.3.2008 

CEN EN 681-1:1996 
Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης 
συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό 

1.1.2003 1.1.2009 

EN 681-1:1996/A1:1998 Σημείωση 3 1.1.2003 1.1.2004 

EN 681-1:1996/A2:2002 Σημείωση 3 1.1.2003 1.1.2004 

EN 681-1:1996/A3:2005 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1.2009
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CEN EN 681-2:2000 
Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης 
συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 2: Θερμοπλαστικά ελαστο 
μερή 

1.1.2003 1.1.2004 

EN 681-2:2000/A1:2002 Σημείωση 3 1.1.2003 1.1.2004 

EN 681-2:2000/A2:2005 Σημείωση 3 1.1.2010 1.1.2010 

CEN EN 681-3:2000 
Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης 
συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούμενων σε εφαρμογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη υλικά βουλκανι 
σμένου ελαστικού 

1.1.2003 1.1.2004 

EN 681-3:2000/A1:2002 Σημείωση 3 1.1.2003 1.1.2004 

EN 681-3:2000/A2:2005 Σημείωση 3 1.7.2012 1.7.2012 

CEN EN 681-4:2000 
Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης 
συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - 
Μέρος 4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη 

1.1.2003 1.1.2004 

EN 681-4:2000/A1:2002 Σημείωση 3 1.1.2003 1.1.2004 

EN 681-4:2000/A2:2005 Σημείωση 3 1.7.2012 1.7.2012 

CEN EN 682:2002 
Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης 
που χρησιμοποιούνται σε σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέ 
ρουν αέριο και ρευστούς υδρογονάνθρακες 

1.10.2002 1.12.2003 

EN 682:2002/A1:2005 Σημείωση 3 1.7.2012 1.7.2012 

CEN EN 771-1:2011 
Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Στοιχεία τοι 
χοποιίας από άργιλο (οπτόπλινθοι) 

EN 771-1:2003 1.2.2012 1.2.2013 

CEN EN 771-2:2011 
Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποϊίας - Μέρος 2: Στοιχεία τοι 
χοποιίας από πυριτικό ασβέστιο 

EN 771-2:2003 1.2.2012 1.2.2013 

CEN EN 771-3:2011 
Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 3: Στοιχεία τοι 
χοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη και ελαφρά) 

EN 771-3:2003 1.2.2012 1.2.2013 

CEN EN 771-4:2011 
Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 4: Στοιχεία τοι 
χοποιίας από κυψελωτό σκυρόδεμα σε αυτόκλειστο 

EN 771-4:2003 1.2.2012 1.2.2013 

CEN EN 771-5:2011 
Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 5: Στοιχεία τοι 
χοποιίας από τεχνητούς λίθους 

EN 771-5:2003 1.2.2012 1.2.2013 

CEN EN 771-6:2011 
Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: Στοιχεία τοι 
χοποιίας από φυσικό λίθο 

EN 771-6:2005 1.2.2012 1.2.2013
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CEN EN 777-1:2009 
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής 
ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 
1: Σύστημα D, ασφάλεια 

1.11.2009 1.11.2010 

CEN EN 777-2:2009 
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής 
ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 
2: Σύστημα E, ασφάλεια 

1.11.2009 1.11.2010 

CEN EN 777-3:2009 
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής 
ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 
3: Σύστημα F, ασφάλεια 

1.11.2009 1.11.2010 

CEN EN 777-4:2009 
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής 
ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 
4: Σύστημα Η, ασφάλεια 

1.11.2009 1.11.2010 

CEN EN 778:2009 
Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκα 
σμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που 
δεν υπερβαίνει τα 70 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη 
της μεταφοράς του αέρα καύσης ή/και καυσαερίων 

1.8.2010 1.8.2011 

CEN EN 845-1:2003+A1:2008 
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας- Μέρος 1: 
Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα 

EN 845-1:2003 1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 845-2:2003 
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 2: 
Υπέρθυρα 

1.2.2004 1.4.2006 

CEN EN 845-3:2003+A1:2008 
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας- Μέρος 3: 
Χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού οριζόντιων αρμών 

EN 845-3:2003 1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 858-1:2002 
Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ λιπαντικά και καύ 
σιμα) - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού προϊόντος, επιδόσεις και 
δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας 

1.9.2005 1.9.2006 

EN 858-1:2002/A1:2004 Σημείωση 3 1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 877:1999 
Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις τους και 
παρελκόμενα για την εκκένωση του νερού από τα κτίρια – 
Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας 

1.1.2008 1.9.2009 

EN 877:1999/A1:2006 Σημείωση 3 1.1.2008 1.9.2009 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 934-2:2009 
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: 
Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, 
σήμανση και επισήμανση 

EN 934-2:2001 1.3.2010 1.3.2011
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CEN EN 934-3:2009 
Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 3: 
Πρόσθετα για κονιάματα τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις συμ 
μόρφωσης, σήμανση και επισήμανση 

EN 934-3:2003 1.5.2010 1.5.2011 

CEN EN 934-4:2009 
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Πρόσθετα 
ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες - Μέρος 4: Ορισμοί, 
απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

EN 934-4:2001 1.3.2010 1.3.2011 

CEN EN 934-5:2007 
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 5: 
Πρόσθετα για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, 
συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 969:2009 
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και 
οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμή 

1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 997:2012 
Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με ενσωματωμένη 
οσμοπαγίδα 

EN 997:2003 1.12.2012 1.6.2013 

CEN EN 998-1:2010 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 1: Εξωτερικά και 
εσωτερικά επιχρίσματα 

EN 998-1:2003 1.6.2011 1.6.2012 

CEN EN 998-2:2010 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 2: Κονίαμα τοι 
χοποιίας 

EN 998-2:2003 1.6.2011 1.6.2012 

CEN EN 1020:2009 
Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγ 
κασμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που 
δεν υπερβαίνει τα 300 kW με ενσωματωμένο ανεμιστήρα για 
την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και καυσαερίων 

1.8.2010 1.8.2011 

CEN EN 1036-2:2008 
Υαλος δομικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί με επι 
κάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση - Μέρος 2: Αξιολόγηση 
συμμόρφωσης, πρότυπο προϊόντος 

1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 1051-2:2007 
'Υαλος για δομική χρήση – Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώ 
σεων – Μέρος 2 : Αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 1057:2006+A1:2010 
Χαλκός και κράματα χαλκού – Χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, 
κυκλικής διατομής για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής 
και θέρμανσης 

EN 1057:2006 1.12.2010 1.12.2010 

CEN EN 1090-1:2009+A1:2011 
Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δομικών 
στοιχείων 

EN 1090-1:2009 1.9.2012 1.7.2014 

CEN EN 1096-4:2004 
Ύαλος για δομική χρήση - Επενδυμένη ύαλος - Μέρος 4: Αξιο 
λόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

1.9.2005 1.9.2006
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CEN EN 1123-1:1999 
Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα με γαλβάνι 
σμα εν θερμώ συγκολλημένων κατά μήκος με σύνδεση αρσενι 
κού-θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, 
δοκιμές, έλεγχος ποιότητας 

1.6.2005 1.6.2006 

EN 1123-1:1999/A1:2004 Σημείωση 3 1.6.2005 1.6.2006 

CEN EN 1124-1:1999 
Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα 
συγκολλημένων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού-θηλυκού 
για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, 
έλεγχος ποιότητας 

1.6.2005 1.6.2006 

EN 1124-1:1999/A1:2004 Σημείωση 3 1.6.2005 1.6.2006 

CEN EN 1125:2008 
Είδη κιγκαλερίας – Διατάξεις εξόδων πανικού που λειτουργούν 
με οριζόντια μπάρα για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής – Απαιτή 
σεις και μέθοδοι δοκιμής 

EN 1125:1997 1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 1154:1996 
Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόμενου κλεισίματος θυρών - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.10.2003 1.10.2004 

EN 1154:1996/A1:2002 Σημείωση 3 1.10.2003 1.10.2004 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010 

CEN EN 1155:1997 
Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόμενες 
πόρτες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.10.2003 1.10.2004 

EN 1155:1997/A1:2002 Σημείωση 3 1.10.2003 1.10.2004 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010 

CEN EN 1158:1997 
Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξεις συντινισμού πόρτας - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.10.2003 1.10.2004 

EN 1158:1997/A1:2002 Σημείωση 3 1.10.2003 1.10.2004 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006 

CEN EN 1168:2005+A3:2011 
Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα - Διάτρητες πλά 
κες με διαμήκη κενά 

EN 
1168:2005+A2:2009 

1.7.2012 1.7.2013 

CEN EN 1279-5:2005+A2:2010 
Υαλος για δομική χρήση - Μονωμένα στοιχεία υαλοστασίων - 
Μέρος 5: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

EN 1279- 
5:2005+A1:2008 

1.2.2011 1.2.2012 

CEN EN 1304:2005 
Κεραμίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών - Ορι 
σμοί και προδιαγραφές προϊόντων 

1.2.2006 1.2.2007
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CEN EN 1317-5:2007+A2:2012 
Οδικά συστήματα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαιτήσεις προϊόντος 
και αξιολόγηση της συμμόρφωσης για συστήματα αναχαίτισης 
οχημάτων 

EN 1317- 
5:2007+A1:2008 

1.1.2013 1.1.2013 

CEN EN 1319:2009 
Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκα 
σμένης συναγωγής, με καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική 
θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW 

1.10.2010 1.10.2011 

CEN EN 1337-3:2005 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 3: Ελαστομερή εφέδρανα 

1.1.2006 1.1.2007 

CEN EN 1337-4:2004 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα 

1.2.2005 1.2.2006 

EN 1337-4:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008 

CEN EN 1337-5:2005 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα εγκιβωτισμένου 
ελαστομερούς 

1.1.2006 1.1.2007 

CEN EN 1337-6:2004 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα εξισορρόπησης 

1.2.2005 1.2.2006 

CEN EN 1337-7:2004 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και κυλιν 
δρικά τύπου PTFE 

EN 1337-7:2000 1.12.2004 1.6.2005 

CEN EN 1337-8:2007 
Εφέδρανα δομημάτων – Μέρος 8 : Εφέδρανα οδηγοί και εφέ 
δρανα συγκράτησης 

