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ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

Με το παρόν έργο θα καταργηθεί ο υφιστάμενος καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης 

(από αμιαντοσωλήνες) που συνδέει το αντλιοστάσιο υδρευτικής γεώτρησης στην 

περιοχή ΙΣΕΑ με τον υφιστάμενο μεριστήστο ύψωμα Θυμαριάς και θα 

αντικατασταθεί από νέο δίκτυο με όδευση που θα ακολουθεί την υφιστάμενη 

οδοποιία. Η νέα χάραξη αποτελείται από 3 διακριτά τμήματα που έχουν ως εξής : 

 

- Καταθλιπτικός αγωγός από τη γεώτρηση Ιτέας έως την νέα δεξαμενή Σριφυλλίου 

μήκους 2.960 m,εσ. διαμέτρου ≈Υ160 

- Αγωγός βαρύτητας από την νέα δεξαμενή Σριφυλλίου έως νέα Δεξαμενή 

Συχερού, μήκους 12.710 m,εσ. Διαμέτρου ≈ Υ200 

- Κλάδος από των αγωγό βαρύτητας προς μεριστή Θυμαριάς,μήκους 1.390 m,εσ. 

διαμέτρου ≈ Υ160. 

 

Η σύνδεση μεταξύ του καταθλιπτικού αγωγού και του αγωγού βαρύτητας 

επιτυγχάνεται μέσω μίας νέας δεξαμενής που θα κατασκευαστεί σε ύψωμα πλησίον 

του οικισμού ΣΡΙΥΤΛΛΙ (Δήμου Αλεξανδρούπολης) προς αξιοποίηση του 

γεωδαιτικού υψομέτρου.  

Σέλος θα εξοπλισθεί δομικά και μηχανολογικά η γεώτρηση ΙΣΕΑ (αποτελείται από 

ζεύγος αλληλοκαλυπτόμενων γεωτρήσεων που τροφοδοτούν το εν λόγω δίκτυο.  

Σο νέο δίκτυο, συνολικού μήκους περίπου 17,06km,  θα είναι από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς και αντοχής 16 

ατμοσφαιρών. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του δικτύου προβλέπονται 

όλα τα όργανα ελέγχου που είναι απαραίτητα σύμφωνα με τους διεθνώς 

αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής όπως : 



- Διατάξεις αερισμού και εξαερισμού  

- Διατάξεις αντιπληγματικής προστασίας 

- Διατάξεις μέτρησης παροχής 

- Διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας & γείωσης 

- Διατάξεις διακλάδωσης  

Όπως προαναφέρθηκε για την αξιοποίηση του γεωδαιτικού υψομέτρου, θα 

κατασκευασθεί μία διθάλαμη δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψωμα 

βορειοδυτικά του οικισμού Σριφύλλι ωφέλιμου όγκου περίπου 150 m3. 

 

Σο σκάμμα για την τοποθέτηση των αγωγών θα γίνεται κατά κανόνα κατά μήκος της 

υφιστάμενης οδοποιίας και στο έρεισμα ή δίπλα σε αυτό και πάντως εκτός του 

εύρους κατάληψης αυτής. Εξαιρούνται οι περιοχές που λόγω χωροταξίας ή 

γεωμορφολογίας η όδευση αναπόφευκτα χαράσσεται επί των ασφαλτοστρωμένων 

οδών. υγκεκριμένα οι περιοχές αυτές περιορίζονται εντός των οικισμών Ιτέας, 

Σριφυλλίου και Προβατώνα και αφορούν σε μήκος 1830 μέτρων περίπου. 

Οι διαστάσεις του τυπικού σκάμματος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Διαστάσεις Συπικού κάμματος 

Διάμετρος Πλάτος 

σκάμματος (μ) 

Ύψος σκάμματος 

(μ) 

Πάχος στρώσης 

άμμου (μ) 

DN>160 0.60 1.15 0.60 

Οι σωλήνες του δικτύου πριν την επανεπίχωση και την αποκατάσταση της προτέρας 

κατάστασης θα εγκιβωτίζονται σε στρώσεις άμμου σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο 

αποκατάστασης σκάμματος επί ασφαλτοστρωμένης οδού .  

ύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Τπουργική Απόφαση (ΥΕΚ 

2221/Β/30-07-2012) τίθεται υποχρεωτική η εφαρμογή των ΕΣΕΠ (Ελληνικές Σεχνικές 

Προδιαγραφές) σε όλα τα Δημόσια Έργα με τον τρόπο που περιγράφεται από την 

σχετική εγκύκλιο 26/04-10-2012 του ΤΠΟΜΕΔΙ.  

Με την υπ’ αριθμό Δ22/4193/2019 Τπουργική Απόφαση (ΥΕΚ 4607/Β/13-12-2019) 

εγκρίθηκαν εβδομήντα (70) Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕ), με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Οι εξήντα οκτώ (68) 

από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ) 

αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΣΕΠ που με τις 

ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.9.2013/ΥΕΚ 2542/Β’/10.10.2013,  ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7.10.2014/ 

ΥΕΚ 2828/Β’/21.10.2014, ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30.10.2014/ΥΕΚ 3068/Β’/14.11.2014 και 

ΔΚΠ/οικ.1211/01.08.2016/ΥΕΚ 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 Σεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ) αυτές με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΣΕΠ. 



 

ΟΤΥΛΙ, Ιούνιος 2020 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Σεχνικής 

Τπηρεσίας Δήμου ουφλίου 

   

  

  

 

 

 

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 
ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 



Προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :      / 2020

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΔΑΠΑΝΗ

Μερική Ολική

1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1.1.ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1.1.1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

1 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής
σήμανσης.

1.1.1.1 τεμ/μήνα ΥΔΡ 1.01 ΟΙΚ6541 60 8.00 480.00

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

1.1.1.2 τεμ/μήνα ΥΔΡ 1.02 ΗΛΜ 108 300 5.00 1,500.00

3 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης
κινδύνου

1.1.1.3 τεμ/μήνα ΥΔΡ 1.03 ΗΛΜ 108 60 10.00 600.00

4 Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό
παλλόμενο βέλος παράκαμψης

1.1.1.4 τεμ/μήνα ΥΔΡ 1.04 ΟΙΚ6541 12 400.00 4,800.00

5 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων
για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας
των πεζών.

1.1.1.5 m2/μήνα ΥΔΡ 1.05 ΥΔΡ 6301 60 20.00 1,200.00

1.1.2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (απρόβλεπτες)
1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων

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

1.1.2.1 m3 ΥΔΡ 2.01 ΥΔΡ 6071 100 0.91 91.00

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

1.1.2.2 m3 ΥΔΡ 2.02 ΥΔΡ 6072 120 7.05 846.00

1.1.3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ
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

1.1.3.1 m3 ΥΔΡ 3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 7000 6.50 45,500.00

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

1.1.3.2 m3 ΥΔΡ 3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 11800 7.86 92,748.00

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

1.1.3.3 m3 ΥΔΡ 3.11.01.01 ΥΔΡ 6082.1 300 25.00 7,500.00

4 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

1.1.3.4 m3 ΟΔΟ Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α 350 7.50 2,625.00

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

1.1.3.5 m ΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ 6087 500 15.00 7,500.00

6 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 1.1.3.6 m3 ΥΔΡ 3.16 ΥΔΡ 6070 12000 0.20 2,400.00

ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΙΤΕΑΣ ΕΩΣ ΝΕΑ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΧΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
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7 Κατασκευή μικροσηράγγων με την
μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας
σωλήνων (Pipe jacking), Διάνοιξη
μικροσήραγγας επενδεδυμένης με
χαλύβδινο σωλήνα, μικρής έως
μεσαίας διαμέτρου, σε συνεκτικούς
σχηματισμούς χωρίς την προμήθεια
του σωλήνα, Για σωλήνες
ονομαστικής διαμέτρου Φ406 mm

1.1.3.7 m ΥΔΡ 3.19.04.04 ΥΔΡ-6082.1 40 430.00 17,200.00

1.1.4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων

ή τμημάτων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους
ακρίβειας, με χρήση αεροσυμπιεστών
κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική
σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα,
ηλεκτροεργαλεία κλπ)

1.1.4.1 m3 ΥΔΡ 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 15 40.00 600.00

2 Ασφαλτική προεπάλειψη 1.1.4.2 m2 ΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ-4110 1300 1.10 1,430.00
3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 1.1.4.3 m2 ΟΔΟ Δ-4 ΟΔΟ-4120 700 0.42 294.00
4 Ασφαλτική στρώση βάσης

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
1.1.4.4 m2 ΟΔΟ Δ-5.1 ΟΔΟ-4321Β 700 6.89 4,823.00

5 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με
χρήση κοινής ασφάλτου 

1.1.4.5 m2 ΟΔΟ Δ-8.1 ΟΔΟ-4521Β 1300 7.39 9,607.00

6 Αποκατάσταση επίστρωσης
πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

1.1.4.6 m2 ΥΔΡ 4.10 ΥΔΡ 6804 10 25.00 250.00

7 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από
άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

1.1.4.7 m2 ΥΔΡ 4.11 ΥΔΡ 6804 10 10.00 100.00

8 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα

1.1.4.8 m3 ΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ 6082.1 100 20.00 2,000.00

9 Αποζημείωση για εναλλακτική
διαχείριση των ΑΕΚΚ

1.1.4.9 m3 Ν.ΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ 6082.1 120 2.39 287.28

1.1.5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
1 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα

εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
συμπύκνωσης

1.1.5.1 m3 ΥΔΡ 5.03 ΥΔΡ 6066 200 0.40 80.00

2 Κατασκευή επιχωμάτων 1.1.5.2 m3 ΟΔΟ Α-20 ΟΔΟ-1530 300 0.95 285.00
3 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων

δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

1.1.5.3 m3 ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 6067 4500 1.50 6,750.00

4 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων
δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου, Για συνολικό
πάχος επίχωσης έως 50 cm

1.1.5.4 m3 ΥΔΡ 5.05.01 ΥΔΡ 6068 1100 22.45 24,695.00

5 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός
σωλήνων με άμμο προελεύσεως
λατομείου (+ΜΤΦ)

1.1.5.5 m3 ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 5600 21.45 120,120.00

6 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό
υλικό λατομείου (+ΜΤΦ)

1.1.5.6 m3 ΥΔΡ 5.09.02 ΥΔΡ 6067 60 20.45 1,227.00

7 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 1.1.5.7 m2 ΥΔΡ 7.01 ΥΔΡ 6301 100 2.10 210.00

Άθροισμα εργασιών ομάδας 357,748.28 357,748.28

1.2.ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.2.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1 Σύστημα εισαγωγής ενέματος ειδικής
ρητίνης για χρήση σε πόσιμο νερό
χωρίς διαλύτες, χωρίς χρωστικές, δύο
συστατικών με βάση την
πολυουρεθάνη, που αντιδρά σε
επαφή με την υγρασία ενδεικτικού
τύπου INTECTIN PLUS της MAX
FRANK ή ισοδύναμη για την
υδατοστεγή σφράγιση αρμών
διακοπής σκυροδέτησης με χρήση
ειδικού σωλήνα εισαγωγής ενέματος
(injection hose) μίας χρήσεως
ενδεικτικού τύπου INTEC STANDARD
της MAX FRANK ή ισοδύναμου,
εγκιβωτισμένου εντός σκυροδέματος
μετά των υλικών, μικροϋλικών -
εργαλείων

1.2.1.1 m Ν.ΥΔΡ 5.26.1 ΥΔΡ 7104 80 33.00 2,640.00

2 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων
επιφανειών

1.2.1.2 m2 ΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301 2300 8.00 18,400.00

3 Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση
επιμελημένων τελειωμάτων
επιφανειών σκυροδέματος

1.2.1.3 m2 ΥΔΡ 9.06 ΥΔΡ 6304 750 6.30 4,725.00
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4 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

1.2.1.4 m3 ΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 70 75.00 5,250.00

5 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1.2.1.5 m3 ΥΔΡ 9.10.04 ΥΔΡ 6327 160 80.00 12,800.00

6 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

1.2.1.6 m3 ΥΔΡ 9.10.05 ΥΔΡ 6329 350 85.00 29,750.00

7 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων

1.2.1.7 kg ΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311 42000 0.95 39,900.00

8 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 1.2.1.8 kg ΟΙΚ 38.20.03 ΟΙΚ-3873 1 0.90 0.90
9 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού,για

αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων
2.00 χ 1.50 m

1.2.1.9 τεμ. ΥΔΡ 9.30.01 50% ΥΔΡ-6329 
50% ΥΔΡ-6311

1 2,300.00 2,300.00

1.2.2. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ
1 Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης

αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα
εσωτερικού τύπου (Waterstops).Για
ταινίες πλάτους 300 mm

1.2.2.1 m ΥΔΡ 10.02.03 ΥΔΡ 6373 120 22.50 2,700.00

2 Στεγανοποιητική επίστρωση
επιφανειών σκυροδέματος με υλικά
πολυουρεθανικής βάσεως

1.2.2.2 m2 ΥΔΡ 10.10.02 ΥΔΡ 6401 350 16.00 5,600.00

3 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm
της Doyma ή ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ150 mm (σωλήν
διέλευσης Φ(78-104)).

1.2.2.3 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.1 ΥΔΡ 6373 1 140.00 140.00

4 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 25 cm
της Doyma ή ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ200 mm (σωλήν
διέλευσης Φ(105-145)).

1.2.2.4 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.2Α ΥΔΡ 6373 4 150.00 600.00

5 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm
της Doyma ή ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ200 mm (σωλήν
διέλευσης Φ(105-145)).

1.2.2.5 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.2Β ΥΔΡ 6373 7 160.00 1,120.00

6 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm
της Doyma ή ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ250 mm (σωλήν
διέλευσης Φ(146-190)).

1.2.2.6 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.3 ΥΔΡ 6373 5 200.00 1,000.00

7 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm
της Doyma ή ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ300 mm (σωλήν
διέλευσης  Φ(191-233)).

1.2.2.7 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.4 ΥΔΡ 6373 1 240.00 240.00
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8 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 30 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ150 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(86-94) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.2.8 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.1.1 ΥΔΡ 6373 1 240.00 240.00

9 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 30 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(105-145) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.2.9 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.2.1 ΥΔΡ 6373 9 400.00 3,600.00

10 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 30 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(136-145) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με
νερό υπό πίεση)

1.2.2.10 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.2.2 ΥΔΡ 6373 2 500.00 1,000.00

11 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 30 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(146-190) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.2.11 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.3.1 ΥΔΡ 6373 3 500.00 1,500.00

12 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(146-190) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με
νερό υπό πίεση)

1.2.2.12 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.3.2 ΥΔΡ 6373 2 640.00 1,280.00
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13 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 30 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ300 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(191-233) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.2.13 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.4.1 ΥΔΡ 6373 1 570.00 570.00

14 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια
GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

1.2.2.14 m2 ΟΙΚ 73.33.01 OIK 7331 20 28.00 560.00

15 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους
3,0 cm

1.2.2.15 m2 ΟΙΚ 73.36.01 OIK 7335 55 16.00 880.00

Άθροισμα εργασιών ομάδας 136,795.90 136,795.90

1.3.ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
1.3.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο
(ductile iron)

1.3.1.1 kg ΥΔΡ 11.01.02 ΥΔΡ 6752 4300 2.80 12,040.00

2 Προμήθεια και τοποθέτηση σετ ειδικού
καλύμματος χυτοσιδηρού φρεατίου
αερεξαγωγού με οπές εξαερισμού επί
ασφαλτοστρωμένης οδού ενδεικτικού
τύπου BEGU, κλάση D400, κυκλικό
της PASSAVANT GUSS ή ισοδύναμο

1.3.1.2 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.01.02.01 ΥΔΡ 6752 5 440.00 2,200.00

3 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής,
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής,
χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές

1.3.1.3 kg ΥΔΡ 11.02.02 ΥΔΡ 6752 100 3.00 300.00

4 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής,
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής,
χαλύβδινες, γαλβανισμένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές

1.3.1.4 kg ΥΔΡ 11.02.03 ΥΔΡ 6752 100 3.00 300.00

5 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής,
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

1.3.1.5 kg ΥΔΡ 11.02.04 ΥΔΡ 6752 100 2.80 280.00

6 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ
και λαμαρίνες, χωρίς την
ανπσκωριακή προστασία και την
βαφή, επί τόπου του
έργου.Κατασκευές με περιορισμένη
μηχανουργική επεξεργασία

1.3.1.6 kg ΥΔΡ 11.05.02 ΥΔΡ 6751 250 2.00 500.00

7 Καταπακτή, ορθογώνια,
τυποποιημένη, με εξαερισμό,
ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη,
δηλαδή καταπακτή τύπου HS-1 από
ανοξείδωτο χάλυβα V2A 1.4301 Για
διαστ. 80Χ80cm

1.3.1.7 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.05.04.01 ΥΔΡ 6751 2 830.00 1,660.00

8 Καταπακτή, ορθογώνια,
τυποποιημένη, με εξαερισμό,
ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη,
δηλαδή καταπακτή τύπου HS-1 από
ανοξείδωτο χάλυβα V2A 1.4301 Για
διαστ. 100Χ100cm

1.3.1.8 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.05.04.02 ΥΔΡ 6751 3 1,100.00 3,300.00

9 Χειρολαβή στήριξης Φ44mm,
αποσπώμενη, με την βάση πάκτωσης
για την κάθοδο εντός φρεατίων ή
δεξαμενών, τυποποιημένη,
ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη,
δηλαδή χειρολαβή τύπου H50 από
ανοξείδωτο χάλυβα V4A 1.4571

1.3.1.9 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.05.05 ΥΔΡ 6751 5 450.00 2,250.00

10 Κλίμακα επίσκεψης φρεατίου,
τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου
Hailo ή ισοδύναμη δηλαδή, κλίμακα
από ανοξείδωτο χάλυβα V4A 1.4571,
ορθογώνιο προφίλ 40Χ20mm,
βαθμίδες 30Χ30Χ2mm με τα
στηρίγματα τοίχου 150mm Πλάτους
300mm και μήκους 2,00m

1.3.1.10 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.05.06.01 ΥΔΡ 6751 3 340.00 1,020.00
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11 Κλίμακα επίσκεψης δεξαμενής,
τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου
Hailo ή ισοδύναμη δηλαδή, κλίμακα
από ανοξείδωτο χάλυβα V4A 1.4571,
ορθογώνιο προφίλ 40Χ20mm,
βαθμίδες 30Χ30Χ2mm με τα
στηρίγματα τοίχου 150mm Πλάτους
400mm και μήκους 6,00m

1.3.1.11 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.05.06.02 ΥΔΡ 6751 2 2,380.00 4,760.00

12 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων
με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής
προέλευσης

1.3.1.12 kg ΟΙΚ 61.24 ΟΙΚ 6104 50 6.00 300.00

13 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής
επάλειψης (αστάρι, rust primer) με
υλικό εποξειδικής βάσεως

1.3.1.13 kg ΥΔΡ 11.07.01 ΥΔΡ 6751 250 0.12 30.00

14 Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος
επικάλυψης 75 μm

1.3.1.14 kg ΥΔΡ 11.07.02 ΥΔΡ 6751 250 0.30 75.00

15 Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών
σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω
από την στάθμη επεξεργαζομένων
υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής

1.3.1.15 kg ΥΔΡ 11.08.01 ΥΔΡ 6751 250 0.17 42.50

16 Περίφραξη με συρματόπλεγμα 1.3.1.16 m ΥΔΡ 11.12 ΥΔΡ 6812 300 14.50 4,350.00
17 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα

περιφράξεων, με την εργασία
τοποθέτησης

1.3.1.17 kg ΥΔΡ 11.13 ΥΔΡ 6812 2400 2.80 6,720.00

18 Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με
αντισκωριακή προστασία

1.3.1.18 kg ΥΔΡ 11.14.01 ΥΔΡ 6751 2000 1.40 2,800.00

1.3.2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ
1 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-

U Ονομαστικής πίεσης 10 at
Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm

1.3.1.1 m ΥΔΡ 12.13.02.04 ΥΔΡ 6621.1 20 5.90 118.00

2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm
/ ΡΝ 16 atm

1.3.1.2 m ΥΔΡ 12.14.01.51 ΥΔΡ 6622.3 4350 39.90 173,565.00

3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

1.3.1.3 m ΥΔΡ 12.14.01.53 ΥΔΡ 6622.3 12710 57.80 734,638.00

4 Δίκτυα υττό πίεση από σωλήνες
ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), Με
σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545

1.3.1.4 m ΥΔΡ 12.15.03 ΥΔΡ 6623 50 42.00 2,100.00

5 Δίκτυα υττό πίεση από σωλήνες
ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), Με
σωλήνες DN 200 mm / κλάσης C40,

1.3.1.5 m ΥΔΡ 12.15.04 ΥΔΡ 6623 50 57.80 2,890.00

6 Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες
ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), Με
σωλήνες DN 400 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
598

1.3.1.6 m ΥΔΡ 12.16.08 ΥΔΡ 6623 40 137.00 5,480.00

7 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από
ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη (ductile iron), Καμπύλες, ταυ,
συστολές, πώματα κλπ, όλων των
τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης
λειτουργίας,

1.3.1.7 kg ΥΔΡ 12.17.01 ΥΔΡ 6623 100 2.50 250.00

8 Στοιχεία αγκύρωσης (saddles)
σωληνώσεων πιέσεως από ελατό
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη
(ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545,
πλήρως εγκατεστημένα, με τους
απαιτούμενους κοχλίες, Στοιχείο
αγκύρωσης DN 150 mm

1.3.1.8 τεμ ΥΔΡ 12.17.02.03 ΥΔΡ 6623 40 6.00 240.00

9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος
διέλευσης καλωδίων DN100 

1.3.1.9 m ΟΔΟ Β-59 ΗΛΜ-5 200 25.00 5,000.00

10 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων
δικτύου χαλυβδοσωλήνων από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10
με την προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση
των σωλήνων και εκτέλεση των
απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος,
αλλά χωρίς την αξία των ειδικών
τεμαχίων πάσης φύσεως

1.3.1.10 Kg Ν.ΥΔΡ 12.18 ΥΔΡ 6630.1 850 24.00 20,400.00
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11 Καμπύλες, συστολές, ταυ, καλύμματα
(τάπες) χαλυβδοσωλήνων από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10
με την προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση
των ειδικών τεμαχίων και εκτέλεση
των απαιτουμένων ελέγχων
στεγανότητος

1.3.1.11 Kg Ν.ΥΔΡ 12.19 ΥΔΡ 6630.1 250 38.00 9,500.00

12 Φλάντζες συγκόλλησης ανεξαρτήτως
διαμέτρου, συμπεριλαμβανομένων
των κοχλιών, περικοχλίων από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10
με την προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, τοποθέτηση, συγκόλληση και
εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων
στεγανότητος

1.3.1.12 Kg Ν.ΥΔΡ 12.20 ΥΔΡ 6651.1 650 16.00 10,400.00

1.3.3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
1 Προμήθεια και τοποθέτηση

συστήματος καθοδικής προστασίας
σε δίκτυο σωλήνων εντός
βανοστασίου δεξαμενής ενδεικτικού
τύπου Α3 της STOPCOR ή ισοδύναμο

1.3.3.1 τεμ Ν.ΥΔΡ 12.21.04.1 ΥΔΡ 6630.1 4 100.00 400.00

2 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

1.3.3.2 τεμ. ΥΔΡ 13.03.03.01 ΥΔΡ 6651.1 14 160.00 2,240.00

3 Δικλίδα συρταρωτή με ωτίδες
ελαστικής εμφράξεως της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN65 PN16

1.3.3.3 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.03.03.01Α

ΥΔΡ 6651.1 2 110.00 220.00

4 Δικλίδα συρταρωτή με ωτίδες
ελαστικής εμφράξεως της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN125 PN16

1.3.3.4 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.03.03.04 ΥΔΡ 6651.1 7 220.00 1,540.00

5 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

1.3.3.5 τεμ. ΥΔΡ 13.03.03.05 ΥΔΡ 6651.1 7 370.00 2,590.00

6 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm

1.3.3.6 τεμ. ΥΔΡ 13.03.03.07 ΥΔΡ 6651.1 4 610.00 2,440.00

7 Βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα
τεσσάρων φάσεων, παλινδρομικού
τύπου ενδεικτικού τύπου AS-B-200
της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, PN 16 at,
DN50 mm

1.3.3.7 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.10.02.01 ΥΔΡ 6653.1 14 140.00 1,960.00

8 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα
διπλής ενεργείας, παλινδρομικού
τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

1.3.3.8 τεμ. ΥΔΡ 13.10.02.02 ΥΔΡ 6653.1 45 260.00 11,700.00

9 Βαλβίδα εκτόνωσης & διατήρησης
πίεσης ενδεικτικού τύπου AS-90-30
της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη

1.3.3.9 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.02.01

ΥΔΡ 6653.1 1 770.00 770.00

10 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
πρόληψης πλήγματος ενδεικτικού
τύπου AS-90-35-10 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN65 PN16

1.3.3.10 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.02.02

ΥΔΡ 6653.1 4 1,440.00 5,760.00

11 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
ελέγχου στάθμης 2 επιπέδων, που
ελέγχεται από μηχανικό φλοτερ,
ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-50-61 της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου
DN125 PN16

1.3.3.11 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.05.01

ΥΔΡ 6653.1 1 1,890.00 1,890.00

12 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
αντεπιστροφής ελατηρίου ενδεικτικού
τύπου AS-S/Y-60 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16

1.3.3.12 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.06.01

ΥΔΡ 6653.1 2 880.00 1,760.00

13 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
διατήρησης σταθερής παροχής με
αισθητήριο ταχύτητας ενδεικτικού
τύπου AS-A/Y-70 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16

1.3.3.13 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.06.02

ΥΔΡ 6653.1 2 2,180.00 4,360.00

14 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
μείωσης και διατήρησης πίεσης
ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-20-23 της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου
DN150 PN16

1.3.3.14 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.06.03

ΥΔΡ 6653.1 1 2,570.00 2,570.00

15 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
μείωσης πίεσης ενδεικτικού τύπου AS-
A/Y-20 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη,
διαμέτρου DN200 PN16

1.3.3.15 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.07.01

ΥΔΡ 6653.1 1 3,190.00 3,190.00

16 Χαλύβδινες εξαρμώσεις της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμες,  PN 16 at, DN125 mm