1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 1338:2003 
Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.3.2004 1.3.2005 

EN 1338:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 1339:2003 
Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

1.3.2004 1.3.2005 

EN 1339:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 1340:2003 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.2.2004 1.2.2005 

EN 1340:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 1341:2001 
Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.10.2002 1.10.2003 

CEN EN 1342:2001 
Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.10.2002 1.10.2003
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CEN EN 1343:2001 
Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.10.2002 1.10.2003 

CEN EN 1344:2002 
Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.1.2003 1.1.2004 

CEN EN 1423:2012 
Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών - Προϊόντα επίπασης - 
Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μίγματα αυτών 

EN 1423:1997 1.11.2012 1.11.2012 

CEN EN 1433:2002 
Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και οχη 
μάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, 
σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

1.8.2003 1.8.2004 

EN 1433:2002/A1:2005 Σημείωση 3 1.1.2006 1.1.2006 

CEN EN 1457-1:2012 
Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από αργιλο/κεραμική ύλη - 
Μέρος 1: Καπναγωγοί που λειτουργούν υπό ξηρές συνθήκες - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

EN 1457:1999 1.11.2012 1.11.2013 

CEN EN 1457-2:2012 
Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από αργιλο/κεραμική ύλη - 
Μέρος 2: Καπναγωγοί που λειτουργούν υπό υγρές συνθήκες - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

EN 1457:1999 1.11.2012 1.11.2013 

CEN EN 1463-1:2009 
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - Ανακλαστήρες οδοστρωμά 
των - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων 

EN 1463-1:1997 1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 1469:2004 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαι 
τήσεις 

1.7.2005 1.7.2006 

CEN EN 1504-2:2004 
Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επιδιόρθωσης κατα 
σκευών από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποι 
ότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 2: Συστή 
ματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος 

1.9.2005 1.1.2009 

CEN EN 1504-3:2005 
Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομη 
μάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 
και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή φερό 
ντων και μη φερόντων στοιχείων 

1.10.2006 1.1.2009 

CEN EN 1504-4:2004 
Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομη 
μάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 
και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 4: Δομικά συνδετικά 

1.9.2005 1.1.2009 

CEN EN 1504-5:2004 
Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επιδιόρθωσης κατα 
σκευών από σκυρόδεμα – Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποι 
ότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 5: Έγχυση 
σκυροδέματος 

1.10.2005 1.1.2009
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CEN EN 1504-6:2006 
Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομη 
μάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 
και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύ 
βδινων ράβδων οπλισμού 

1.6.2007 1.1.2009 

CEN EN 1504-7:2006 
Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομη 
μάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 
και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία έναντι 
διάβρωσης οπλισμού 

1.6.2007 1.1.2009 

CEN EN 1520:2011 
Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από ελαφροσκυρόδεμα 
ανοιχτής δομής με φέροντα ή μη φέροντα οπλισμό 

EN 1520:2002 1.1.2012 1.1.2013 

CEN EN 1748-1-2:2004 
Ύαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - Βοριοπυ 
ριτικοί ύαλοι - Μέρος 1-2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρό 
τυπο προϊόντος 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 1748-2-2:2004 
Ύαλος για δομική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - Μέρος 2-2: 
Υαλοκεραμικά - Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊ 
όντος 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 1806:2006 
Καπνοδόχοι – Προκατασκευασμένα τεμάχια πήλινων/κεραμικών 
καπνοδόχων μονού τοιχώματος – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκι 
μής 

1.5.2007 1.5.2008 

CEN EN 1825-1:2004 
Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού, επιδόσεις και 
δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας 

1.9.2005 1.9.2006 

EN 1825-1:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 1856-1:2009 
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων - Μέρος 1: 
Προϊόντα που βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων 

EN 1856-1:2003 1.3.2010 1.3.2011 

CEN EN 1856-2:2009 
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για μεταλλικές καπνοδόχους - Μέρος 
2: Ευθύγραμμα μεταλλικά τμήματα και τμήματα συνδέσεως 

EN 1856-2:2004 1.3.2010 1.3.2011 

CEN EN 1857:2010 
Καπνοδόχοι - Στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεμα 

EN 
1857:2003+A1:2008 

1.1.2011 1.1.2012 

CEN EN 1858:2008+A1:2011 
Καπνοδόχοι-Δομικά στοιχεία-Στοιχεία από σκυρόδεμα 

EN 1858:2008 1.4.2012 1.4.2013 

CEN EN 1863-2:2004 
Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλος ενι 
σχυμένη θερμικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ 
Πρότυπο προϊόντος 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 1873:2005 
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης – Μεμονωμένοι πλα 
στικοί φεγγίτες – Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής 

1.10.2006 1.10.2009
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CEN EN 1916:2002 
Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από σκυρόδεμα άοπλο ή 
οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα 

1.8.2003 23.11.2004 

EN 1916:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 1917:2002 
Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα άοπλο 
ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα 

1.8.2003 23.11.2004 

EN 1917:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 1935:2002 
Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί μεντεσέδες - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμών 

1.10.2002 1.12.2003 

EN 1935:2002/AC:2003 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 10025-1:2004 
Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: 
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 10088-4:2009 
Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για 
χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές 
σε διάβρωση για δομικές χρήσεις 

1.2.2010 1.2.2011 

CEN EN 10088-5:2009 
Ανοζείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι παράδοσης 
χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για ράβδους, χονδροσύρματα, 
σύρματα, διατομές και στιλπνά προϊόντα για δομικές χρήσεις 

1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 10210-1:2006 
Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ 
από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

1.2.2007 1.2.2008 

CEN EN 10219-1:2006 
Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν 
ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - 
Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης 

1.2.2007 1.2.2008 

CEN EN 10224:2002 
Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες και εξαρτήματα για τη 
μεταφορά υδατικών διαλυμάτων συμπεριλαμβανομένου πόσιμου 
ύδατος – Τεχνικοί όροι παράδοσης 

1.4.2006 1.4.2007 

EN 10224:2002/A1:2005 Σημείωση 3 1.4.2006 1.4.2007 

CEN EN 10255:2004+A1:2007 
Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση 
και κατασκευή σπειρωμάτων - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 10311:2005 
Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για τη μεταφορά 
ύδατος και άλλων υδατικών υγρών 

1.3.2006 1.3.2007
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CEN EN 10312:2002 
Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες μεταφοράς υδα 
τικών υγρών συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

1.4.2006 1.4.2007 

EN 10312:2002/A1:2005 Σημείωση 3 1.4.2006 1.4.2007 

CEN EN 10340:2007 
Χυτοχάλυβες για δομικές εφαρμογές 

1.1.2010 1.1.2011 

EN 10340:2007/AC:2008 1.1.2010 1.1.2010 

CEN EN 10343:2009 
Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές χρήσεις - Τεχνικοί 
όροι παράδοσης 

1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 12004:2007 
Συγκολλητικά για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμ 
μόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός 

EN 12004:2001 1.6.2008 1.6.2010 

CEN EN 12050-1:2001 
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - 
Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντ 
λησης που περιέχουν κοπρανώδη υλικά 

1.11.2001 1.11.2002 

CEN EN 12050-2:2000 
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - 
Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντ 
λησης από μη κοπρανώδη υλικά 

1.10.2001 1.10.2002 

CEN EN 12050-3:2000 
Εγκαταστάσεις άντλησης απποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - 
Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις άντ 
λησης για απόβλητα που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για περιο 
ρισμένες εφαρμογές 

1.10.2001 1.10.2002 

CEN EN 12050-4:2000 
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - 
Αρχές κατασκευής και δοκιμών - Μέρος 4: Αντεπίστροφες βαλ 
βίδες για απόβλητα μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και από 
βλητα περιέχοντα κοπρανώδη υλικά 

1.10.2001 1.10.2002 

CEN EN 12057:2004 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Διαστασιολογημένα πλακίδια - 
Απαιτήσεις 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 12058:2004 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες 
- Απαιτήσεις 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 12094-1:2003 
Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 1: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι 
μής για ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκα 
θυστέρησης 

1.2.2004 1.5.2006 

CEN EN 12094-2:2003 
Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 2: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι 
μής για μη ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονο 
καθυστέρησης 

1.2.2004 1.5.2006
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CEN EN 12094-3:2003 
Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 3: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι 
μής για διατάξεις χειροκίνητης ενεργοποίησης και ακύρωσης 

1.1.2004 1.9.2005 

CEN EN 12094-4:2004 
Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 4: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι 
μής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείου και των ενεργοποιητών 
τους 

1.5.2005 1.8.2007 

CEN EN 12094-5:2006 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριο – Μέρος 5 : Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής για βαλβίδων επιλογείς υψηλής και χαμηλής πίεσης 
και τους ενεργοποιητών τους 

EN 12094-5:2000 1.2.2007 1.5.2009 

CEN EN 12094-6:2006 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριο - Μέρος 6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκι 
μής για μη ηλεκτρικές αδρανοποιημένες συσκευές 

EN 12094-6:2000 1.2.2007 1.5.2009 

CEN EN 12094-7:2000 
Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 7: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι 
μής για ακροφύσια σε συστήματα CO2 

1.10.2001 1.4.2004 

EN 12094-7:2000/A1:2005 Σημείωση 3 1.11.2005 1.11.2006 

CEN EN 12094-8:2006 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Στοιχεία για συστήματα κατά 
σβεσης με αέριο – Μέρος 8: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 
για συνδέσμους 

1.2.2007 1.5.2009 

CEN EN 12094-9:2003 
Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 9: Απαιτήσεις και μέθoδoι δoκι 
μής για ειδικούς πυρανιχνευτές 

1.1.2004 1.9.2005 

CEN EN 12094-10:2003 
Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 10: Απαιτήσεις και μέθoδoι 
δoκιμής για μανόμετρα και πρεσσοστατικούς διακόπτες 

1.2.2004 1.5.2006 

CEN EN 12094-11:2003 
Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 11: Απαιτήσεις και μέθoδoι 
δoκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης 