1.3.3.16 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.15.02.05 ΥΔΡ 6651.1 6 200.00 1,200.00
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17 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής
πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής
διαμέτρου DN 150 mm

1.3.3.17 τεμ. ΥΔΡ 13.15.02.06 ΥΔΡ 6651.1 5 180.00 900.00

18 Χαλύβδινες εξαρμώσεις της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμες,  PN 16 at, DN200 mm

1.3.3.18 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.15.02.08 ΥΔΡ 6651.1 4 340.00 1,360.00

19 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής
πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής
διαμέτρου DN 250 mm

1.3.3.19 τεμ. ΥΔΡ 13.15.02.09 ΥΔΡ 6651.1 1 435.00 435.00

20 Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο με
επεξεργαστή, ο οποίος φέρει οθόνη
LCD, πληκτρολόγιο
προγραμματισμού, έξοδο παλμών και
τροφοδοτικό με αναλογική κάρτα
εξόδου 4-20mA και επαφή RS 485 για
αποστολή SMS της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμο DN 150, ΡΝ 16

1.3.3.20 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.18.06 ΗΛΜ 31 2 3,020.00 6,040.00

21 Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο με
επεξεργαστή, ο οποίος φέρει οθόνη
LCD, πληκτρολόγιο
προγραμματισμού, έξοδο παλμών και
τροφοδοτικό με αναλογική κάρτα
εξόδου 4-20mA και επαφή RS 485 για
αποστολή SMS της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμο DN 200, ΡΝ 16

1.3.3.21 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.18.08 ΗΛΜ 31 1 3,440.00 3,440.00

22 Προμήθεια και τοποθέτηση
ποδοβαλβίδας (ποτηριού
αναρρόφησης), φλαντζωτής, με σώμα
και περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25,
με ενσωματωμένη βαλβίδα
αντεπιστροφής με τσιμούχα από NBR
ή EPDM και σίτα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316, διαμέτρου DN 150
PN16

1.3.3.22 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.51.02.06 ΗΛΜ 84 2 650.00 1,300.00

23 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
στάθμης (φλοτεροβάνας) με πιλότο,
φλαντζωτής, με σώμα και περίβλημα
από ελατό χυτοσίδηρο SG σύμφωνα
με EN-JS 1040, ενδεικτικού τύπου
SVP4 της Erhard ή ισοδύναμη μετά
των χάλκινων σωληνίσκων Φ8
κίνησης της βαλβίδας και τον σωλήνα
– οδηγό του πλωτήρα από PVC-U
Φ200, διαμέτρου DN 125 PN16

1.3.3.23 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.52.02.05 ΗΛΜ 87 2 12,200.00 24,400.00

24 Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου,
φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα
από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN
1561, σίτα φίλτρου από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN
10088-3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο, διαμέτρου DN
125 PN16

1.3.3.24 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.53.02.05 ΗΛΜ 84 5 230.00 1,150.00

25 Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας
μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα,
σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου
CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη,
διαμέτρου DN 80 PN10

1.3.3.25 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.54.01.03 ΗΛΜ 84 1 740.00 740.00

26 Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας
μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα,
σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου
CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη,
διαμέτρου DN 125 PN10

1.3.3.26 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.54.01.05 ΗΛΜ 84 3 950.00 2,850.00

27 Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας
μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα,
σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου
CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη,
διαμέτρου DN 150 PN10

1.3.3.27 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.54.01.06 ΗΛΜ 84 2 1,180.00 2,360.00

Άθροισμα εργασιών ομάδας 1,097,073.50 1,097,073.50

1.4.ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (έργα Πολ. Μηχ. Και Η/Μ)
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1 Αντλία ανοξείδωτη υποβρύχια,
πολυβάθμια, φυγοκεντρική, 8'', με
ενσωματωμένη βαλβίδα
αντεπιστροφής, για οριζόντια ή
κατακόρυφη τοποθέτηση, κατάλληλη
για άντληση νερού χωρίς στερεά
σωματίδια με μέγιστη περιεκτικότητα
σε άμμο 50 gr/m3. Η αντλία θα είναι
συζευγμένη μέσω κόμπλερ με
υποβρύχιο ανοξείδωτο
ηλεκτροκινητήρα . Η καμπύλη της
αντλίας θα είναι σύμφωνη με το
standard ISO 9906:2012 grade 3B. Η
αντλία είναι ενδεικτικού τύπου SP77-
12 Rp5 8"3X380-415/50 45KW της
GRUNDFOS ή ισοδύναμη με παροχή
80 m3/h & μανομετρικό Η=130m

1.4.1 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8223.4.1 ΗΛΜ 22 50%          
 ΗΛΜ 80 50%

2 18,800.00 37,600.00

2 Ανυψωτική διάταξη ενδεικτικού τύπου
TRALIFT με φορείο ενδεικτικού τύπου
MASTERLIFT PTM 500 της
ΣΠΑΝΕΛΑΣ ή ισοδύναμη
κατασκευασμένη σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς, πλήρως
εγκατεστημένη, με το σύστημα
κύλισης, πέδησης και ασφάλισης και
την ΕΤΕΠ 08-08-03-00
"Γερανογέφυρες αντλιοστασίων".
Η ανυψωτική διάταξη θα συνοδεύεται
από πλήρη φάκελο τεχνικής
τεκμηρίωσης (στατικοί υπολογισμοί,
σχέδια λεπτομερειών, διαγράμματα
λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά,
οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης και
συντήρησης κλπ), υπόκειται δε στην
έγκριση της Υπηρεσίας.
Για βάρος ανύψωσης έως 500 kg
Οι τροχιές κυλίσεως επιμετρώνται

1.4.2 τεμ Ν.ΗΛΜ 65.10.20.05 ΗΛΜ 63 1 240.00 240.00

3 Σιδηροτροχιές γερανογέφυρας 1.4.3 kg ΗΛΜ 65.10.21 ΗΛΜ-82 60 4.50 270.00

Άθροισμα εργασιών ομάδας 38,110.00 38,110.00

1.5.ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΛΠ.
1 Πλήρης κατασκευή συστήματος

αντικεραυνικής προστασίας τύπου
κλωβού Faraday (ΣΑΠ) οικίσκου ή
δεξαμενής

1.5.1 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8757.3.1 ΗΛΜ 45 2.00 1,300.00 2,600.00

2 Πλήρης κατασκευή συστήματος
θεμελιακής γείωσης με αναμονή
σύνδεσης ΣΑΠ οικίσκου ή δεξαμενής

1.5.2 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8757.3.2 ΗΛΜ 45 2.00 1,300.00 2,600.00

3 Πλήρης κατασκευή εσωτερικής και
εξωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης
για σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ,
προμήθεια και σύνδεση εφεδρείας με
μικρή φωτοβολταϊκή μονάδα
ρευματοδοτούμενου οικίσκου ή μη
ρευματοδούμενης δεξαμενής

1.5.3 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8769.1 ΗΛΜ 45 2.00 3,200.00 6,400.00

Σελίδα 9 από 11



Προϋπολογισμός

4 Ηλεκτρικός πίνακας που θα
πραγματοποιεί τον έλεγχο και την
λειτουργία 2 όμοιων αντλιών,
συνδεδεμένων παράλληλα, ώστε να
διατηρούν το δίκτυο υπό σταθερές
συνθήκες. Αυτό θα επιτυγχάνεται όχι
μόνο μεταβάλλοντας τον αριθμό των
εμπλεκόμενων αντλιών αλλά
ρυθμίζοντας και τις στροφές των
κινητήρων προσαρμόζοντας την
απόδοση στις ανάγκες του δικτύου. Οι
εντολές στον ηλεκτρικό πίνακα θα
είναι μέσω ψηφιακών επαφών ή
αναλογικών σημάτων. Ο ηλεκτρικός
πίνακας θα είναι πλήρης, θα
αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο
που περιλαμβάνει ρυθμιστές
συχνότητας (inverter όσα και οι
αντλίες), μονάδα ελέγχου δεδομένων,
υπομονάδες σημάτων,
ασφαλειοδιακόπτες, κεντρικό
διακόπτη, λοιπά ηλεκτρολογικά
εξαρτήματα και εξωτερική κλεμοσειρά
συνδέσεων με δυνατότητα
επικοινωνίας με κέντρο ελέγχου
SCADA. Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι
ενδεικτικού τύπου Control MPC-EF
2x55 E της GRUNDFOS ή ισοδύναμος

1.5.4 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8840.5.1 ΗΛΜ 45 1.00 41,000.00 41,000.00

5 Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσεως,
πλήρης με όλα τα όργανα, λυχνίες,
διακόπτες μικροαυτόματους
ονομαστικής ισχύος 18ΚW για
σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ και
σύνδεση εφεδρείας με μικρή
φωτοβολταϊκή μονάδα
ρευματοδοτούμενου οικίσκου ή μη 

1.5.5 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8840.5.2 ΗΛΜ 45 2.00 1,900.00 3,800.00

Άθροισμα εργασιών ομάδας 56,400.00 56,400.00
Σύνολο εργασιών με τιμές μονάδος
(ΣΒΣ) 1,686,127.68

ΓΕ & ΟΕ 18.00% 303,502.98
Σύνολο 1,989,630.66
Απρόβλεπτα 15.00% 298,444.60
Σύνολο 2,288,075.26
Αναθεώρηση 31,924.74
Σύνολο 2,320,000.00
ΦΠΑ 24.00% 556,800.00
Σύνολο έργου 2,876,800.00

Γενικό σύνολο έργου 2,876,800.00

Διαχωρισμός των δαπανών του έργου
1 Υδραυλικά

Αναθεώρηση
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Εγγ. Επιστολή Συμμετοχής 2% 0.00 0.00

31,924.74
556,800.00

2,876,800.00

2,876,800.00

2,288,075.26

                                                                      Ιούνιος 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
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Εγγ. Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 5% 0.00 0.00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :      / 2020

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1.1.ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1.1.1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

1 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής 
σήμανσης.

1.1.1.1 τεμ/μήνα ΥΔΡ 1.01 ΟΙΚ6541 60.00

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

1.1.1.2 τεμ/μήνα ΥΔΡ 1.02 ΗΛΜ 108 300.00

3 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης 
κινδύνου

1.1.1.3 τεμ/μήνα ΥΔΡ 1.03 ΗΛΜ 108 60.00

4 Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό 
παλλόμενο βέλος παράκαμψης

1.1.1.4 τεμ/μήνα ΥΔΡ 1.04 ΟΙΚ6541 12.00

5 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων 
για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας 
των πεζών.

1.1.1.5 m2/μήνα ΥΔΡ 1.05 ΥΔΡ 6301 60.00

1.1.2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (απρόβλεπτες)
1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

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

1.1.2.1 m3 ΥΔΡ 2.01 ΥΔΡ 6071 100.00

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

1.1.2.2 m3 ΥΔΡ 2.02 ΥΔΡ 6072 120.00

1.1.3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ
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

1.1.3.1 m3 ΥΔΡ 3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 7,000.00

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

1.1.3.2 m3 ΥΔΡ 3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 11,800.00

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

1.1.3.3 m3 ΥΔΡ 3.11.01.01 ΥΔΡ 6082.1 300.00

4 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 
χωρίς χρήση εκρηκτικών

1.1.3.4 m3 ΟΔΟ Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α 350.00

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

1.1.3.5 m ΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ 6087 500.00

6 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 1.1.3.6 m3 ΥΔΡ 3.16 ΥΔΡ 6070 12,000.00

ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΙΤΕΑΣ ΕΩΣ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΧΕΡΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σελίδα 1 από 10



Συνοπτ.Προμέτρηση

7 Κατασκευή μικροσηράγγων με την 
μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας 
σωλήνων (Pipe jacking), Διάνοιξη 
μικροσήραγγας επενδεδυμένης με 
χαλύβδινο σωλήνα, μικρής έως 
μεσαίας διαμέτρου, σε συνεκτικούς 
σχηματισμούς χωρίς την προμήθεια 
του σωλήνα, Για σωλήνες ονομαστικής 
διαμέτρου Φ406 mm

1.1.3.7 m ΥΔΡ 3.19.04.04 ΥΔΡ-6082.1 40.00

1.1.4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή 

τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα Συνήθους ακρίβειας, με 
χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλεία κλπ)

1.1.4.1 m3 ΥΔΡ 4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 15.00

2 Ασφαλτική προεπάλειψη 1.1.4.2 m2 ΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ-4110 1,300.00
3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 1.1.4.3 m2 ΟΔΟ Δ-4 ΟΔΟ-4120 700.00
4 Ασφαλτική στρώση βάσης 

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
1.1.4.4 m2 ΟΔΟ Δ-5.1 ΟΔΟ-4321Β 700.00

5 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου 

1.1.4.5 m2 ΟΔΟ Δ-8.1 ΟΔΟ-4521Β 1,300.00

6 Αποκατάσταση επίστρωσης 
πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

1.1.4.6 m2 ΥΔΡ 4.10 ΥΔΡ 6804 10.00

7 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από 
άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

1.1.4.7 m2 ΥΔΡ 4.11 ΥΔΡ 6804 10.00

8 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα

1.1.4.8 m3 ΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ 6082.1 100.00

9 Αποζημείωση για εναλλακτική 
διαχείριση των ΑΕΚΚ

1.1.4.9 m3 Ν.ΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ 6082.1 120.00

1.1.5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
1 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα 

εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης

1.1.5.1 m3 ΥΔΡ 5.03 ΥΔΡ 6066 200.00

2 Κατασκευή επιχωμάτων 1.1.5.2 m3 ΟΔΟ Α-20 ΟΔΟ-1530 300.00
3 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

1.1.5.3 m3 ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 6067 4,500.00

4 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, Για συνολικό 
πάχος επίχωσης έως 50 cm

1.1.5.4 m3 ΥΔΡ 5.05.01 ΥΔΡ 6068 1,100.00

5 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου (+ΜΤΦ)

1.1.5.5 m3 ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 5,600.00

6 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 
υλικό λατομείου (+ΜΤΦ)

1.1.5.6 m3 ΥΔΡ 5.09.02 ΥΔΡ 6067 60.00

7 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 1.1.5.7 m2 ΥΔΡ 7.01 ΥΔΡ 6301 100.00

1.2.ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.2.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1 Σύστημα εισαγωγής ενέματος ειδικής
ρητίνης για χρήση σε πόσιμο νερό
χωρίς διαλύτες, χωρίς χρωστικές, δύο
συστατικών με βάση την
πολυουρεθάνη, που αντιδρά σε επαφή
με την υγρασία ενδεικτικού τύπου
INTECTIN PLUS της MAX FRANK ή
ισοδύναμη για την υδατοστεγή
σφράγιση αρμών διακοπής
σκυροδέτησης με χρήση ειδικού
σωλήνα εισαγωγής ενέματος (injection
hose) μίας χρήσεως ενδεικτικού τύπου
INTEC STANDARD της MAX FRANK ή
ισοδύναμου, εγκιβωτισμένου εντός
σκυροδέματος μετά των υλικών,
μικροϋλικών - εργαλείων

1.2.1.1 m Ν.ΥΔΡ 5.26.1 ΥΔΡ 7104 80.00

2 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων
επιφανειών

1.2.1.2 m2 ΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301 2,300.00
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3 Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση
επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών 
σκυροδέματος

1.2.1.3 m2 ΥΔΡ 9.06 ΥΔΡ 6304 750.00

4 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

1.2.1.4 m3 ΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 70.00

5 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1.2.1.5 m3 ΥΔΡ 9.10.04 ΥΔΡ 6327 160.00

6 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

1.2.1.6 m3 ΥΔΡ 9.10.05 ΥΔΡ 6329 350.00

7 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων

1.2.1.7 kg ΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311 42,000.00

8 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 1.2.1.8 kg ΟΙΚ 38.20.03 ΟΙΚ-3873 1.00
9 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού,για

αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων
2.00 χ 1.50 m

1.2.1.9 τεμ. ΥΔΡ 9.30.0150% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311 1.00

1.2.2. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ
1 Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης

αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα
εσωτερικού τύπου (Waterstops).Για
ταινίες πλάτους 300 mm

1.2.2.1 m ΥΔΡ 10.02.03 ΥΔΡ 6373 120.00

2 Στεγανοποιητική επίστρωση
επιφανειών σκυροδέματος με υλικά
πολυουρεθανικής βάσεως

1.2.2.2 m2 ΥΔΡ 10.10.02 ΥΔΡ 6401 350.00

3 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm
της Doyma ή ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ150 mm (σωλήν
διέλευσης Φ(78-104)).

1.2.2.3 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.1 ΥΔΡ 6373 1.00

4 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 25 cm
της Doyma ή ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ200 mm (σωλήν
διέλευσης Φ(105-145)).

1.2.2.4 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.2Α ΥΔΡ 6373 4.00

5 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm
της Doyma ή ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ200 mm (σωλήν
διέλευσης Φ(105-145)).

1.2.2.5 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.2Β ΥΔΡ 6373 7.00

6 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm
της Doyma ή ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ250 mm (σωλήν
διέλευσης Φ(146-190)).

1.2.2.6 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.3 ΥΔΡ 6373 5.00

7 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm
της Doyma ή ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ300 mm (σωλήν
διέλευσης  Φ(191-233)).

1.2.2.7 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.4 ΥΔΡ 6373 1.00
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8 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 30 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ150 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(86-
94) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.2.8 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.1.1 ΥΔΡ 6373 1.00

9 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 30 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(105-145) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.2.9 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.2.1 ΥΔΡ 6373 9.00

10 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 30 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(136-145) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με
νερό υπό πίεση)

1.2.2.10 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.2.2 ΥΔΡ 6373 2.00

11 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 30 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(146-190) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.2.11 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.3.1 ΥΔΡ 6373 3.00

12 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(146-190) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με
νερό υπό πίεση)

1.2.2.12 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.3.2 ΥΔΡ 6373 2.00
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13 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 30 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ300 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(191-233) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.2.13 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.4.1 ΥΔΡ 6373 1.00

14 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια
GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

1.2.2.14 m2 ΟΙΚ 73.33.01 OIK 7331 20.00

15 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους
3,0 cm

1.2.2.15 m2 ΟΙΚ 73.36.01 OIK 7335 55.00

1.3.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο

(ductile iron)
1.3.1.1 kg ΥΔΡ 11.01.02 ΥΔΡ 6752 4,300.00

2 Προμήθεια και τοποθέτηση σετ ειδικού
καλύμματος χυτοσιδηρού φρεατίου
αερεξαγωγού με οπές εξαερισμού επί
ασφαλτοστρωμένης οδού ενδεικτικού
τύπου BEGU, κλάση D400, κυκλικό
της PASSAVANT GUSS ή ισοδύναμο

1.3.1.2 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.01.02.01 ΥΔΡ 6752 5.00

3 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής,
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής,
χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές

1.3.1.3 kg ΥΔΡ 11.02.02 ΥΔΡ 6752 100.00

4 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής,
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής,
χαλύβδινες, γαλβανισμένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές

1.3.1.4 kg ΥΔΡ 11.02.03 ΥΔΡ 6752 100.00

5 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής,
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

1.3.1.5 kg ΥΔΡ 11.02.04 ΥΔΡ 6752 100.00

6 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και
λαμαρίνες, χωρίς την ανπσκωριακή
προστασία και την βαφή, επί τόπου
του έργου.Κατασκευές με
περιορισμένη μηχανουργική
επεξεργασία

1.3.1.6 kg ΥΔΡ 11.05.02 ΥΔΡ 6751 250.00

7 Καταπακτή, ορθογώνια,
τυποποιημένη, με εξαερισμό,
ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη,
δηλαδή καταπακτή τύπου HS-1 από
ανοξείδωτο χάλυβα V2A 1.4301 Για
διαστ. 80Χ80cm

1.3.1.7 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.05.04.01 ΥΔΡ 6751 2.00

8 Καταπακτή, ορθογώνια,
τυποποιημένη, με εξαερισμό,
ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη,
δηλαδή καταπακτή τύπου HS-1 από
ανοξείδωτο χάλυβα V2A 1.4301 Για
διαστ. 100Χ100cm

1.3.1.8 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.05.04.02 ΥΔΡ 6751 3.00

9 Χειρολαβή στήριξης Φ44mm,
αποσπώμενη, με την βάση πάκτωσης
για την κάθοδο εντός φρεατίων ή
δεξαμενών, τυποποιημένη, ενδεικτικού
τύπου Hailo ή ισοδύναμη, δηλαδή
χειρολαβή τύπου H50 από ανοξείδωτο
χάλυβα V4A 1.4571

1.3.1.9 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.05.05 ΥΔΡ 6751 5.00

10 Κλίμακα επίσκεψης φρεατίου,
τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo
ή ισοδύναμη δηλαδή, κλίμακα από
ανοξείδωτο χάλυβα V4A 1.4571,
ορθογώνιο προφίλ 40Χ20mm,
βαθμίδες 30Χ30Χ2mm με τα
στηρίγματα τοίχου 150mm Πλάτους
300mm και μήκους 2,00m

1.3.1.10 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.05.06.01 ΥΔΡ 6751 3.00

1.3.ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
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11 Κλίμακα επίσκεψης δεξαμενής,
τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo
ή ισοδύναμη δηλαδή, κλίμακα από
ανοξείδωτο χάλυβα V4A 1.4571,
ορθογώνιο προφίλ 40Χ20mm,
βαθμίδες 30Χ30Χ2mm με τα
στηρίγματα τοίχου 150mm Πλάτους
400mm και μήκους 6,00m

1.3.1.11 τεμ Ν.ΥΔΡ 11.05.06.02 ΥΔΡ 6751 2.00

12 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με 
μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής
προέλευσης

1.3.1.12 kg ΟΙΚ 61.24 ΟΙΚ 6104 50.00

13 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής
επάλειψης (αστάρι, rust primer) με
υλικό εποξειδικής βάσεως

1.3.1.13 kg ΥΔΡ 11.07.01 ΥΔΡ 6751 250.00

14 Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος
επικάλυψης 75 μm

1.3.1.14 kg ΥΔΡ 11.07.02 ΥΔΡ 6751 250.00

15 Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών
σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω
από την στάθμη επεξεργαζομένων
υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής

1.3.1.15 kg ΥΔΡ 11.08.01 ΥΔΡ 6751 250.00

16 Περίφραξη με συρματόπλεγμα 1.3.1.16 m ΥΔΡ 11.12 ΥΔΡ 6812 300.00
17 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα

περιφράξεων, με την εργασία
τοποθέτησης

1.3.1.17 kg ΥΔΡ 11.13 ΥΔΡ 6812 2,400.00

18 Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με
αντισκωριακή προστασία

1.3.1.18 kg ΥΔΡ 11.14.01 ΥΔΡ 6751 2,000.00

1.3.2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ
1 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-

U Ονομαστικής πίεσης 10 at
Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm

1.3.1.1 m ΥΔΡ 12.13.02.04 ΥΔΡ 6621.1 20.00

2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm
/ ΡΝ 16 atm

1.3.1.2 m ΥΔΡ 12.14.01.51 ΥΔΡ 6622.3 4,350.00

3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm
/ ΡΝ 16 atm

1.3.1.3 m ΥΔΡ 12.14.01.53 ΥΔΡ 6622.3 12,710.00

4 Δίκτυα υττό πίεση από σωλήνες
ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), Με
σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545

1.3.1.4 m ΥΔΡ 12.15.03 ΥΔΡ 6623 50.00

5 Δίκτυα υττό πίεση από σωλήνες
ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), Με
σωλήνες DN 200 mm / κλάσης C40,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545

1.3.1.5 m ΥΔΡ 12.15.04 ΥΔΡ 6623 50.00

6 Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες
ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), Με
σωλήνες DN 400 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
598

1.3.1.6 m ΥΔΡ 12.16.08 ΥΔΡ 6623 40.00

7 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από
ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη (ductile iron), Καμπύλες, ταυ,
συστολές, πώματα κλπ, όλων των
τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης
λειτουργίας,

1.3.1.7 kg ΥΔΡ 12.17.01 ΥΔΡ 6623 100.00

8 Στοιχεία αγκύρωσης (saddles)
σωληνώσεων πιέσεως από ελατό
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη
(ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545,
πλήρως εγκατεστημένα, με τους
απαιτούμενους κοχλίες, Στοιχείο
αγκύρωσης DN 150 mm

1.3.1.8 τεμ ΥΔΡ 12.17.02.03 ΥΔΡ 6623 40.00

9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος
διέλευσης καλωδίων DN100 

1.3.1.9 m ΟΔΟ Β-59 ΗΛΜ-5 200.00

10 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων
δικτύου χαλυβδοσωλήνων από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10
με την προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση
των σωλήνων και εκτέλεση των
απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος,
αλλά χωρίς την αξία των ειδικών
τεμαχίων πάσης φύσεως

1.3.1.10 Kg Ν.ΥΔΡ 12.18 ΥΔΡ 6630.1 850.00
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11 Καμπύλες, συστολές, ταυ, καλύμματα
(τάπες) χαλυβδοσωλήνων από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10
με την προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση
των ειδικών τεμαχίων και εκτέλεση των
απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος

1.3.1.11 Kg Ν.ΥΔΡ 12.19 ΥΔΡ 6630.1 250.00

12 Φλάντζες συγκόλλησης ανεξαρτήτως
διαμέτρου, συμπεριλαμβανομένων των
κοχλιών, περικοχλίων από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316L SCH10 με την
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
τοποθέτηση, συγκόλληση και
εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων
στεγανότητος

1.3.1.12 Kg Ν.ΥΔΡ 12.20 ΥΔΡ 6651.1 650.00

1.3.3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
1 Προμήθεια και τοποθέτηση

συστήματος καθοδικής προστασίας
σε δίκτυο σωλήνων εντός βανοστασίου
δεξαμενής ενδεικτικού τύπου Α3 της
STOPCOR ή ισοδύναμο

1.3.3.1 τεμ Ν.ΥΔΡ 12.21.04.1 ΥΔΡ 6630.1 4.00

2 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

1.3.3.2 τεμ. ΥΔΡ 13.03.03.01 ΥΔΡ 6651.1 14.00

3 Δικλίδα συρταρωτή με ωτίδες
ελαστικής εμφράξεως της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN65 PN16

1.3.3.3 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.03.03.01Α ΥΔΡ 6651.1 2.00

4 Δικλίδα συρταρωτή με ωτίδες
ελαστικής εμφράξεως της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN125 PN16

1.3.3.4 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.03.03.04 ΥΔΡ 6651.1 7.00