1.1.2004 1.9.2005 

CEN EN 12094-12:2003 
Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 12: Απαιτήσεις και μέθoδoι 
δoκιμής για πνευματικές διατάξεις συναγερμού 

1.1.2004 1.9.2005 

CEN EN 12094-13:2001 
Μόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
κατάσβεσης με αέριo - Μέρoς 13: Απαιτήσεις και μέθoδoι 
δoκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής 

1.1.2002 1.4.2004 

EN 12094-13:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010
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CEN EN 12101-1:2005 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 1: Προ 
διαγραφή για πετάσματα καπνού 

1.6.2006 1.9.2008 

EN 12101-1:2005/A1:2006 Σημείωση 3 1.12.2006 1.9.2008 

CEN EN 12101-2:2003 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 2: Προ 
διαγραφή για συνήθη καπνό και ανεμιστήρες απαγωγής θερμό 
τητας 

1.4.2004 1.9.2006 

CEN EN 12101-3:2002 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 3: Προ 
διαγραφή για μηχνικούς απαγωγείς καπνού και θερμότητας 

1.4.2004 1.4.2005 

EN 12101-3:2002/AC:2005 1.1.2006 1.1.2006 

CEN EN 12101-6:2005 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 6: Προ 
διαγραφές για συστήματα διαφορικής πίεσης – Σύνεργα εξαρ 
τημάτων 

1.4.2006 1.4.2007 

EN 12101-6:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 12101-7:2011 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 7: Διατομές 
αγωγών καπνού 

1.2.2012 1.2.2013 

CEN EN 12101-8:2011 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας - Μέρος 8: Δια 
φράγματα έλέγχου καπνού 

1.2.2012 1.2.2013 

CEN EN 12101-10:2005 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας – Μέρος 10: Πηγές 
τροφοδοσίας 

1.10.2006 1.5.2012 

EN 12101-10:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008 

CEN EN 12150-2:2004 
Ύαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη νάτριο-άσβε 
στο-πυριτική ύαλος - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ 
Πρότυπο προϊόντος 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 12209:2003 
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές μηχανικής λειτουρ 
γίας και κυπριά - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.12.2004 1.6.2006 

EN 12209:2003/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006 

CEN EN 12259-1:1999 + A1:2001 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
καταιονιομού και ψεκασμούνερού - Μέρος 1: Καταιονιστήρες 

1.4.2002 1.9.2005 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 Σημείωση 3 1.3.2005 1.3.2006 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 Σημείωση 3 1.11.2006 1.11.2007
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CEN EN 12259-2:1999 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 2: Συστήματα συνα 
γερμού με υδραυλική βαλβίδα 

1.1.2002 1.8.2007 

EN 12259-2:1999/A1:2001 Σημείωση 3 1.1.2002 1.8.2007 

EN 12259-2:1999/A2:2005 Σημείωση 3 1.9.2006 1.8.2007 

EN 12259-2:1999/AC:2002 1.6.2005 1.6.2005 

CEN EN 12259-3:2000 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 3: Βαλβίδα συνα 
γερμού ξηρού τύπου 

1.1.2002 1.8.2007 

EN 12259-3:2000/A1:2001 Σημείωση 3 1.1.2002 1.8.2007 

EN 12259-3:2000/A2:2005 Σημείωση 3 1.9.2006 1.8.2007 

CEN EN 12259-4:2000 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 4: Συσκευή διαπί 
στωσης νερού 

1.1.2002 1.4.2004 

EN 12259-4:2000/A1:2001 Σημείωση 3 1.1.2002 1.4.2004 

CEN EN 12259-5:2002 
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα 
καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές 
ροής νερού 

1.7.2003 1.9.2005 

CEN EN 12271:2006 
Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές 

1.1.2008 1.1.2011 

CEN EN 12273:2008 
Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις 

1.1.2009 1.1.2011 

CEN EN 12285-2:2005 
Χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σε εργοστάσιο - Μέρος 
2: Οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές απλού και διπλού τοιχώ 
ματος για υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη εύφλεκτων 
υγρών που ρυπαίνουν το νερό 

1.1.2006 1.1.2008 

CEN EN 12326-1:2004 
Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις 
στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος 

1.5.2005 1.5.2008 

CEN EN 12337-2:2004 
Ύαλος για δομική χρήση - Νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλος ενι 
σχυμένη χημικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ 
Πρότυπο προϊόντος 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 12352:2006 
Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί σηματο 
δότες και σηματοδότες ασφάλειας 

1.2.2007 1.2.2008 

CEN EN 12368:2006 
Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί σηματοδότες 

1.2.2007 1.2.2008
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CEN EN 12380:2002 
Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα για συστήματα αποχέ 
τευσης - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και αξιολόγηση της συμ 
μόρφωσης 

1.10.2003 1.10.2004 

CEN EN 12446:2011 
Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εξωτερικά στοιχεία από σκυρό 
δεμα 

EN 12446:2003 1.4.2012 1.4.2013 

CEN EN 12467:2004 
Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές προϊόντος και 
μέθοδοι δοκιμής 

1.1.2006 1.1.2007 

EN 12467:2004/A1:2005 Σημείωση 3 1.1.2006 1.1.2007 

EN 12467:2004/A2:2006 Σημείωση 3 1.7.2007 1.7.2008 

CEN EN 12566-1:2000 
Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύνα 
μους κατοίκους - Μέρος 1: Προκατασκευασμένες σηπτικές δεξα 
μενές 

1.12.2004 1.12.2005 

EN 12566-1:2000/A1:2003 Σημείωση 3 1.12.2004 1.12.2005 

CEN EN 12566-3:2005+A1:2009 
Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύνα 
μους κατοίκους - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας απο 
βλήτων οικιακής χρήσης, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και επι 
τόπου, συναρμολογούμενες 

EN 12566-3:2005 1.11.2009 1.11.2010 

CEN EN 12566-4:2007 
Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύνα 
μους κατοίκους - Μέρος 4: Συναρμολογημένες συπτικές δεξα 
μενές επί τόπου από προκατασκευασμένα στοιχεία και σύνεργα 

1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 12591:2009 
Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προδιαγραφές για ασφάλ 
τους οδοστρωσίας 

1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 12620:2002+A1:2008 
Αδρανή για σκυρόδεμα 

EN 12620:2002 1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 12676-1:2000 
Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρος 1: Επίδοση και χαρα 
κτηριστικά 

1.2.2004 1.2.2006 

EN 12676-1:2000/A1:2003 Σημείωση 3 1.2.2004 1.2.2006 

CEN EN 12737:2004+A1:2007 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πλάκες δαπέ 
δου εσταυλισμού 

1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 12764:2004+A1:2008 
Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδρομασάζ 

EN 12764:2004 1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 12794:2005+A1:2007 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πάσσαλοι 
θεμελίωσης 

EN 12794:2005 1.2.2008 1.2.2009 

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009
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CEN EN 12809:2001 
Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύ 
σιμα - Ονομαστική θερμική ισχύς έως 50 kW - Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

1.7.2005 1.7.2007 

EN 12809:2001/A1:2004 Σημείωση 3 1.7.2005 1.7.2007 

EN 12809:2001/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008 

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008 

CEN EN 12815:2001 
Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαι 
τήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.7.2005 1.7.2007 

EN 12815:2001/A1:2004 Σημείωση 3 1.7.2005 1.7.2007 

EN 12815:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008 

CEN EN 12839:2012 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Στοιχεία περι 
φράξεων 

EN 12839:2001 1.10.2012 1.10.2013 

CEN EN 12843:2004 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Ιστοί και στύ 
λοι 

1.9.2005 1.9.2007 

CEN EN 12859:2011 
Γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

EN 12859:2008 1.12.2011 1.12.2012 

CEN EN 12860:2001 
Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής 

1.4.2002 1.4.2003 

EN 12860:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010 

CEN EN 12878:2005 
Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται 
στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και μέθοδοι 
δοκιμής 

1.3.2006 1.3.2007 

EN 12878:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 12899-1:2007 
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 1: 
Σταθερές πινακίδες 

1.1.2009 1.1.2013 

CEN EN 12899-2:2007 
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 2: 
Εσωτερικά φωτιζόμενα στοιχεία σήμανσης νησίδων 

1.1.2009 1.1.2013 

CEN EN 12899-3:2007 
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης - Μέρος 3: 
Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία 

1.1.2009 1.1.2013 

CEN EN 12951:2004 
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης - Σκάλες στεγών 
μόνιμης τοποθέτησης - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι 
δοκιμής 

1.9.2005 1.9.2006
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CEN EN 12966-1:2005+A1:2009 
Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδες μεταβαλλόμενων μηνυ 
μάτων - Μέρος 1: Πρότυπο προϊόντος 

EN 12966-1:2005 1.8.2010 1.8.2010 

CEN EN 13024-2:2004 
Υαλος για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη βοριοπυριτική 
ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ 
Πρότυπο προϊόντος 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 13043:2002 
Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, 
αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 

1.7.2003 1.6.2004 

EN 13043:2002/AC:2004 1.6.2006 1.6.2006 

CEN EN 13055-1:2002 
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, 
κονιάματα και ενέματα 

1.3.2003 1.6.2004 

EN 13055-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010 

CEN EN 13055-2:2004 
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή ασφαλτομιγμάτων, 
επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα 
ή μη σταθεροποιημένα υλικά 

1.5.2005 1.5.2006 

CEN EN 13063-1:2005+A1:2007 
Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς 
από άργιλο/κεραμική ύλη - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής για αντίσταση σε φλόγα-αιθάλη 

EN 13063-1:2005 1.5.2008 1.5.2009 

CEN EN 13063-2:2005+A1:2007 
Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς 
από άργιλο/κεραμική ύλη - Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής σε συνθήκες υγρασίας 

EN 13063-2:2005 1.5.2008 1.5.2009 

CEN EN 13063-3:2007 
Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς 
από άργιλο/κεραμική ύλη - Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής για συστήματα αεραγωγών 

1.5.2008 1.5.2009 

CEN EN 13069:2005 
Καπνοδόχοι- Εξωτερικά τοιχώματα από άργιλο/κεραμική ύλη για 
συστήματα καπνοδόχων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.5.2006 1.5.2007 