5 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

1.3.3.5 τεμ. ΥΔΡ 13.03.03.05 ΥΔΡ 6651.1 7.00

6 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm

1.3.3.6 τεμ. ΥΔΡ 13.03.03.07 ΥΔΡ 6651.1 4.00

7 Βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα
τεσσάρων φάσεων, παλινδρομικού
τύπου ενδεικτικού τύπου AS-B-200 της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, PN 16 at, DN50
mm

1.3.3.7 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.10.02.01 ΥΔΡ 6653.1 14.00

8 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα
διπλής ενεργείας, παλινδρομικού
τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

1.3.3.8 τεμ. ΥΔΡ 13.10.02.02 ΥΔΡ 6653.1 45.00

9 Βαλβίδα εκτόνωσης & διατήρησης
πίεσης ενδεικτικού τύπου AS-90-30
της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη

1.3.3.9 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.02.01

ΥΔΡ 6653.1 1.00

10 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
πρόληψης πλήγματος ενδεικτικού
τύπου AS-90-35-10 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN65 PN16

1.3.3.10 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.02.02

ΥΔΡ 6653.1 4.00

11 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
ελέγχου στάθμης 2 επιπέδων, που
ελέγχεται από μηχανικό φλοτερ,
ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-50-61 της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου
DN125 PN16

1.3.3.11 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.12.01.05.01 ΥΔΡ 6653.1 1.00

12 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
αντεπιστροφής ελατηρίου ενδεικτικού
τύπου AS-S/Y-60 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16

1.3.3.12 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.12.01.06.01 ΥΔΡ 6653.1 2.00

13 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
διατήρησης σταθερής παροχής με
αισθητήριο ταχύτητας ενδεικτικού
τύπου AS-A/Y-70 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16

1.3.3.13 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.12.01.06.02 ΥΔΡ 6653.1 2.00

14 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
μείωσης και διατήρησης πίεσης
ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-20-23 της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου
DN150 PN16

1.3.3.14 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.12.01.06.03 ΥΔΡ 6653.1 1.00

15 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
μείωσης πίεσης ενδεικτικού τύπου AS-
A/Y-20 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη,
διαμέτρου DN200 PN16

1.3.3.15 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.12.01.07.01 ΥΔΡ 6653.1 1.00
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16 Χαλύβδινες εξαρμώσεις της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμες,  PN 16 at, DN125 mm

1.3.3.16 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.15.02.05 ΥΔΡ 6651.1 6.00

17 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής
πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής
διαμέτρου DN 150 mm

1.3.3.17 τεμ. ΥΔΡ 13.15.02.06 ΥΔΡ 6651.1 5.00

18 Χαλύβδινες εξαρμώσεις της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμες,  PN 16 at, DN200 mm

1.3.3.18 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.15.02.08 ΥΔΡ 6651.1 4.00

19 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής
πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής
διαμέτρου DN 250 mm

1.3.3.19 τεμ. ΥΔΡ 13.15.02.09 ΥΔΡ 6651.1 1.00

20 Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο με
επεξεργαστή, ο οποίος φέρει οθόνη
LCD, πληκτρολόγιο
προγραμματισμού, έξοδο παλμών και
τροφοδοτικό με αναλογική κάρτα
εξόδου 4-20mA και επαφή RS 485 για
αποστολή SMS της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμο DN 150, ΡΝ 16

1.3.3.20 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.18.06 ΗΛΜ 31 2.00

21 Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο με
επεξεργαστή, ο οποίος φέρει οθόνη
LCD, πληκτρολόγιο
προγραμματισμού, έξοδο παλμών και
τροφοδοτικό με αναλογική κάρτα
εξόδου 4-20mA και επαφή RS 485 για
αποστολή SMS της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμο DN 200, ΡΝ 16

1.3.3.21 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.18.08 ΗΛΜ 31 1.00

22 Προμήθεια και τοποθέτηση
ποδοβαλβίδας (ποτηριού
αναρρόφησης), φλαντζωτής, με σώμα
και περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25,
με ενσωματωμένη βαλβίδα
αντεπιστροφής με τσιμούχα από NBR
ή EPDM και σίτα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316, διαμέτρου DN 150
PN16

1.3.3.22 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.51.02.06 ΗΛΜ 84 2.00

23 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
στάθμης (φλοτεροβάνας) με πιλότο,
φλαντζωτής, με σώμα και περίβλημα
από ελατό χυτοσίδηρο SG σύμφωνα
με EN-JS 1040, ενδεικτικού τύπου
SVP4 της Erhard ή ισοδύναμη μετά
των χάλκινων σωληνίσκων Φ8 κίνησης
της βαλβίδας και τον σωλήνα – οδηγό
του πλωτήρα από PVC-U Φ200,
διαμέτρου DN 125 PN16

1.3.3.23 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.52.02.05 ΗΛΜ 87 2.00

24 Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου,
φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα
από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN
1561, σίτα φίλτρου από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 10088-
3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμο, διαμέτρου DN 125 PN16

1.3.3.24 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.53.02.05 ΗΛΜ 84 5.00

25 Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας
μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα,
σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου
CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη,
διαμέτρου DN 80 PN10

1.3.3.25 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.54.01.03 ΗΛΜ 84 1.00

26 Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας
μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα,
σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου
CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη,
διαμέτρου DN 125 PN10

1.3.3.26 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.54.01.05 ΗΛΜ 84 3.00

27 Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας
μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα,
σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου
CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη,
διαμέτρου DN 150 PN10

1.3.3.27 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.54.01.06 ΗΛΜ 84 2.00

1.4.ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (έργα Πολ. Μηχ. Και Η/Μ)
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1 Αντλία ανοξείδωτη υποβρύχια,
πολυβάθμια, φυγοκεντρική, 8'', με
ενσωματωμένη βαλβίδα
αντεπιστροφής, για οριζόντια ή
κατακόρυφη τοποθέτηση, κατάλληλη
για άντληση νερού χωρίς στερεά
σωματίδια με μέγιστη περιεκτικότητα
σε άμμο 50 gr/m3. Η αντλία θα είναι
συζευγμένη μέσω κόμπλερ με
υποβρύχιο ανοξείδωτο
ηλεκτροκινητήρα . Η καμπύλη της
αντλίας θα είναι σύμφωνη με το
standard ISO 9906:2012 grade 3B. Η
αντλία είναι ενδεικτικού τύπου SP77-12 
Rp5 8"3X380-415/50 45KW της
GRUNDFOS ή ισοδύναμη με παροχή
80 m3/h & μανομετρικό Η=130m

1.4.1 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8223.4.1 ΗΛΜ 22 50%          
ΗΛΜ 80 50%

2.00

2 Ανυψωτική διάταξη ενδεικτικού τύπου
TRALIFT με φορείο ενδεικτικού τύπου
MASTERLIFT PTM 500 της
ΣΠΑΝΕΛΑΣ ή ισοδύναμη
κατασκευασμένη σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς, πλήρως
εγκατεστημένη, με το σύστημα
κύλισης, πέδησης και ασφάλισης και
την ΕΤΕΠ 08-08-03-00
"Γερανογέφυρες αντλιοστασίων".
Η ανυψωτική διάταξη θα συνοδεύεται
από πλήρη φάκελο τεχνικής
τεκμηρίωσης (στατικοί υπολογισμοί,
σχέδια λεπτομερειών, διαγράμματα
λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά,
οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης και
συντήρησης κλπ), υπόκειται δε στην
έγκριση της Υπηρεσίας.
Για βάρος ανύψωσης έως 500 kg
Οι τροχιές κυλίσεως επιμετρώνται 

1.4.2 τεμ Ν.ΗΛΜ 65.10.20.05 ΗΛΜ 63 1.00

3 Σιδηροτροχιές γερανογέφυρας 1.4.3 kg ΗΛΜ 65.10.21 ΗΛΜ-82 60.00

1.5.ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΛΠ.
1 Πλήρης κατασκευή συστήματος

αντικεραυνικής προστασίας τύπου
κλωβού Faraday (ΣΑΠ) οικίσκου ή
δεξαμενής

1.5.1 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8757.3.1 ΗΛΜ 45 2.00

2 Πλήρης κατασκευή συστήματος
θεμελιακής γείωσης με αναμονή
σύνδεσης ΣΑΠ οικίσκου ή δεξαμενής

1.5.2 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8757.3.2 ΗΛΜ 45 2.00

3 Πλήρης κατασκευή εσωτερικής και
εξωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης
για σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ,
προμήθεια και σύνδεση εφεδρείας με
μικρή φωτοβολταϊκή μονάδα
ρευματοδοτούμενου οικίσκου ή μη
ρευματοδούμενης δεξαμενής

1.5.3 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8769.1 ΗΛΜ 45 2.00
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4 Ηλεκτρικός πίνακας που θα
πραγματοποιεί τον έλεγχο και την
λειτουργία 2 όμοιων αντλιών,
συνδεδεμένων παράλληλα, ώστε να
διατηρούν το δίκτυο υπό σταθερές
συνθήκες. Αυτό θα επιτυγχάνεται όχι
μόνο μεταβάλλοντας τον αριθμό των
εμπλεκόμενων αντλιών αλλά
ρυθμίζοντας και τις στροφές των
κινητήρων προσαρμόζοντας την
απόδοση στις ανάγκες του δικτύου. Οι
εντολές στον ηλεκτρικό πίνακα θα είναι
μέσω ψηφιακών επαφών ή αναλογικών
σημάτων. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα
είναι πλήρης, θα αποτελείται από
μεταλλικό ερμάριο που περιλαμβάνει
ρυθμιστές συχνότητας (inverter όσα
και οι αντλίες), μονάδα ελέγχου
δεδομένων, υπομονάδες σημάτων,
ασφαλειοδιακόπτες, κεντρικό
διακόπτη, λοιπά ηλεκτρολογικά
εξαρτήματα και εξωτερική κλεμοσειρά
συνδέσεων με δυνατότητα
επικοινωνίας με κέντρο ελέγχου
SCADA. Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι
ενδεικτικού τύπου Control MPC-EF
2x55 E της GRUNDFOS ή ισοδύναμος

1.5.4 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8840.5.1 ΗΛΜ 45 1.00

5 Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσεως,
πλήρης με όλα τα όργανα, λυχνίες,
διακόπτες μικροαυτόματους
ονομαστικής ισχύος 18ΚW για
σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ και
σύνδεση εφεδρείας με μικρή
φωτοβολταϊκή μονάδα
ρευματοδοτούμενου οικίσκου ή μη
ρευματοδούμενης δεξαμενής

1.5.5 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8840.5.2 ΗΛΜ 45 2.00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

             Ιούνιος 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1.1.ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1.1.1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

1 1.1.1.1
ΥΔΡ 1.01

ΟΙΚ6541
Συνολικά: 60.00 τεμ/μήνα Χ 8.00 = 480.00

10τεμ*6μήνες = 60.00

Στρογγύλευση:
60.00

2 1.1.1.2
ΥΔΡ 1.02

ΗΛΜ 108
Συνολικά: 300.00 τεμ/μήνα Χ 5.00 = 1,500.00

50τεμ*6μηνες = 300.00

Στρογγύλευση:
300.00

3 1.1.1.3
ΥΔΡ 1.03

ΗΛΜ 108
Συνολικά: 60.00 τεμ/μήνα Χ 10.00 = 600.00

10τεμ*6μήνες = 60.00

Στρογγύλευση:
60.00

4 1.1.1.4
ΥΔΡ 1.04

ΟΙΚ6541
Συνολικά: 12.00 τεμ/μήνα Χ 400.00 = 4,800.00

2τεμ*6μήνες = 12.00

Στρογγύλευση:
12.00

5 1.1.1.5

Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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ΥΔΡ 1.05
ΥΔΡ 6301

Συνολικά: 60.00 m2/μήνα Χ 20.00 = 1,200.00

10m2*6μήνες = 60.00

Στρογγύλευση:
60.00

1.1.2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (απρόβλεπτες)
1 1.1.2.1

ΥΔΡ 2.01

ΥΔΡ 6071
Συνολικά: 100.00 m3 Χ 0.91 = 91.00

= 100.00

Στρογγύλευση:
100.00

Μέση απόσταση μεταφοράς: 2.00 km
0.28

Άρα μεταφορικά: 2 km X 0.28 = 0.56
Τιμή ΝΕΤ χ.μετ.: 0.35

0.91

2 1.1.2.2
ΥΔΡ 2.02

ΥΔΡ 6072
Συνολικά: 120.00 m3 Χ 7.05 = 846.00

= 115.00

Στρογγύλευση: 5.00
120.00

Μέση απόσταση μεταφοράς: 35.00 km
0.19

Άρα μεταφορικά: 35 km X 0.19 = 6.65
Τιμή ΝΕΤ χ.μετ.: 0.40

7.05

1.1.3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ
1 1.1.3.1

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Αξία m3km (NΕΤ V.3) - εντός πόλεως & 
απόσταση < 5 km, καλή βατότητα

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Αξία m3km (NΕΤ V.3) - εκτός πόλεως & 
απόσταση ≥ 5 km, καλή βατότητα

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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ΥΔΡ 
3.10.01.01

ΥΔΡ 6081.1

Συνολικά: 7,000.00 m3 Χ 6.50 = 45,500.00

7,000.00
Στρογγύλευση:

7,000.00

2 1.1.3.2
ΥΔΡ 
3.10.02.01

ΥΔΡ 6081.1

Συνολικά: 11,800.00 m3 Χ 7.86 = 92,748.00

11,800.00
Στρογγύλευση:

11,800.00
Μέση απόσταση μεταφοράς: 2.00 km

0.28

Άρα μεταφορικά: 2 km X 0.28 = 0.56
Τιμή ΝΕΤ χ.μετ.: 7.30

7.86

3 1.1.3.3
ΥΔΡ 
3.11.01.01

ΥΔΡ 6082.1

Συνολικά: 300.00 m3 Χ 25.00 = 7,500.00

Εκσκαφή υψώματος Τριφυλλίου μήκους 500 m: 300.00

Στρογγύλευση:
300.00

4 1.1.4.4
ΟΔΟ Α-3.3

ΟΔΟ-1133Α

Συνολικά: 350.00 m3 Χ 7.50 = 2,625.00

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

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

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Αξία m3km (NΕΤ V.3) - εντός πόλεως & 
απόσταση < 5 km, καλή βατότητα

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

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
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Δεξαμενή Τριφυλλίου
(8.60*8.90+3.20*5.60)*3.40 = 321.16

Στρογγύλευση: 28.84
350.00

5 1.1.3.5
ΥΔΡ 3.12

ΥΔΡ 6087
Συνολικά: 500.00 m Χ 15.00 = 7,500.00

500.00
Στρογγύλευση:

500.00

6 1.1.3.6
ΥΔΡ 3.16

ΥΔΡ 6070
Συνολικά: 12,000.00 m3 Χ 0.20 = 2,400.00

12,000.00

Στρογγύλευση:
12,000.00

7 1.1.3.7
ΥΔΡ 
3.19.04.04

ΥΔΡ-6082.1

Συνολικά: 40.00 m Χ 430.00 = 17,200.00

40.00
Στρογγύλευση:

40.00

1.1.4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1 1.1.4.1

ΥΔΡ 
4.01.01

ΥΔΡ 6082.1
Συνολικά: 15.00 m3 Χ 40.00 = 600.00

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

Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (Pipe jacking), Διάνοιξη 
μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής έως μεσαίας διαμέτρου, σε συνεκτικούς 
σχηματισμούς χωρίς την προμήθεια του σωλήνα, Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ406 mm
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους ακρίβειας, με 
χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία 
κλπ)
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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15.00

15.00

Στρογγύλευση:
15.00

2 1.1.4.2
ΟΔΟ Δ-3

ΟΔΟ-4110
Συνολικά: 1,300.00 m2 Χ 1.10 = 1,430.00

1,300.00

Στρογγύλευση:
1,300.00

3 1.1.4.3
ΟΔΟ Δ-4

ΟΔΟ-4120
Συνολικά: 700.00 m2 Χ 0.42 = 294.00

700.00

Στρογγύλευση:
700.00

4 1.1.4.4
ΟΔΟ Δ-5.1

ΟΔΟ-4321Β

Συνολικά: 700.00 m2 Χ 6.89 = 4,823.00

700.00

Στρογγύλευση:
700.00

Μέση απόσταση μεταφοράς: 35.00 km
0.22

Πάχος στρώσης: 0.05
Άρα μεταφορικά: 35 km X 0.22 Χ 0.05 = 0.39
Τιμή ΝΕΤ χ.μετ.: 6.50

6.89

Ασφαλτική προεπάλειψη
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Αξία m3km (NΕΤ V.3) - εκτός πόλεως & 
απόσταση < 3 km, εργοταξιακή οδός

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
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5 1.1.4.5
ΟΔΟ Δ-8.1

ΟΔΟ-4521Β

Συνολικά: 1,300.00 m2 Χ 7.39 = 9,607.00

1,300.00

Στρογγύλευση:
1,300.00

Μέση απόσταση μεταφοράς: 35.00 km
0.22

Πάχος στρώσης: 0.05
Άρα μεταφορικά: 35 km X 0.22 Χ 0.05 = 0.39
Τιμή ΝΕΤ χ.μετ.: 7.00

7.39

6 1.1.4.6
ΥΔΡ 4.10

ΥΔΡ 6804
Συνολικά: 10.00 m2 Χ 25.00 = 250.00

10.00

Στρογγύλευση:
10.00

7 1.1.4.7
ΥΔΡ 4.11

ΥΔΡ 6804
Συνολικά: 10.00 m2 Χ 10.00 = 100.00

10.00

Στρογγύλευση:
10.00

8 1.1.4.8
ΥΔΡ 4.13

ΥΔΡ 6082.1

Συνολικά: 100.00 m3 Χ 20.00 = 2,000.00

100.00

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Αξία m3km (NΕΤ V.3) - εκτός πόλεως & 
απόσταση < 3 km, εργοταξιακή οδός

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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100.00

Στρογγύλευση:
100.00

9 1.1.4.9
Ν.ΥΔΡ 4.13

ΥΔΡ 6082.1
Συνολικά: 120.00 m3 Χ 2.39 = 287.28

Υλικά καθαιρέσεων: 120.00

Στρογγύλευση:
120.00

1.1.5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
1 1.1.5.1

ΥΔΡ 5.03
ΥΔΡ 6066

Συνολικά: 200.00 m3 Χ 0.40 = 80.00

Επιχώσεις θεμελίων δεξαμενής Τριφυλλίου
(8.60*8.90+3.20*5.60)*3.00-(6.60*6.90+3.20*3.60)*3.00 = 112.20

Στρογγύλευση: 87.80
200.00

2 1.1.4.2
ΟΔΟ Α-20

ΟΔΟ-1530
Συνολικά: 300.00 m3 Χ 0.95 = 285.00

Επίχωμα δεξαμενής Τριφυλλίου
3.75*(15.70*12.80+sqrt(15.70*12.80*8.20*5.30)+8.20*5.30)/3-

(6.60*6.90+3.20*3.60)*(3.75-0.85) = 256.87

Στρογγύλευση: 43.13
300.00

3 1.1.5.3
ΥΔΡ 5.04

ΥΔΡ 6067
Συνολικά: 4,500.00 m3 Χ 1.50 = 6,750.00

4,500.00

Αποζημείωση για εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Κατασκευή επιχωμάτων
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Στρογγύλευση:
4,500.00

4 1.1.5.4
ΥΔΡ 
5.05.01

ΥΔΡ 6068
Συνολικά: 1,100.00 m3 Χ 22.45 = 24,695.00

1,100.00

Στρογγύλευση:
1,100.00

Μέση απόσταση μεταφοράς: 55.00 km
0.19

Άρα μεταφορικά: 55 km X 0.19 = 10.45
Τιμή ΝΕΤ χ.μετ.: 12.00

22.45

5 1.1.5.5
ΥΔΡ 5.07

ΥΔΡ 6069
Συνολικά: 5,600.00 m3 Χ 21.45 = 120,120.00

5,600.00

Στρογγύλευση:
5,600.00 m3

Μέση απόσταση μεταφοράς: 55.00 km
0.19

Άρα μεταφορικά: 55 km X 0.19 = 10.45
Τιμή ΝΕΤ χ.μετ.: 11.00

21.45

6 1.1.5.6
ΥΔΡ 
5.09.02

ΥΔΡ 6067
Συνολικά: 60.00 m3 Χ 20.45 = 1,227.00

Φρεάτια γεώτρησης
2*(5.00*5.50*0.30) = 16.50
Δεξαμενή Τριφυλλίου
(8.60*8.90+3.20*5.60)*0.40 = 37.78

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, Για συνολικό πάχος 
επίχωσης έως 50 cm
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Αξία m3km (NΕΤ V.3) - εκτός πόλεως & 
απόσταση => 5 km, καλή βατότητα

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (+ΜΤΦ)

Αξία m3km (NΕΤ V.3) - εκτός πόλεως & 
απόσταση ≥ 5 km, καλή βατότητα

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (+ΜΤΦ)

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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54.28
Στρογγύλευση: = 5.72

60.00 m3
Μέση απόσταση μεταφοράς: 55.00 km

0.19

Άρα μεταφορικά: 55 km X 0.19 = 10.45
Τιμή ΝΕΤ χ.μετ.: 10.00

20.45

7 1.1.5.7
ΥΔΡ 7.01

ΥΔΡ 6301
Συνολικά: 100.00 m2 Χ 2.10 = 210.00

100.00

Στρογγύλευση:
100.00

1.2.ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.2.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1 1.2.1.1
Ν.ΥΔΡ 
5.26.1

ΥΔΡ 7104
Συνολικά: 80.00 m Χ 33.00 = 2,640.00

Οριζόντιες διακοπές σκυροδέτησης
(3*6.60+2*6.90) = 33.60

8*5.30 = 42.40

Στρογγύλευση: 4.00
80.00

2 1.2.1.2
ΥΔΡ 9.01

ΥΔΡ 6301
Συνολικά: 2,300.00 m2 Χ 8.00 = 18,400.00

Αξία m3km (NΕΤ V.3) - εκτός πόλεως & 
απόσταση ≥ 5 km, καλή βατότητα

Κατακόρυφες διακοπές σκυροδέτησης

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Σύστημα εισαγωγής ενέματος ειδικής ρητίνης για χρήση σε πόσιμο νερό χωρίς διαλύτες, χωρίς 
χρωστικές, δύο συστατικών με βάση την πολυουρεθάνη, που αντιδρά σε επαφή με την υγρασία  
ενδεικτικού τύπου INTECTIN PLUS της MAX FRANK ή ισοδύναμη για την υδατοστεγή σφράγιση 
αρμών  διακοπής σκυροδέτησης με χρήση ειδικού σωλήνα εισαγωγής ενέματος (injection hose) 
μίας χρήσεως ενδεικτικού τύπου INTEC STANDARD της MAX FRANK ή ισοδύναμου, 
εγκιβωτισμένου εντός σκυροδέματος μετά των υλικών, μικροϋλικών - εργαλείων

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Θεμελιώσεις
Φρεάτια γεωτρήσεων
2*2*(2.80+2.30)*0.30 = 6.12
Δεξαμενή
2*(9.80+6.90)*0.35 = 11.69

17.81

Φρεάτια γεωτρήσεων
Εσωτερική επιφάνεια φρεατίων
2*(2.00*1.50+2*(2.00+1.50)*2.20) = 36.80
Εξωτερική επιφάνεια φρεατίων
2*(2*(2.50+2.00)*2.45)+1.00*1.00 = 45.10

81.90

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
Εσωτερική επιφάνεια φρεατίου
4.95*2.00+2*(4.95+2.00)*2.30 = 41.87
Εξωτερική επιφάνεια φρεατίων
2*(5.45+2.50)*3.00 = 47.70

89.57

Δεξαμενή
Πλάκα βανοστασίου
2.90*3.00 = 8.70
Εσωτερικό ανάπτυγμα
31.00*5.20 = 161.20
Εσωτερικά τοιχεία
(2*(6.00+3.00))*5.20 = 93.60
Πλάκα οροφής
6.00*6.30+3.00*3.20 = 47.40
Εξωτερικό ανάπτυγμα
33.40*5.60+31.80*0.15 = 191.81
Φρεάτια επίσκεψης
2*(1.20+2.30)*1.10+2*(4*0.80)*1.35 16.34

519.05

Αγκυρώσεις αγωγών: 100.00

Φρεάτια αερεξαγωγών 26.68 m2/τεμ
45*26.68 = 1,200.60

Λοιπά φρεάτια ελέγχου 35.80 m2/τεμ
3*35.80 = 107.40

1,408.00
2,116.33
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Στρογγύλευση: 183.67
2,300.00

3 1.2.1.3
ΥΔΡ 9.06

ΥΔΡ 6304
Συνολικά: 750.00 m2 Χ 6.30 = 4,725.00

Από το άρθρο ΥΔΡ 9.01
81.9+89.57+519.05 = 690.52

690.52

Στρογγύλευση: 59.48
750.00

4 1.2.1.4
ΥΔΡ 
9.10.03

ΥΔΡ 6326
Συνολικά: 70.00 m3 Χ 75.00 = 5,250.00

Σκυρόδεμα καθαριότητος

Φρεάτια γεωτρήσεων
Θεμέλια
2*3.00*2.50*0.10 = 1.50
Σκυρόδεμα κλίσεων δαπέδων
1.60*(0.40*0.25+sqrt(0.40*0.25*1.50*0.35)+1.50*0.35)/3+
1.10*(0.40*0.25+sqrt(0.40*0.25*2.00*0.35)+2.00*0.35)/3 = 0.85

Δεξαμενή
Θεμέλια
(7.20*7.50+3.20*4.20)*0.10 = 6.74
Σκυρόδεμα κλίσεων δαπέδων
2*5.20*(0.95*0.20+sqrt(0.95*0.20*3.00*0.40)+3.00*0.40)/3+
2*2.05*(0.80*0.20+sqrt(0.80*0.20*6.00*0.40)+6.00*0.40)/3 = 10.82

Φρεάτια αντιπληγματικής διάταξης
Θεμέλια
(2.50*5.45)*0.10 = 1.36
Σκυρόδεμα κλίσεων δαπέδων
(2.00*4.95)*0.15 = 1.49

Φρεάτια αερεξαγωγών 0.80 m3/τεμ
45*0.80 = 36.00

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών σκυροδέματος

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15
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Λοιπά φρεάτια ελέγχου 0.80 m3/τεμ
3*0.80 = 2.40