CEN EN 13084-5:2005 
Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι – Μέρος 5: Υλικά από ψημένη 
άργιλο για τα εσωτερικά τοιχώματα – Προδιαγραφές προϊόντος 

1.4.2006 1.4.2007 

EN 13084-5:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 13084-7:2005 
Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: Προδιαγραφές προϊ 
όντος για κυλινδρικές κατασκευές από χάλυβα για χρήση σε 
καπνοδόχους μονού τοιχώματος από χάλυβα και εσωτερικούς 
αγωγούς από χάλυβα 

1.8.2006 1.8.2007 

EN 13084-7:2005/AC:2009 1.8.2009 1.8.2009
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CEN EN 13101:2002 
Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήμανση, δοκιμές 
και αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

1.8.2003 1.8.2004 

CEN EN 13108-1:2006 
Ασφαλτoμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 1: Ασφαλ 
τικό σκυρόδεμα 

1.3.2007 1.3.2008 

EN 13108-1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 13108-2:2006 
Ασφαλτoμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 2: Ασφαλ 
τικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτές στρώσεις 

1.3.2007 1.3.2008 

EN 13108-2:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 13108-3:2006 
Ασφαλτoμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 3: Μαλακά 
ασφαλτομίγματα 

1.3.2007 1.3.2008 

EN 13108-3:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 13108-4:2006 
Ασφαλτoμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 4: Ασφαλτο 
μίγματα συμπυκνούμενα εν θερμώ (Hot Rolled Asphalt) 

1.3.2007 1.3.2008 

EN 13108-4:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 13108-5:2006 
Ασφαλτoμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 5: Ασφαλ 
τική σκυρομαστίχη 

1.3.2007 1.3.2008 

EN 13108-5:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 13108-6:2006 
Ασφαλτoμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 6: Ασφαλτο 
μαστίχη 

1.3.2007 1.3.2008 

EN 13108-6:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 13108-7:2006 
Ασφαλτoμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 7: Πορώδες 
ασφαλτόμιγμα 

1.3.2007 1.3.2008 

EN 13108-7:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 13139:2002 
Αδρανή κονιαμάτων 

1.3.2003 1.6.2004 

EN 13139:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010 

CEN EN 13160-1:2003 
Συστήματα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: Γενικές αρχές 

1.3.2004 1.3.2005
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CEN EN 13162:2008 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικά παραγόμενα 
προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW)- Προδιαγραφή 

EN 13162:2001 1.9.2009 1.9.2010 

CEN EN 13163:2008 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικά παραγόμενα 
προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)- Προδιαγραφή 

EN 13163:2001 1.9.2009 1.9.2010 

CEN EN 13164:2008 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικά παραγόμενα 
προϊόντα από εξηλασμένη πολυστερίνη (ΧΡS)- Προδιαγραφή 

EN 13164:2001 1.9.2009 1.9.2010 

CEN EN 13165:2008 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικά παραγόμενα 
προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυοθρεθάνης (PUR)- Προδια 
γραφή 

EN 13165:2001 1.9.2009 1.9.2010 

CEN EN 13166:2008 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικά παραγόμενα 
προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF)- Προδιαγραφή 

EN 13166:2001 1.9.2009 1.9.2010 

CEN EN 13167:2008 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικά παραγόμενα 
προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG)- Προδιαγραφή 

EN 13167:2001 1.9.2009 1.9.2010 

CEN EN 13168:2008 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικά παραγόμενα 
προϊόντα από ξυλόμαλλο (WW)- Προδιαγραφή 

EN 13168:2001 1.9.2009 1.9.2010 

CEN EN 13169:2008 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικά παραγόμενα 
προϊόντα από διογκωμένο περλίτη(EPB)- Προδιαγραφή 

EN 13169:2001 1.9.2009 1.9.2010 

CEN EN 13170:2008 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικά παραγόμενα 
προϊόντα από διογκωμένο φελλό(ICB)- Προδιαγραφή 

EN 13170:2001 1.9.2009 1.9.2010 

CEN EN 13171:2008 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων- Βιομηχανικά παραγόμενα 
προϊόντα από ξύλου (WF)- Προδιαγραφή 

EN 13171:2001 1.9.2009 1.9.2010 

CEN EN 13224:2011 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Στοιχεία προ 
κατασκευασμένων δαπέδων με νευρώσεις 

EN 13224:2004+ 
A1:2007 

1.8.2012 1.8.2013 

CEN EN 13225:2004 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Ευθύγραμμα 
δομικά στοιχεία 

1.9.2005 1.9.2007 

EN 13225:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008 

CEN EN 13229:2001 
Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων ανοικτών εστιών που 
καίνε στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.7.2005 1.7.2007 

EN 13229:2001/A1:2003 Σημείωση 3 1.6.2006 1.6.2007 

EN 13229:2001/A2:2004 Σημείωση 3 1.7.2005 1.7.2007 

EN 13229:2001/AC:2006 1.7.2007 1.7.2007 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
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CEN EN 13240:2001 
Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.7.2005 1.7.2007 

EN 13240:2001/A2:2004 Σημείωση 3 1.7.2005 1.7.2007 

EN 13240:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008 

CEN EN 13241-1:2003+A1:2011 
Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης 
- Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1: Προϊόντα χωρίς χαρακτηρι 
στικά πυραντίστασης και ελέγχου καπνού 

EN 13241-1:2003 1.1.2012 1.1.2013 

CEN EN 13242:2002+A1:2007 
Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη 
σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιϊα 

EN 13242:2002 1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 13245-2:2008 
Πλαστικά - Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλω 
ρίδιο) (PVC-U) για κτιριακές εφαρμογές - Μέρος 2: Προφίλ από 
PVC-U και PVC-UE για τελειώματα εσωτερικού και εξωτερικού 
τοιχώματος και οροφής 

1.7.2010 1.7.2012 

EN 13245-2:2008/AC:2009 1.7.2010 1.7.2010 

CEN EN 13249:2000 
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτού 
μενα χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα οδοποιίας και άλλα 
έργα σχετικά με τη κυκλοφορία οχημάτων (εξαιρούνται σιδηρο 
δρομικές γραμμές και ασφαλτικές επιστρώσεις) 

1.10.2001 1.10.2002 

EN 13249:2000/A1:2005 Σημείωση 3 1.11.2005 1.11.2006 

CEN EN 13250:2000 
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτού 
μενα χαρακτηριστικά για χρήση στη κατασκευή σιδηροδρόμων 

1.10.2001 1.10.2002 

EN 13250:2000/A1:2005 Σημείωση 3 1.6.2006 1.6.2007 

CEN EN 13251:2000 
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτού 
μενα χαρακτηριστικά για χρήση σε χωματουργικά έργα, θεμε 
λιώσεις και κατασκευές αντιστήριξης 

1.10.2001 1.10.2002 

EN 13251:2000/A1:2005 Σημείωση 3 1.6.2006 1.6.2007 

CEN EN 13252:2000 
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτού 
μενα χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης 

1.10.2001 1.10.2002 

EN 13252:2000/A1:2005 Σημείωση 3 1.6.2006 1.6.2007 

CEN EN 13253:2000 
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτού 
μενα χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα ελέγχου επιφανειακής 
διάβρωσης (προστασία ακτοπρανών, επενδύσεις όχθεων) 

1.10.2001 1.10.2002 

EN 13253:2000/A1:2005 Σημείωση 3 1.6.2006 1.6.2007
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CEN EN 13254:2000 
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτού 
μενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και 
φραγμάτων 

1.10.2001 1.10.2002 

EN 13254:2000/A1:2005 Σημείωση 3 1.6.2006 1.6.2007 

EN 13254:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006 

CEN EN 13255:2000 
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτού 
μενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή καναλιών 

1.10.2001 1.10.2002 

EN 13255:2000/A1:2005 Σημείωση 3 1.6.2006 1.6.2007 

EN 13255:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006 

CEN EN 13256:2000 
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτού 
μενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή συράγγων και 
υπογείων κατασκευών 

1.10.2001 1.10.2002 

EN 13256:2000/A1:2005 Σημείωση 3 1.6.2006 1.6.2007 

EN 13256:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006 

CEN EN 13257:2000 
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτού 
μενα χαρακτηριστικά για χρήση σε χώρους ταφής στερεών απο 
βλήτων 

1.10.2001 1.10.2002 

EN 13257:2000/A1:2005 Σημείωση 3 1.6.2006 1.6.2007 

EN 13257:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006 

CEN EN 13263-1:2005+A1:2009 
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτή 
σεις και κριτήρια συμμόρφωσης 

EN 13263-1:2005 1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 13265:2000 
Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - Απαιτού 
μενα χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα συγκράτησης υγρών 
αποβλήτων 

1.10.2001 1.10.2002 

EN 13265:2000/A1:2005 Σημείωση 3 1.6.2006 1.6.2007 

EN 13265:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006 

CEN EN 13279-1:2008 
Συνδετικά και επιχρίσματα από γύψο - Μέρος 1: Ορισμοί και 
απαιτήσεις 

EN 13279-1:2005 1.10.2009 1.10.2010 

CEN EN 13310:2003 
Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκι 
μής 

1.2.2004 1.2.2006 

CEN EN 13341:2005+A1:2011 
Θερμοπλαστικές σταθερές δεξαμενές για υπέργεια αποθήκευση 
καυσίμου θέρμανσης, κηροσίνης και πετρελαίου οικιακής χρή 
σης - Πολυαιθυλένιο δια εμφυσήσεως και περιστροφής και 
πολυαμίδιο 6 με ανιοντικό πολυμερισμό δεξαμενών - Απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμών 

EN 13341:2005 1.10.2011 1.10.2011
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CEN EN 13361:2004 
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και φραγμάτων 

1.9.2005 1.9.2006 

EN 13361:2004/A1:2006 Σημείωση 3 1.6.2007 1.6.2008 

CEN EN 13362:2005 
Γεωσυνθετικά διάφράγματα – Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
χρήση στην κατασκευή αυλάκων 

1.2.2006 1.2.2007 

CEN EN 13383-1:2002 
Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή 

1.3.2003 1.6.2004 

EN 13383-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010 

CEN EN 13407:2006 
Ουρητήρια τοίχου – Απαιτήσεις λειτουργίας και μέθοδοι δοκι 
μής 

1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 13450:2002 
Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών 

1.10.2003 1.6.2004 

EN 13450:2002/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 13454-1:2004 
Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιομηχανικώς παραγόμενα 
μίγματα για επικαλύψεις δαπέδων με βάση το θειικό ασβέστιο 
- Μέρος 1: Ορισμοί και απαιτήσεις 

1.7.2005 1.7.2006 

CEN EN 13479:2004 
Аναλώσιμα συγκολλήσεων – Γενικό πρότυπο προïόντος για 
μέταλλα πληρώσεως και συλλιπάσματα για συγκόλληση με 
τήξη μεταλλικών υλικών 

1.10.2005 1.10.2006 

CEN EN 13491:2004 
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
χρήση διαφράγματος υγρών στην κατασκευή σηράγγων και υπό 
γειων έργων 

1.9.2005 1.9.2006 

EN 13491:2004/A1:2006 Σημείωση 3 1.6.2007 1.6.2008 

CEN EN 13492:2004 
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
χρήση στην κατασκευή χώρων απόθεσης υγρών αποβλήτων, 
σταθμών μεταφοράς ή δευτερεύουσας αποθήκευσης 

1.9.2005 1.9.2006 

EN 13492:2004/A1:2006 Σημείωση 3 1.6.2007 1.6.2008 

CEN EN 13493:2005 
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
χρήση στην κατασκευή χώρων αποθήκευσης και διάθεσης στε 
ρεών αποβλήτων 

1.3.2006 1.3.2007 

CEN EN 13502:2002 
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για απολήξεις 
καπνοδόχων από άργιλο/κεραμική ύλη 

1.8.2003 1.8.2004 

CEN EN 13561:2004+A1:2008 
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας 

EN 13561:2004 1.8.2009 1.8.2010
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CEN EN 13564-1:2002 
Διατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις 

1.5.2003 1.5.2004 

CEN EN 13616:2004 
Διατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές δεξαμενές 
υγρών καυσίμων 

1.5.2005 1.5.2006 

EN 13616:2004/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006 

CEN EN 13658-1:2005 
Μεταλλικά πλέγματα και γωνιές – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθο 
δοι δοκιμής – Μέρος 1: Εσωτερικά επιχρίσματα 

1.3.2006 1.3.2007 

CEN EN 13658-2:2005 
Μεταλλικά πλέγματα και γωνίες – Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθο 
δοι δοκιμής – Μέρος 2: Εξωτερικά επιχρίσματα 

1.3.2006 1.3.2007 

CEN EN 13659:2004+A1:2008 
Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας 

EN 13659:2004 1.8.2009 1.8.2010 

CEN EN 13693:2004+A1:2009 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Ειδικά στοιχεία 
για στέγες 

EN 13693:2004 1.5.2010 1.5.2011 

CEN EN 13707:2004+A2:2009 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα 
στεγάνωσης δωμάτων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

EN 13707:2004 1.4.2010 1.10.2010 

CEN EN 13747:2005+A2:2010 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Προκατασκευα 
σμένες πλάκες για συστήματα δαπέδων 

EN 13747:2005+ 
A1:2008 

1.1.2011 1.1.2011 

CEN EN 13748-1:2004 
Κεραμικά πλακίδια - Μέρος 1: Κεραμικά πλακίδια εσωτερικής 
χρήσης 

1.6.2005 1.10.2006 

EN 13748-1:2004/A1:2005 Σημείωση 3 1.4.2006 1.10.2006 

EN 13748-1:2004/AC:2005 1.6.2005 1.6.2005 

CEN EN 13748-2:2004 
Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από μωσαϊκό για 
εξωτερική χρήση 

1.4.2005 1.4.2006 

CEN EN 13808:2005 
Ασφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο προδιαγραφών 
κατιοντικών ασφαλτικών γαλακτωμάτων 

1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 13813:2002 
Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικό επικάλυψης - 
Ιδιότητες και απαιτήσεις 

1.8.2003 1.8.2004 

CEN EN 13815:2006 
Χυτά, γύψινα, ινοπλισμένα προϊόντα - Ορισμοί, Απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

1.6.2007 1.6.2008 

CEN EN 13830:2003 
Πετάσματα όψεων - Πρότυπο προϊόντος 

1.12.2004 1.12.2005
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CEN EN 13859-1:2010 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 
υποστρωμάτων - Μέρος 1: Υποστρώματα για ασυνεχείς επικα 
λύψεις στεγών 

EN 13859- 
1:2005+A1:2008 

1.4.2011 1.4.2012 

CEN EN 13859-2:2010 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 
υποστρωμάτων - Μέρος 2: Υποστρώματα εξωτερικών τοίχων 

EN 13859- 
2:2004+A1:2008 

1.4.2011 1.4.2012 

CEN EN 13877-3:2004 
Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρος 3: Προδιαγραφές για 
χρήση βλήτρων σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 13915:2007 
Προκατασκευασμένα πετάσματα γυψοσανίδων με κυψελωτό 
πυρήνα από χαρτόνι- Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.6.2008 1.6.2009 

CEN EN 13924:2006 
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για 
ασφάλτους οδοστρωσίας υψηλής σκληρότητας 

1.1.2010 1.1.2011 

EN 13924:2006/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010 

CEN EN 13950:2005 
Σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.9.2006 1.9.2007 

CEN EN 13956:2005 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Φύλλα από ελαστικό και φύλλα 
από πλαστικό για στεγάνωση δωμάτων 

1.7.2006 1.7.2007 

EN 13956:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 13963:2005 
Υλικά αρμών για γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθο 
δοι δοκιμής 

1.3.2006 1.3.2007 

EN 13963:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 13964:2004 
Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.1.2005 1.7.2007 

EN 13964:2004/A1:2006 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 13967:2004 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Πλαστικά και ελαστομερή 
φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων – Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά 

1.10.2005 1.10.2006 

EN 13967:2004/A1:2006 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 13969:2004 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων – 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

1.9.2005 1.9.2006 

EN 13969:2004/A1:2006 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1.2009
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CEN EN 13970:2004 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Ασφαλτόπανα για τον έλεγχο 
της διαπερατότητας των ατμών – Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

1.9.2005 1.9.2006 

EN 13970:2004/A1:2006 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 13978-1:2005 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Προκατασκευα 
σμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις 
για χώρους στάθμευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα μονολιθικής 
κατασκευής ή αποτελούμενους από ανεξάρτητα στοιχεία συγκε 
κριμένων διαστάσεων 

1.3.2006 1.3.2008 

CEN EN 13984:2004 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Πλαστικά και ελαστομερή 
φύλλα ελέγχου διαπερατότητας ατμών – Ορισμοί και χαρακτη 
ριστικά 

1.9.2005 1.9.2006 

EN 13984:2004/A1:2006 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 13986:2004 
Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - Χαρακτηρι 
στικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση 

EN 13986:2002 1.6.2005 1.6.2006 

CEN EN 14016-1:2004 
Συνδετικά από μαγνησίτη για επικαλύψεις - Καυστική μαγνησία 
και χλωριούχο μαγνήσιο - Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις 

1.12.2004 1.12.2005 

CEN EN 14023:2010 
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο προδιαγραφών, 
για τροποποιημένη άσφαλτο με πολυμερή 

1.1.2011 1.1.2012 

CEN EN 14037-1:2003 
Θερμαντικά σώματα οροφής, δι' ακτινοβολίας, τροφοδοτούμενα 
με νερό θερμοκρασίας κάτω από 120 C - Μέρος 1: Τεχνικές 
προδιαγραφές και απαιτήσεις 

1.2.2004 1.2.2005 

CEN EN 14041:2004 
Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρωματικά καλύμματα 
δαπέδου - Βασικά χαρακτηριστικά 

1.1.2006 1.1.2007 

EN 14041:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 14055:2010 
WC and urinal flushing cisterns 

1.9.2011 1.9.2012 

CEN EN 14063-1:2004 
Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου κατασκευαζό 
μενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρανών διογκωμένης αργίλου 
(LWA) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊ 
όντα πριν την εγκατάσταση 

1.6.2005 1.6.2006 

EN 14063-1:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008 

CEN EN 14064-1:2010 
Θερμονωτικά προϊόντα για κτίρια - Θερμομομόνωση κατα 
σκευασμένη επί τόπου από χύδην ορυκτόμαλλο (MW) - 
Μέρος 1: Προδιαγραφή για τα χύδην προϊόντα πριν την τοπο 
θέτησή τους 

1.12.2010 1.12.2011 

CEN EN 14080:2005 
Δομική ξυλεία – Επικαλυμμένη πολυστρωματική ξυλεία - Απαι 
τήσεις 

1.4.2006 1.12.2012
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CEN EN 14081-1:2005+A1:2011 
Ξύλινες κατασκευές – Δομική ξυλεία, ορθογωνικής διατομής, 
ταξινομημένης αντοχής – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

EN 14081-1:2005 1.10.2011 31.12.2011 

CEN EN 14178-2:2004 
Υαλος για δομική χρήση - Προϊόντα υάλου με βάση πυριτικές 
αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ 
Πρότυπο προϊόντος 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 14179-2:2005 
Ύαλος για δομική χρήση – Νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλος 
ασφαλείας σκληρυμένη θερμικά και κατεργασμένη με διαδικασία 
Heat Soak – Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης / Πρό 
τυπο προϊόντος 

1.3.2006 1.3.2007 

CEN EN 14188-1:2004 
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 1: Προδιαγρα 
φές για θερμά υλικά σφράγισης 

1.7.2005 1.1.2007 

CEN EN 14188-2:2004 
Φίλλερ για σφραγιστικά και συνδετικά - Μέρος 2: Προδιαραφές 
για ουνδετικα εφαρμοζόμενα εν ψυχρώ 

1.10.2005 1.1.2007 

CEN EN 14188-3:2006 
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 3: Προδιαγρα 
φές για προδιαμορφώμενα υλικά σφράγισης 