61.16

Στρογγύλευση: 8.84
70.00

5 1.2.1.5
ΥΔΡ 
9.10.04

ΥΔΡ 6327
Συνολικά: 160.00 m3 Χ 80.00 = 12,800.00

Αγκυρώσεις αγωγών: 30.00
Σκυροδέτηση σκαματος αγωγού σε ασφαλτο: 130.00

Στρογγύλευση:
160.00

6 1.2.1.6
ΥΔΡ 
9.10.05

ΥΔΡ 6329
Συνολικά: 350.00 m3 Χ 85.00 = 29,750.00

Φρεάτια γεωτρήσεων
Πλάκα θεμελίωσης
2*2.80*2.30*0.30 = 3.86
Τοιχεία
2*(2*(2.50+1.50)*2.20)*0.25 = 8.80
Πλάκα οροφής
2*2.50*2.00*0.25 = 2.50
Σκυρόδεμα αγκύρωσης
2*1.30*1.00*0.25 = 0.65

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
Πλάκα θεμελίωσης
5.45*2.50*0.35 = 4.77
Τοιχεία
2*(5.45+2.00)*2.00*0.25 = 7.45
Πλάκα οροφής
5.45*2.50*0.35 = 4.77
Σκυρόδεμα αγκύρωσης
2*1.30*1.00*0.25 = 0.65

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Δεξαμενή
Πλάκα θεμελίωσης Πάχος: 0.35
(7.20*6.90+3.20*3.90)*0.35 = 21.76
Πλάκα ισογείου Πάχος: 0.15
(2.90*3.00-1.00*1.00)*0.15 = 1.16
Περιμ.τοιχεία Πάχος: 0.30
((3*6.00+2*6.90+2*3.20+3.00)*5.20-1.60*2.20)*0.3 = 63.22
Πλάκα οροφής Πάχος: 0.25
(6.60*6.90+3.20*3.60)*0.25 = 14.27
Περιμ.στηθαίο
(2*6.90+2*9.80)*0.20*0.15 = 1.00

Φρεάτια αερεξαγωγών 4.06 m3/τεμ
45*4.06 = 182.70

Λοιπά φρεάτια ελέγχου 6.40 m3/τεμ
3*6.40 = 19.20

336.76

Στρογγύλευση: 13.24
350.00

7 1.2.1.7
ΥΔΡ 9.26

ΥΔΡ 6311
Συνολικά: 42,000.00 kg Χ 0.95 = 39,900.00

Φρεάτια γεωτρήσεων
Από το Η/Μ σχέδιο φρεατίου
2*1113.00 = 2,226.00
Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
Βάρος οπλισμού 160 kg/m3
18*160 = 2,880.00
Δεξαμενή
Από Πίνακα Οπλισμού Δεξαμενής
16,066.19 = 16,066.19

Φρεάτια αερεξαγωγών 100.00 kg/m3
45*4.06*100 = 18,270.00

Λοιπά φρεάτια ελέγχου 100.00 kg/m3
3*6.40*100 = 1,920.00

41,362.19

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων
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Στρογγύλευση: 637.81
42,000.00

8 1.2.1.8
ΟΙΚ 
38.20.03

ΟΙΚ-3873
Συνολικά: 1.00 kg Χ 0.90 = 0.90

Στρογγύλευση: 1
1

9 1.2.1.9
ΥΔΡ 
9.30.01

Συνολικά: 1.00 τεμ. Χ 2,300.00 = 2,300.00

1

Στρογγύλευση:
1

1.2.2. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ
1 1.2.2.1

ΥΔΡ 
10.02.03

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 120.00 m Χ 22.50 = 2,700.00

Φρεάτια γεωτρήσεων
Πλάκα θεμελίων
2*2*(2.00+2.50) = 18.00

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
Πλάκα θεμελίων
2*(5.45+2.50) = 15.90

Δεξαμενή
Πλάκα θεμελίων
(3*6.60+2*6.90)+(2*3.20+3.60) = 43.60
Κατακόρυφοι αρμοί σκυροδέτησης
4*5.45 = 21.80

Στρογγύλευση: 20.70
120.00

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού,για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.: 50% ΥΔΡ-6329 50% ΥΔΡ-6311

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops).Για ταινίες πλάτους 
300 mm

Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
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2 1.2.2.2
ΥΔΡ 
10.10.02

ΥΔΡ 6401
Συνολικά: 350.00 m2 Χ 16.00 = 5,600.00

Προστασία εξωτερικών επιφανειών σκυροδεμάτων σε επαφή με γαίες
Φρεάτια γεωτρήσεων
Εξωτερικά τοιχεία
2*(2*(2.50+2.00)*2.45) = 44.10

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
Εξωτερικά τοιχεία
2*(5.45+2.50)*3.00 = 47.70

Δεξαμενή
Δώμα
(6.60*6.90++3.20*3.60) = 57.06
Εξωτερικά τοιχεία
2*(9.80+6.60)*5.60 = 183.68

332.54

Στρογγύλευση: 17.46
350.00

3 1.2.2.3
Ν.ΥΔΡ 
10.33.1.1

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 140.00 = 140.00

Δεξαμενή
Αποχέτευση φρεατίου δαπέδου

1 = 1.00

Στρογγύλευση:
1.00

4 1.2.2.4
Ν.ΥΔΡ 
10.33.1.2Α

ΥΔΡ 6373

Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 
διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή 
ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Φ150 mm (σωλήν διέλευσης Φ(78-104)).
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 
διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 25 cm της Doyma ή 
ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Φ200 mm (σωλήν διέλευσης Φ(105-145)).
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Συνολικά: 4.00 τεμ Χ 150.00 = 600.00

Φρεάτια γεωτρήσεων
2*(2) = 4.00

Στρογγύλευση:
4.00

5 1.2.2.5
Ν.ΥΔΡ 
10.33.1.2Β

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 7.00 τεμ Χ 160.00 = 1,120.00

Δεξαμενή
Εκκένωση
1+2 = 3.00
Υπερχείλιση
2 = 2.00
Εισαγωγή
2 = 2.00

Στρογγύλευση:
7.00

6 1.2.2.6
Ν.ΥΔΡ 
10.33.1.3

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 5.00 τεμ Χ 200.00 = 1,000.00

Δεξαμενή
Εξαγωγή

2 = 2.00
Εισαγωγή

1 = 1.00
Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης

2 = 2.00

Στρογγύλευση:
5.00

7 1.2.2.7

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 
διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή 
ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Φ200 mm (σωλήν διέλευσης Φ(105-145)).
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 
διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή 
ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Φ250 mm (σωλήν διέλευσης Φ(146-190)).
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Ν.ΥΔΡ 
10.33.1.4

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 240.00 = 240.00

Δεξαμενή
Εξαγωγή
1 = 1.00

Στρογγύλευση:
1.00

8 1.2.2.8
Ν.ΥΔΡ 
10.34.1.1

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 240.00 = 240.00

Δεξαμενή
Αποχέτευση φρεατίου δαπέδου
1 = 1.00

Στρογγύλευση:
1.00

9 1.2.2.9
Ν.ΥΔΡ 
10.34.2.1

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 9.00 τεμ Χ 400.00 = 3,600.00

Φρεάτια γεωτρήσεων
2*(2) = 4.00
Δεξαμενή
Εκκένωση
1 = 1.00
Εισαγωγή

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 
διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή 
ισοδύναμου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Φ300 mm (σωλήν διέλευσης  Φ(191-233)).

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex A σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ150 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(86-94) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση)
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex A σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(105-145) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση)
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2 = 2.00
Υπερχείλιση
2 = 2.00

Στρογγύλευση:
9.00

10 1.2.2.10
Ν.ΥΔΡ 
10.34.2.2

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 500.00 = 1,000.00

Δεξαμενή
Εκκένωση
2 = 2.00

Στρογγύλευση:
2.00

11 1.2.2.11
Ν.ΥΔΡ 
10.34.3.1

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 3.00 τεμ Χ 500.00 = 1,500.00

Δεξαμενή
Εξαγωγή
1 = 1.00
Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
2 = 2.00

Στρογγύλευση:
3.00

12 1.2.2.12

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex C σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(136-145) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με νερό υπό πίεση)

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex A σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(146-190) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση)
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Ν.ΥΔΡ 
10.34.3.2

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 640.00 = 1,280.00

Δεξαμενή
Εξαγωγή
2 = 2.00

Στρογγύλευση:
2.00

13 1.2.2.13
Ν.ΥΔΡ 
10.34.4.1

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 570.00 = 570.00

Δεξαμενή
Εξαγωγή
1 = 1.00

Στρογγύλευση:
1.00

14 1.2.2.14
ΟΙΚ 
73.33.01

OIK 7331
Συνολικά: 20.00 m2 Χ 28.00 = 560.00

Δάπεδο υπογείου
(2.90*3.00) = 8.70
Δάπεδο ισογείου
(2.90*3.00-1.00*1.00) = 7.70

Στρογγύλευση: 3.60
20.00

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex A σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ300 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(191-233) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση)

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex C σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(146-190) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με νερό υπό πίεση)
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15 1.2.2.15
ΟΙΚ 
73.36.01

OIK 7335
Συνολικά: 55.00 m2 Χ 16.00 = 880.00

Πλάκα οροφής δεξαμενής
(6.20*6.50+3.20*3.20) = 50.54

Στρογγύλευση: 4.46
55.00

1.3.ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
1.3.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1 1.3.1.1
ΥΔΡ 
11.01.02

ΥΔΡ 6752
Συνολικά: 4,300.00 kg Χ 2.80 = 12,040.00

Φρεάτια αερεξαγωγών & ελέγχου 100 kg/τεμ
(40+3)*100 = 4,300.00

Στρογγύλευση:
4,300.00

2 1.3.1.2
Ν.ΥΔΡ 
11.01.02.01

ΥΔΡ 6752
Συνολικά: 5 τεμ Χ 440.00 = 2,200.00

Φρεάτια αερεξαγωγών με οπές: 5

Στρογγύλευση:
5

3 1.3.1.3
ΥΔΡ 
11.02.02

ΥΔΡ 6752
Συνολικά: 100.00 kg Χ 3.00 = 300.00

Κατ' εκτίμηση: 100.00
Στρογγύλευση:

Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση σετ ειδικού καλύμματος χυτοσιδηρού φρεατίου αερεξαγωγού με οπές εξαερισμού επί 
ασφαλτοστρωμένης οδού ενδεικτικού τύπου BEGU, κλάση D400, κυκλικό της PASSAVANT GUSS ή ισοδύναμο
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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100.00

3 1.3.1.3
ΥΔΡ 
11.02.03

ΥΔΡ 6752
Συνολικά: 100.00 kg Χ 3.00 = 300.00

Κατ' εκτίμηση: 100.00
Στρογγύλευση:

100.00

4 1.3.1.4
ΥΔΡ 
11.02.04

ΥΔΡ 6752
Συνολικά: 100.00 kg Χ 2.80 = 280.00

Κατ' εκτίμηση: 100.00
Στρογγύλευση:

100.00

5 1.3.1.5
ΥΔΡ 
11.05.02

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 250.00 kg Χ 2.00 = 500.00

Σιδηρογωνιές 60Χ60Χ8 για την στήριξη των σιδηρών εσχαρών
Βάρος: 7.09 Kg/m
(4*1.00+4*0.50)*7.09 = 42.54

Κατ'εκτίμηση λοιπές κατασκευές : 200.00

Στρογγύλευση: 7.46
250.00

6 1.3.1.6
Ν.ΥΔΡ 
11.05.04.01

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 830.00 = 1,660.00

Καταπακτές χώρων δεξαμενής: 2

7 1.3.1.7

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Καταπακτή, ορθογώνια, τυποποιημένη, με εξαερισμό, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη, δηλαδή καταπακτή τύπου HS-1 
από ανοξείδωτο χάλυβα V2A 1.4301 Για διαστ. 80Χ80cm
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την ανπσκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 
έργου.Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Ν.ΥΔΡ 
11.05.04.02

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 3.00 τεμ Χ 1,100.00 = 3,300.00

Καταπακτές φρεατίων γεώτρησης 2
Φρεάτιο αντιπληγματικης διάταξης 1

Στρογγύλευση:
3

8 1.3.1.8
Ν.ΥΔΡ 
11.05.05

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 5.00 τεμ Χ 450.00 = 2,250.00

Πρόσβαση στα φρεάτια των γεωτρήσεων: 2
Πρόσβαση στα διαμερίσματα της δεξαμενής: 2
Φρεάτιο αντιπληγματικης διάταξης 1

Στρογγύλευση:
5

9 1.3.1.9
Ν.ΥΔΡ 
11.05.06.01

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 3.00 τεμ Χ 340.00 = 1,020.00

Πρόσβαση στα φρεάτια των γεωτρήσεων: 2
Φρεάτιο αντιπληγματικης διάταξης 1

Στρογγύλευση:
3

10 1.3.1.10
Ν.ΥΔΡ 
11.05.06.02

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 2,380.00 = 4,760.00

Πρόσβαση στα διαμερίσματα της δεξαμενής: 2

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Κλίμακα επίσκεψης δεξαμενής, τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη δηλαδή, κλίμακα από ανοξείδωτο 
χάλυβα V4A 1.4571, ορθογώνιο προφίλ 40Χ20mm, βαθμίδες 30Χ30Χ2mm με τα στηρίγματα τοίχου 150mm Πλάτους 400mm 
και μήκους 6,00m
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Καταπακτή, ορθογώνια, τυποποιημένη, με εξαερισμό, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη, δηλαδή καταπακτή τύπου HS-1 
από ανοξείδωτο χάλυβα V2A 1.4301 Για διαστ. 100Χ100cm