1.11.2006 1.11.2007 

CEN EN 14190:2005 
Προϊόντα από μεταποίηση γυψοσανίδων – Ορισμοί, απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής 

1.4.2006 1.4.2007 

CEN EN 14195:2005 
Στοιχεία μεταλλικών σκελετών για συστήματα γυψοσανίδων – 
Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.1.2006 1.1.2007 

EN 14195:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007 

CEN EN 14209:2005 
Προκατασκευασμένα γύψινα περιμετρικής τοποθέτησης – Ορι 
σμός, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.9.2006 1.9.2007 

CEN EN 14216:2004 
Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 
ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής θερμότητας ενυδάτωσης 

1.2.2005 1.2.2006 

CEN EN 14229:2010 
Structural timber - Wood poles for overhead lines 

1.9.2011 1.9.2012 

CEN EN 14246:2006 
Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές – Ορισμοί, απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

1.4.2007 1.4.2008 

EN 14246:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008 

CEN EN 14250:2010 
Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για προκατασκευα 
σμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη μεταλλική πλάκα συναρμο 
λόγησης 

EN 14250:2004 1.11.2010 1.11.2010
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CEN EN 14296:2005 
Είδη υγιεινής – Νιπτήρες κοινής χρήσης 

1.3.2006 1.3.2008 

CEN EN 14303:2009 
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκατα 
στάσεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτό 
μαλλο (MW) – Προδιαγραφή 

1.8.2010 1.8.2012 

CEN EN 14304:2009 
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκατα 
στάσεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από αφρό εύκαμ 
πτου ελαστομερούς (FEF) - Προδιαγραφή 

1.8.2010 1.8.2012 

CEN EN 14305:2009 
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκατα 
στάσεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό 
γυαλί (CG) - Προδιαγραφή 

1.8.2010 1.8.2012 

CEN EN 14306:2009 
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκατα 
στάσεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από πυριτικό 
ασβέστιο (CS) - Προδιαγραφή 

1.8.2010 1.8.2012 

CEN EN 14307:2009 
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκατα 
στάσεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο 
αφρό πολυστερίνης (XPS) - Προδιαγραφή 

1.8.2010 1.8.2012 

CEN EN 14308:2009 
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκατα 
στάσεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα άκαμπτα προϊόντα από 
αφρό πολυουρεθάνης (PUR) και πολυισοκυανουρικό αφρό 
(PIR) - Προδιαγραφή 

1.8.2010 1.8.2012 

CEN EN 14309:2009 
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκατα 
στάσεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη 
πολυστερίνη (EPS)-Προδιαγραφή 

1.8.2010 1.8.2012 

CEN EN 14313:2009 
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκατα 
στάσεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από αφρό 
πολυαιθυλενίου (PEF) - Προδιαγραφή 

1.8.2010 1.8.2012 

CEN EN 14314:2009 
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκατα 
στάσεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό 
αφρό (PF) - Προδιαγραφή 

1.8.2010 1.8.2012 

CEN EN 14316-1:2004 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου κατασκευαζόμενη 
θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 
1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊ 
όντα πριν την εγκατάσταση 

1.6.2005 1.6.2006 

CEN EN 14317-1:2004 
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου κατασκευαζόμενη 
θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη (ΕV) - 
Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης 
προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

1.6.2005 1.6.2006
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CEN EN 14321-2:2005 
Υαλος για δομική χρήση – Θερμικά σκληρυμένο αλκλικής γης 
πυριτικό γυαλί ασφαλείας – Μέρος 2 : Αξιολόγηση της συμ 
μόρφωσης 

1.6.2006 1.6.2007 

CEN EN 14339:2005 
Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια, φρεάτια και καλύμματα επι 
φανείας 

1.5.2006 1.5.2007 

CEN EN 14342:2005+A1:2008 
Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφω 
σης και σήμανση 

EN 14342:2005 1.3.2009 1.3.2010 

CEN EN 14351-1:2006+A1:2010 
Παράθυρα και συστήματα θυρών για πεζούς – Πρότυπο προϊ 
όντος, χαρακτηριστικά επίδοσης – Μέρος 1: Παράθυρα και 
εξωτερικά συστήματα θυρών χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστα 
σης και διαρροής καπνού 

EN 14351-1:2006 1.12.2010 1.12.2010 

CEN EN 14353:2007+A1:2010 
Μεταλλικές γωνίες και ελάσματα για γυψοσανίδες - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

EN 14353:2007 1.11.2010 1.11.2010 

CEN EN 14374:2004 
Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής ξυλείας 
- Απαιτήσεις 

1.9.2005 1.9.2006 

CEN EN 14384:2005 
Υπέργεια υδροστόμια 

1.5.2006 1.5.2007 

CEN EN 14388:2005 
Διατάξεις μείωσης θορύβου από οδική κυκλοφορία - Προδια 
γραφές 

1.5.2006 1.5.2007 

EN 14388:2005/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 14396:2004 
Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων 

1.12.2004 1.12.2005 

CEN EN 14399-1:2005 
Μεταλλικές συνδέσεις υψηλής αντοχής για προσυμπίεση - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

1.1.2006 1.10.2007 

CEN EN 14411:2006 
Κεραμικά πλακίδια - Ορισμοί, ταξινόμηση,χαρακτηριστικά και 
σήμανση 

EN 14411:2003 1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 14428:2004+A1:2008 
Διαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) - Λειτουργικές 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

EN 14428:2004 1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 14449:2005 
Υαλος για δομική χρήσh – Υαλος πολλαπλών στρώσεων και 
ύαλος ασφαλεíας πολλαπών στρώσεων – Αξιολόγηση της συμ 
μόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

1.3.2006 1.3.2007 

EN 14449:2005/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006 

CEN EN 14471:2005 
Καπνοδόχοι – Σύστημα καπνοδόχων με πλαστικούς αγωγούς – 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.6.2006 1.6.2007
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CEN EN 14496:2005 
Συγκολλητικά με βάση το γύψο για γυψοσανίδες και σύνθετα 
πανώ θερμομόνωσης και ηχομόνωσης – Ορισμοί, απαιτήσεις και 
μέθοδοι δοκιμής 

1.9.2006 1.9.2007 

CEN EN 14509:2006 
Ξύλινες κατασκευές – Κολλητή πολυστρωματική ξυλεία - Απαι 
τήσεις 

1.1.2009 1.10.2010 

EN 14509:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 14516:2006+A1:2010 
Λουτήρες για οικιακή χρήση 

1.5.2011 1.5.2012 

CEN EN 14527:2006+A1:2010 
Υποδοχείς καταιονιτήρων (ντους) για οικιακή χρήση 

1.5.2011 1.5.2012 

CEN EN 14528:2007 
Πυγολουτήρες (μπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι 
δοκιμής 

EN 14528:2005 1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 14545:2008 
Ξύλινες κατασκευές-Σύνδεσμοι- Απαιτήσεις 

1.8.2009 1.8.2010 

CEN EN 14566:2008+A1:2009 
Μηχανικά στερεωτικά για συστήματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, 
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

EN 14566:2008 1.5.2010 1.11.2010 

CEN EN 14592:2008 
Ξύλινες κατασκευές-Στερεωτικά με οπή- Απαιτήσεις 

1.8.2009 1.8.2010 

CEN EN 14604:2005 
Αυτόνομοι ανιχνευτές καπνού 

1.5.2006 1.8.2008 

EN 14604:2005/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009 

CEN EN 14647:2005 
Ασβεσταργιλλικό τσιμέντο – Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτή 
ρια συμμόρφωσης 

1.8.2006 1.8.2007 

EN 14647:2005/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008 

CEN EN 14680:2006 
Συγκολλητικά για τα δίκτυα πλαστικών σωλήνων χωρίς πίεση - 
Προδιαγραφές 

1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 14688:2006 
Είδη υγιεινής – Νιπτήρες – Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι 
δσκιμών 

1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 14695:2010 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα 
στεγάνωσης καταστρωμάτων γεφυρών από σκυρόδεμα και 
άλλων επιφανειών από σκυρόδεμα με οδική κυκλοφορία – Ορι 
σμοί και χαρακτηριστικά 

1.10.2010 1.10.2011 

CEN EN 14716:2004 
Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.10.2005 1.10.2006
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CEN EN 14782:2006 
Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για επικαλύψεις στεγών και 
όψεων 

1.11.2006 1.11.2007 

CEN EN 14783:2006 
Ύαλος για δομική χρήση – Ύαλος πολλαπλών στρώσεων και 
ύαλος ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων – Αξιολόγηση της συμ 
μόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος 

1.7.2007 1.7.2008 

CEN EN 14785:2006 
Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων με ξύλινα πλινθία 
- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών 

1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 14800:2007 
Συναρμολογήματα κυματοειδών μεταλλικών σωλήνων ασφάλειας 
για τη σύνδεση οικιακών συσκευών αερίου 

1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 14814:2007 
Συγκολλητικά για τα συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για 
ρευστά υπό πίεση - Προδιαγραφές 

1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 14843:2007 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Κλίμακες 

1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 14844:2006+A2:2011 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Οχετοί ορθο 
γωνικής διατομής 

EN 14844:2006+ 
A1:2008 

1.9.2012 1.9.2013 

CEN EN 14846:2008 
Είδη κιγκαλερίας – Κλειδαριές – Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές 
και θήκες – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.9.2011 1.9.2012 

CEN EN 14889-1:2006 
Ίνες για σκυρόδεμα – Μέρος 1: Ίνες από χάλυβα - Ορισμοί, 
προδιαγραφές και συμμόρφωση 

1.6.2007 1.6.2008 

CEN EN 14889-2:2006 
Ίνες για σκυρόδεμα – Μέρος 1: Ίνες από πολυμερή - Ορισμοί, 
προδιαγραφές και συμμόρφωσ 

1.6.2007 1.6.2008 

CEN EN 14904:2006 
Τάπητες αθλοπαιδιών – Προδιαγραφή για τάπητες εσωτερικών 
χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών 

1.2.2007 1.2.2008 

CEN EN 14909:2006 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα 
υγρομόνωσης τοίχων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

1.2.2007 1.2.2008 

CEN EN 14915:2006 
Διαχωριστικά στοιχεία και επενδύσεις από συμπαγή ξυλεία – 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση 

1.6.2007 1.6.2008 

EN 14915:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008 

CEN EN 14933:2007 
Χύδην ελαφρά θερμομονωτικά προϊόντα για εφαρμογές τεχνικών 
έργων – Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη 
πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφές 

1.7.2008 1.7.2009
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CEN EN 14934:2007 
Θερμομονώσεις οδών, σιδηροδρόμων και επιχωματώσεων – Βιο 
μηχανικά παραγόμενα προϊόντα από αφρό εξηλασμένης πολυ 
στερίνης (XPS) - Προδιαγραφή 

1.7.2008 1.7.2009 

CEN EN 14963:2006 
Καλύψεις στεγών – Συνεχή διαπερατά στο φως αυτοφερόμενα 
πλαστικά – Ταξινόμηση προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών 

1.8.2009 1.8.2012 

CEN EN 14964:2006 
Προϊόντα κάλυψης στεγών ασυνεχής τοποθέτησης και προϊόντα 
κάλυψης όψεων – Άκαμπτα πλαίσια στερέωσης – Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά 

1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 14967:2006 
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα υγρομόνωσης 
τοίχων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

1.3.2007 1.3.2008 

CEN EN 14989-1:2007 
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής μεταλλικών 
καπνοδόχων και υλικών διαφορετικών από αεραγωγούς για 
εφαρμογές θέρμανσης κλειστών χώρων - Μέρος 1: Κάθετα τερ 
ματικά αεραγωγών για εφαρμογές τύπου C 6 

1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 14989-2:2007 
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής μεταλλικών 
καπνοδόχων και αεραγωγών ανεξαρτήτως υλικού για εφαρμογές 
θέρμανσης κλειστού τύπου - Μέρος 2: Αγωγοί καπνού και αέρα 
για συσκευές κλειστού τύπου 

1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 14991:2007 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Στοιχεία θεμε 
λίωσης 

1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 14992:2007 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Στοιχεία προ 
κατασκευασμένων τοίχων 

1.1.2008 1.5.2010 

CEN EN 15037-1:2008 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Συστήματα 
δαπέδων από δοκούς και στοιχεία από σκυρόδεμα - Μέρος 1: 
Δοκοί 

1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 15037-2:2009+A1:2011 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Συστήματα 
δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 2: Στοι 
χεία πλήρωσης από σκυρόδεμα 

1.12.2011 1.12.2012 

CEN EN 15037-3:2009+A1:2011 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Συστήματα 
δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 3: Στοι 
χεία πλήρωσης από άργιλο 

1.12.2011 1.12.2012 

CEN EN 15037-4:2010 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Συστήματα 
δαπέδων από δοκούς και στοιχεία, από σκυρόδεμα - Μέρος 4: 
Στοιχεία διογκωμένης πολυστερίνης 

1.11.2010 1.11.2011 

CEN EN 15048-1:2007 
Κατασκευή συναρμολόγησης κοχλίωσης χωρίς προφόρτιση - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

1.1.2008 1.10.2009 

CEN EN 15050:2007+A1:2012 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Στοιχεία γεφυ 
ρών 

EN 15050:2007 1.12.2012 1.12.2012
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CEN EN 15069:2008 
Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για συστήματα μεταλλι 
κών σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται στη σύνδεση οικιακών 
συσκευών αερίων καυσίμων 

1.1.2009 1.1.2010 

CEN EN 15088:2005 
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά προϊόντα για εργα 
σίες κατασκευών - Τεχνικοί όροι ελέγχου και παράδοσης 

1.10.2006 1.10.2007 

CEN EN 15102:2007+A1:2011 
Διακοσμητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε μορφή ρολλών 
και φύλλων 

EN 15102:2007 1.7.2012 1.7.2012 

CEN EN 15129:2009 
Αντισεισμικά συστήματα 

1.8.2010 1.8.2011 

CEN EN 15167-1:2006 
Σκωρία υψικαμίνων σε κόκκους για χρήση στο σκυρόδεμα, στα 
κονιάματα και ενέματα – Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και 
κριτήρια συμμόρφωσης 

1.1.2008 1.1.2009 

CEN EN 15250:2007 
Οικιακές συσκευές θέρμανσης με καύση στερεών καισίμων για 
χαμηλή απελευθέρωση θερμότητας 

1.1.2008 1.1.2010 

CEN EN 15258:2008 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Στοιχεία τοίχων 
αντιστήριξης 

1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 15274:2007 
Συγκολλητικά γενικής χρήσης για δομική συναρμολόγηση - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

1.4.2010 1.4.2011 

CEN EN 15275:2007 
Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμός αναερόβιων συγκολλη 
τικών για μεταλλική ομοαξονική συναρμολόγηση σε κτίρια και 
έργα πολιτικού μηχανικού 

1.4.2010 1.4.2011 

EN 15275:2007/AC:2010 1.1.2011 1.1.2011 

CEN EN 15283-1:2008+A1:2009 
Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθο 
δοι δοκιμής - Μέρος 1: Γυψοσανίδες με υφασμάτινο οπλισμό 

EN 15283-1:2008 1.6.2010 1.6.2011 

CEN EN 15283-2:2008+A1:2009 
Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθο 
δοι δοκιμής - Μέρος 2: Ινοπλισμένες γυψοσανίδες 

EN 15283-2:2008 1.6.2010 1.6.2011 

CEN EN 15285:2008 
Μωσαϊκοί λίθοι - Διαστασιολογημένα πλακίδια για δάπεδα και 
σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά) 

1.1.2009 1.1.2010 

EN 15285:2008/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009 

CEN EN 15322:2009 
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο προδιαγραφών 
για διαλύματα και ρευστοποιημένα συνδετικά ασφαλτικών 

1.6.2010 1.6.2011 

CEN EN 15368:2008+A1:2010 
Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές - Ορισμοί, 
προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

1.9.2011 1.9.2012

EL 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 176/35



(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 15381:2008 
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα - Απαιτού 
μενα χαρακτηριστικά για χρήση σε οδοστρώματα και ασφαλτο 
τάπητες 

1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 15382:2008 
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
χρήση στην υποδομή συγκοινωνιακών έργων 

1.1.2010 1.1.2011 

CEN EN 15435:2008 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πλίνθοι με 
διάκενα από σκυρόδεμα με συνήθη ή ελαφροβαρή αδρανή - 
Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση 

1.2.2009 1.2.2010 

CEN EN 15498:2008 
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - Πλίνθοι με 
διάκενα από σκυρόδεμα με ροκανίδια ξύλου - Ιδιότητες προϊ 
όντος και επίδοση 

1.2.2009 1.2.2010 

CEN EN 15599-1:2010 
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκατα 
στάσεις - Επί τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊ 
όντα διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 
συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατά 
σταση 

1.4.2011 1.4.2012 

CEN EN 15600-1:2010 
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκατα 
στάσεις - Επί τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊ 
όντα διογκωμένου βερμικουλίτη (ΕV) - Μέρος 1: Προδιαγραφή 
για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την 
εγκατάσταση 

1.4.2011 1.4.2012 

CEN EN 15650:2010 
Αερισμός κτιρίων - Πυροδιαφράγματα 

1.9.2011 1.9.2012 

CEN EN 15743:2010 
Τσιμέντο υψηλής περιεκτικότητας σε θειϊκά - Σύνθεση, προδια 
γραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

1.11.2010 1.11.2011 

CEN EN 15821:2010 
Θερμαντικά σώματα σάουνας πολλαπλής τροφοδότησης που 
λειτουργούν με κορμούς φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και μέθο 
δοι δοκιμής 

1.7.2011 1.7.2012 

CEN EN 15824:2009 
Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα με βάση 
οργανικά συνδετικά 

1.4.2010 1.4.2011 

( 1 ) EOT: Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης – CEN: 
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu) 
— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu) 
— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu) 

Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες 
τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται «τροποποίηση». Το αντικατασταθέν πρότυπο 
συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν 
υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη «τροποποίηση». Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατα 
σταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.
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Σημείωση 4: Η ημερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης συμπίπτει με την ημερομηνία απόσυρσης των 
αντικρουόμενων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών μετά την παρέλευση της οποίας το τεκμήριο 
συμμόρφωσης θα βασίζεται στις εναρμονισμένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (εναρμονισμένα πρότυπα 
ή Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις), που δημοσιεύονται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/ 
newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs του συστήματος πληροφόρησης NANDO της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν ένα εναρμονισμένο πρότυπο αντικαθίσταται από νέα έκδοση, και οι δύο 
εκδόσεις του προτύπου μπορούν να χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση της σήμανσης CE έως το 
τέλος της περιόδου συνύπαρξης. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

— Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους Ευρωπαϊκούς 
Οργανισμούς Τυποποίησης είτε στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος επισυνά 
πτεται ως παράρτημα στην οδηγία του Συμβουλίου 98/34/CE ( 1 ) όπως τροποποιήθηκε από 98/48/CE ( 2 ). 

— Τα εναρμονισμένα πρότυπα εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης στα αγγλικά (η CEN 
και η Cenelec τα δημοσιεύουν επίσης στα γαλλικά και στα γερμανικά). Ακολούθως, οι τίτλοι των εναρμονι 
σμένων προτύπων μεταφράζονται σε όλες τις άλλες απαιτούμενες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα των 
τίτλων οι οποίοι υποβάλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. 

— Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν σημαίνει ότι τα 
πρότυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες. 

— Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημε 
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου. 

— Περισσότερες πληροφορίες σε 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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( 1 ) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. 
( 2 ) ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18.
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Τιμή συνδρομής 2012 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για 
κανονική αποστολή) 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 1 200 EUR ετησίως 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο 
DVD 

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 1 310 EUR ετησίως 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση 22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 840 EUR ετησίως 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό 
DVD 

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 100 EUR ετησίως 

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες 
συμβάσεις και διαγωνισμοί, DVD, μία έκδοση την εβδομάδα 

πολύγλωσσο: 23 επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ 

200 EUR ετησίως 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί γλώσσα(-ες) ανάλογα με τον 
διαγωνισμό 

50 EUR ετησίως 

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C 
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες). 
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να 
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά 
πωλείται ξεχωριστά. 
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί) 
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο DVD. 
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να 
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτη- 
μάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Πωλήσεις και συνδρομές 

Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων 
θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm 

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις Συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις 

προπαρασκευαστικές πράξεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu 
EL


	01 - ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΤΕΚ-001-Α_FINAL
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
	1 Εισαγωγή 1
	1.1. Συμβατικά Στοιχεία 1
	1.2. Λοιπά Στοιχεία 1
	1.3. Ομάδα Μελέτης Error! Bookmark not defined.

	2 Ιστορικό – Συμπεράσματα από τα Προηγούμενα Στάδια Μελέτης 2
	2.1. Ευρύτερη Περιοχή του Έργου 2
	2.2. Συγκοινωνιακό Δίκτυο 9
	2.3. Λειτουργική Κατάταξη της Οδού 9
	2.4. Κυκλοφοριακός Φόρτος Σχεδιασμού 13
	2.5. Εγκεκριμένη Λύση Οδικών Έργων προηγούμενου Σταδίου προς εφαρμογή 17
	2.6. Εγκεκριμένες Μελέτες Τεχνικών Έργων προηγούμενου Σταδίου προς εφαρμογή 17
	2.7. Συμπεράσματα Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας και Φακέλων Ασφαλείας Υπογείων Έργων 17
	2.8. Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι – Δεσμεύσεις 17

	3 Υφιστάμενη Κατάσταση 18
	3.1. Χρόνος και Τρόπος Σύνταξης του Τοπογραφικού Υποβάθρου 18
	3.2. Διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα Προηγούμενα Στάδια Μελετών 18

	4 Περιγραφή Οριστικής Μελέτης Οδικού Έργου 19
	4.1. Κανονισμοί Εκπόνησης – Οριακά Στοιχεία Μελέτης 19
	4.2. Παραδοχές μελέτης 24
	4.3. Διαμορφώσεις Κόμβων – Χάραξη οδών 28

	5 Δίκτυα Ο.Κ.Ω. 31
	6 Αρχαιολογικές Έρευνες 32
	7 Διευθέτηση της Κυκλοφορίας κατά τη Κατασκευή 33
	8 Εκτίμηση Δαπάνης 34
	8.1. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου 34

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
	1 Εισαγωγή
	1.1. Συμβατικά Στοιχεία
	1.2. Λοιπά Στοιχεία

	2 Ιστορικό – Συμπεράσματα από τα Προηγούμενα Στάδια Μελέτης
	2.1. Ευρύτερη Περιοχή του Έργου
	2.1.1. Φυσικό Περιβάλλον
	2.1.1.1 Κλιματολογικά Στοιχεία
	2.1.1.2 Γεωτεχνικά Χαρακτηριστικά
	2.1.1.3 Γεωλογικά Χαρακτηριστικά
	2.1.1.4 Στοιχεία Τεκτονικής και Σεισμικότητας
	2.1.1.5 Υδρογεωλογία-Υδατικοί Πόροι
	2.1.1.6 Οικοσυστήματα – Βιότοποι
	2.1.1.7 Προστατευόμενες Περιοχές

	2.1.2. Ανθρωπογενές Περιβάλλον
	2.1.2.1 Χαρακτηριστικά Περιοχής
	2.1.2.2 Διοικητική Διάρθρωση
	2.1.2.3 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά
	2.1.2.4 Στοιχεία Απασχόλησης – Παραγωγικοί Τομείς
	2.1.2.5 Υφιστάμενες Χρήσεις Γης
	Πολεοδομικά Θεσμοθετημένες Χρήσεις
	Περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος

	2.1.2.6 Ιστορικοί και Αρχαιολογικοί Χώροι
	Ζευγάρια Δήμου Ιωαννιτών
	Λυκοτρίχι Δήμου Περάματος
	Πηγή «Σεντενίκο» Δήμου Περάματος
	Πηγή «Ντραμπάτοβα» Αμφιθέας Δήμου Περάματος
	Κρύα Δήμου Περάματος

	2.1.2.7 Υφιστάμενες Απαλλοτριώσεις
	2.1.2.8 Δίκτυα Υποδομής


	2.2. Συγκοινωνιακό Δίκτυο
	2.2.1. Οδικό Δίκτυο
	2.2.2. Ανταγωνιστικά Μέσα Μεταφοράς και Συνδυασμένες Μεταφορές
	2.2.3. Σύνδεση και Εξυπηρέτηση Αστικών Κέντρων, Οικισμών και Περιοχών Ειδικών Χρήσεων

	2.3. Λειτουργική Κατάταξη της Οδού
	2.4. Κυκλοφοριακός Φόρτος Σχεδιασμού
	2.5. Εγκεκριμένη Λύση Οδικών Έργων προηγούμενου Σταδίου προς εφαρμογή
	2.6. Εγκεκριμένες Μελέτες Τεχνικών Έργων προηγούμενου Σταδίου προς εφαρμογή
	2.7. Συμπεράσματα Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας και Φακέλων Ασφαλείας Υπογείων Έργων
	2.8. Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι – Δεσμεύσεις

	3 Υφιστάμενη Κατάσταση
	3.1. Χρόνος και Τρόπος Σύνταξης του Τοπογραφικού Υποβάθρου
	3.2. Διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα Προηγούμενα Στάδια Μελετών

	4 Περιγραφή Οριστικής Μελέτης Οδικού Έργου
	4.1. Κανονισμοί Εκπόνησης – Οριακά Στοιχεία Μελέτης
	4.1.1. Εφαρμοστέοι Κανονισμοί – Οδηγίες
	4.1.2. Ταχύτητες Σχεδιασμού και Ελέγχου
	4.1.3. Τυπικές Διατομές και Λοιπές Διαμορφώσεις

	4.2. Παραδοχές μελέτης
	4.3. Διαμορφώσεις Κόμβων – Χάραξη οδών
	4.3.1. Ορατότητες Οδών και Κόμβων
	4.3.2. Χωματουργικές Εργασίες
	4.3.3. Οδοστρώματα
	4.3.4. Τεχνικά Έργα
	4.3.5. Αποχέτευση – Αποστράγγιση Ομβρίων
	4.3.6. Δανειοθάλαμοι – Αποθεσιοθάλαμοι – Αποστάσεις Μεταφοράς


	5 Δίκτυα Ο.Κ.Ω.
	6 Αρχαιολογικές Έρευνες
	7 Διευθέτηση της Κυκλοφορίας κατά τη Κατασκευή
	8 Εκτίμηση Δαπάνης
	8.1. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου



	02 - ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΠΜΠ-001-Β_ΤΕΛΙΚΟΣ 05_04_2021_1-3
	ΠΙΝΑΚΙΔΑ
	Προϋπολογισμός (2)

	02 - ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΠΜΠ-001-Β_ΤΕΛΙΚΟΣ 05_04_2021_2-3
	Μεταφορικά

	02 - ΚΥΚΛΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Ε-ΠΜΠ-001-Β_ΤΕΛΙΚΟΣ 05_04_2021_3-3
	Συνοτπική προμέτρηση
	Αναλυτική Προμέτρηση ΠΥΡΣ
	Αναλυτική Προμέτρηση ΣΜΥΡ
	Αναλυτική Προμέτρηση ΑΚΑΔ

	Τιμολόγιο Μελέτης ΣΒΑΚ_05042021
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
	ΟΜΑΔΑ B: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
	ΣΧΕΤ 78.96    Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους διαστάσεων 20Χ10Χ10

	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΔΙΚΤΥΑ
	ΟΜΑΔΑ Ζ:  ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
	ΟΜΑΔΑ Η:  ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	ΕΣΥ
	1. ΓΕΝΙΚA
	2. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚτΕ)
	3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
	4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
	Διεύθυνση των Έργων από τον Ανάδοχο.
	Προσωπικό του Αναδόχου.
	3. Λατομεία: Ν. 4512/2018 Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις
	5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
	6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
	7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
	8. ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	9. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ
	10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
	12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
	13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
	14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
	15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
	16. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
	17. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
	18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
	19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
	20. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	21. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ



	ΦΑΥ
	1.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
	2.  ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΟΥ
	3.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
	ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	Α. ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	Β. ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

	Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΟΡΕΩΝ – ΕΝΩΣΕΩΝ
	ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ


	Τεχνικές Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 
	Μεσογείων και Τρικάλων 36 – Αθήνα 115 26, τηλ. 6929903.
	ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
	Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
	Σημεία προσοχής
	ΠΥΡΚΑΓΙΑ

	Σημεία προσοχής
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
	ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	Σημεία προσοχής
	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

	Σημεία προσοχής
	ΕΚΣΚΑΦΕΣ

	Σημεία προσοχής
	ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ

	ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ


	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 με...
	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.
	ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ
	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
	ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
	ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ
	ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
	1. Ηχητικά Σήματα
	2. Φωτεινά Σήματα
	3. Προφορική Ανακοίνωση
	4. Σήματα με Χειρονομίες
	Β. Κατακόρυφες κινήσεις
	Γ. Οριζόντιες κινήσεις
	Δ. Κίνδυνος



	Α/Α
	Εικόνα
	Εικόνα
	Εικόνα
	Εικόνα

	ΣΑΥ
	ΕΚΤΙΜΗΣΗ_ΣΑΥ
	ΤΣΥ
	Άρθρο 1 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	Άρθρο 2: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
	Άρθρο 3: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Άρθρο 4 : ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
	Άρθρο 5 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ
	Άρθρο 6 : ΤΣΙΜΕΝΤΑ
	Άρθρο 7 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ
	Άρθρο 8 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
	Άρθρο 9 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
	Άρθρο 10 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
	Τεχνικές Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων «Τύπου Κ»

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ 372 ΕΤΕΠ
	U372 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ 70 ΕΤΕΠ
	U70 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

		2021-04-16T14:04:07+0300
	VASILEIOS TSOURIS