Χειρολαβή στήριξης Φ44mm, αποσπώμενη, με την βάση πάκτωσης για την κάθοδο εντός φρεατίων ή δεξαμενών, 
τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη, δηλαδή χειρολαβή τύπου H50 από ανοξείδωτο χάλυβα V4A 1.4571

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Κλίμακα επίσκεψης φρεατίου, τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη δηλαδή, κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα 
V4A 1.4571, ορθογώνιο προφίλ 40Χ20mm, βαθμίδες 30Χ30Χ2mm με τα στηρίγματα τοίχου 150mm Πλάτους 300mm και 
μήκους 2,00m
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11 1.3.1.11
ΟΙΚ 61.24

ΟΙΚ 6104
Συνολικά: 50.00 kg Χ 6.00 = 300.00

Λάμα: 30/3 mm, εγκάρσια ελικοειδής ράβδος 6Χ6 mm, βροχίδα αξονική 34Χ38 mm
Βάρος κατ'εκτίμηση: 30.00 Kg/m2

(1.00*1.00+0.50*0.50)*30 = 37.50

Στρογγύλευση: 12.50
50.00

12 1.3.1.12
ΥΔΡ 
11.07.01

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 250.00 kg Χ 0.12 = 30.00

Από το άρθρο ΥΔΡ 11.05.02 = 250.00

Στρογγύλευση:
250.00

13 1.3.1.13
ΥΔΡ 
11.07.02

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 250.00 kg Χ 0.30 = 75.00

Από το άρθρο ΥΔΡ 11.05.02 250.00

Στρογγύλευση:
250.00

14 1.3.1.14
ΥΔΡ 
11.08.01

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 250.00 kg Χ 0.17 = 42.50

Από το άρθρο "Εφαρμογή διπλής αντισκωρ.επάλειψης": 250.00

Στρογγύλευση:
250.00

Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς 
κίνδυνο διαβροχής
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης
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15 1.3.1.15
ΥΔΡ 11.12

ΥΔΡ 6812
Συνολικά: 300.00 m Χ 14.50 = 4,350.00

Περίφραξη ΧΑΔΑ 300.00

Στρογγύλευση:
300.00

16 1.3.1.16
ΥΔΡ 11.13

ΥΔΡ 6812
Συνολικά: 2,400.00 kg Χ 2.80 = 6,720.00

Βάρος συρματοπλέγματος 3.80 kg/m2
Ύψος συρματοπλέγματος 2.50 m
Περίφραξη οικοπέδου γεωτρήσεων
140.00*2.50*3.80 = 1,330.00
Περίφραξη δεξαμενής Τριφυλλίου
100.00*2.50*3.80 = 950.00

Στρογγύλευση: 120.00
2,400.00

17 1.3.1.17
ΥΔΡ 
11.14.01

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 2,000.00 kg Χ 1.40 = 2,800.00

Πάσσαλος L 60x60x6 ανά 2.50 m
Τεμάχια με αντιρήδες
140/2.50+140/15 = 65
100/2.50+100/15 = 47
Βάρος πασσάλου 5.42 kg/m
Μήκος πασσάλου 3.00 m
Περίφραξη οικοπέδου γεωτρήσεων
65*3.00*5.42 = 1,056.90
Περίφραξη δεξαμενής Τριφυλλίου
47*3.00*5.42 = 764.22

Στρογγύλευση: 178.88
2,000.00

1.3.2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
Περίφραξη με συρματόπλεγμα

Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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1 1.3.2.1
ΥΔΡ 
12.13.02.04

ΥΔΡ 6621.1
Συνολικά: 20.00 m Χ 5.90 = 118.00

Αποχέτευση φρεατίου βανοστασίου
20.00 = 20.00

Στρογγύλευση:
20.00

2 1.3.2.2
ΥΔΡ 
12.14.01.51

ΥΔΡ 6622.3
Συνολικά: 4,350.00 m Χ 39.90 = 173,565.00

4,350.00

Στρογγύλευση:
4,350.00

3 1.3.2.3
ΥΔΡ 
12.14.01.53

ΥΔΡ 6622.3
Συνολικά: 12,710.00 m Χ 57.80 = 734,638.00

12,710.00

Στρογγύλευση:
12,710.00

4 1.3.2.4
ΥΔΡ 
12.15.03

ΥΔΡ 6623
Συνολικά: 50.00 m Χ 42.00 = 2,100.00

50.00

Στρογγύλευση:

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Δίκτυα υττό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), Με σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 16 atm

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 16 atm
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50.00

5 1.3.2.5
ΥΔΡ 
12.15.04

ΥΔΡ 6623
Συνολικά: 50.00 m Χ 57.80 = 2,890.00

50.00

Στρογγύλευση:
50.00

6 1.3.2.6
ΥΔΡ 
12.16.08

ΥΔΡ 6623
Συνολικά: 40.00 m Χ 137.00 = 5,480.00

40.00

Στρογγύλευση:
40.00

7 1.3.2.7
ΥΔΡ 
12.17.01

ΥΔΡ 6623
Συνολικά: 100.00 kg Χ 2.50 = 250.00

100.00

Στρογγύλευση:
100.00

8 1.3.2.8
ΥΔΡ 
12.17.02.03

ΥΔΡ 6623
Συνολικά: 40.00 τεμ Χ 6.00 = 240.00

40.00

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ545, πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες, Στοιχείο αγκύρωσης DN 150 mm

Δίκτυα υττό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), Με σωλήνες DN 200 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), Με σωλήνες DN 400 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα
κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας,
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Στρογγύλευση:
40.00

9 1.3.2.9
ΟΔΟ Β-59

ΗΛΜ-5
Συνολικά: 200.00 m Χ 25.00 = 5,000.00

200.00

Στρογγύλευση:
200.00

10 1.3.2.10
Ν.ΥΔΡ 
12.18

ΥΔΡ 6630.1
Συνολικά: 850.00 Kg Χ 24.00 = 20,400.00

DN80 (88.9x3.05mm) 6.44 kg/m
Σωλήν εκκένωσης εισαγωγής
1.00 = 1.00

1.00
1*6.44 = 6.40

DN100 (114.3x3.05mm) 8.34 kg/m
Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
5.00 = 5.00

5.00
5*8.34 = 41.70

DN125 (141.3x3.40mm) 11.56 kg/m
Φρεάτια γεωτρήσεων
2*2.00 = 4.00
Δεξαμενή
Εκκένωση

= 13.20
Εισαγωγή
2*(2*0.40+0.20+0.80) = 3.60

20.80
20.8*11.56 = 240.40

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN100 

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

(2.20+2*1.50)+2*(1.00+0.20+2.50+0.30)

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου χαλυβδοσωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10 με την προμήθεια,
μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων και εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος,
αλλά χωρίς την αξία των ειδικών τεμαχίων πάσης φύσεως

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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DN150 (168.28x3.40mm) 13.82 kg/m
Εξαγωγή
2*(1.50+4.80)+0.30 = 12.90
Εισαγωγή
1.50+0.70+1.60 = 3.80

16.70
16.7*13.82 = 230.80

DN200 (219.08x3.76mm) 19.94 kg/m
Αερισμός δεξαμενής
6*1.25 = 7.50

7.50
7.5*19.94 = 149.60

DN250 (273.05x4.19mm) 27.75 kg/m
Συλλέκτες εισαγωγής & εξαγωγής
2.00+2.50 = 4.50

4.50
4.5*27.75 = 124.90

793.80

Στρογγύλευση: 56.20
850.00

11 1.3.2.11
Ν.ΥΔΡ 
12.19

ΥΔΡ 6630.1
Συνολικά: 250.00 Kg Χ 38.00 = 9,500.00

Καμπύλες DN80 (88.9x3.05mm) 1.16 kg/τεμ
Σωλήν εκκένωσης εισαγωγής
3 = 3

3
3*1.16 = 3.50

Καμπύλες DN125 (141.3x3.40mm) 3.46 kg/τεμ
Φρεάτια γεωτρήσεων

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Καμπύλες, συστολές, ταυ, καλύμματα (τάπες) χαλυβδοσωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10 με την προμήθεια,
μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των ειδικών τεμαχίων και εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων
στεγανότητος
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2*(1) = 2
Δεξαμενή
Εκκένωση
(1)+2*(3) = 7
Εισαγωγή
2*(3) = 6

15
15*3.46 = 51.90

Καμπύλες DN150 (168.28x3.40mm) 4.96 kg/τεμ
Εξαγωγή
2*(1/2) = 1
Εισαγωγή = 1

1
2

2*4.96 = 9.90

Καμπύλες DN200 (219.08x3.76mm) 9.55 kg/τεμ
Αερισμός δεξαμενής
2*(6) = 12

12
12*9.55 = 114.60

Καλύμματα DN250 (273.05x4.19mm) 4.20 kg/τεμ
Συλλέκτες βανοστασίου
2+2 = 4

4
4*4.2 = 16.80

196.70

Στρογγύλευση: 53.30
250.00

12 1.3.2.12
Ν.ΥΔΡ 
12.20

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 650.00 Kg Χ 16.00 = 10,400.00

Φλάντζες DN50 & 65 3.00 kg/τεμ
Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης

Φλάντζες συγκόλλησης ανεξαρτήτως διαμέτρου, συμπεριλαμβανομένων των κοχλιών, περικοχλίων από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 316L SCH10 με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση, συγκόλληση και εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων
στεγανότητος
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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6 = 6

6
6*3 = 18.00

Φλάντζες DN80 3.70 kg/τεμ
Σωλήν εκκένωσης εισαγωγής
2 = 2

2
2*3.7 = 7.40

Φλάντζες DN125 6.30 kg/τεμ
Φρεάτια γεωτρήσεων
2*(6) = 12
Δεξαμενή
Εκκένωση
(1+2*(5))+2*(2*4) = 27
Εισαγωγή
2*(1+2+1+2) = 12

51
51*6.3 = 321.30

Φλάντζες DN150 7.75 kg/τεμ
Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
8.00 = 8
Δεξαμενή
Εισαγωγή
4*(2)+1 = 9
Εξαγωγή
2*(2+2)+1 = 9

26
26*7.75 = 201.50

Φλάντζες DN250 15.60 kg/τεμ
Εξαγωγή
5 = 5

5
5*15.6 = 78.00

608.20
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Στρογγύλευση: 41.80
650.00

1.3.3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
1 1.3.3.1

Ν.ΥΔΡ 
12.21.04.1

ΥΔΡ 6630.1
Συνολικά: 4.00 τεμ Χ 100.00 = 400.00

Βανοστάσιο Δεξαμενής
1 = 1

Φρεεάτια γεωτρήσεων
2 = 2

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
1 = 1

Στρογγύλευση:
4

2 1.3.3.2
ΥΔΡ 
13.03.03.01

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 14 τεμ. Χ 160.00 = 2,240.00

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
1+1 = 2
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ Α/Σ ΙΤΕΑΣ: 1
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΤΕΑΣ: 2

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΥΨΩΜΑ ΘΥΜΑΡΙΑΣ: 2
ΠΡΟΣ ΤΥΧΕΡΟ: 1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΧΕΡΟΥ: 2
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΧΕΡΟΥ: 1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΧΕΡΟΥ: 1
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΥΜΑΡΙΑΣ: 2

Στρογγύλευση:
14

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καθοδικής προστασίας σε δίκτυο σωλήνων εντός βανοστασίου δεξαμενής
ενδεικτικού τύπου Α3 της STOPCOR ή ισοδύναμο
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3 1.3.3.3
Ν.ΥΔΡ 
13.03.03.01Α

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 2 τεμ Χ 110.00 = 220.00

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
2*(1) = 2

Στρογγύλευση:
2

4 1.3.3.4
Ν.ΥΔΡ 
13.03.03.04

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 7 τεμ Χ 220.00 = 1,540.00

Φρεάτια γεωτρήσεων
1+1 = 2
Εισαγωγή δεξαμενής
2*(1) = 2
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ Α/Σ ΙΤΕΑΣ: 1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΥΜΑΡΙΑΣ: 2

Στρογγύλευση:
7

5 1.3.3.5
ΥΔΡ 
13.03.03.05

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 7 τεμ. Χ 370.00 = 2,590.00

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
2 = 2
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΤΕΑΣ: 2

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΥΨΩΜΑ ΘΥΜΑΡΙΑΣ: 2

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΧΕΡΟΥ: 1

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Δικλίδα συρταρωτή με ωτίδες ελαστικής εμφράξεως της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN125 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Δικλίδα συρταρωτή με ωτίδες ελαστικής εμφράξεως της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN65 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Στρογγύλευση:
7

6 1.3.3.6
ΥΔΡ 
13.03.03.07

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 4 τεμ. Χ 610.00 = 2,440.00

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΥΧΕΡΟ: 1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΧΕΡΟΥ: 2
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΧΕΡΟΥ: 1

Στρογγύλευση:
4

7 1.3.3.7
Ν.ΥΔΡ 
13.10.02.01

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 14 τεμ Χ 140.00 = 1,960.00

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
1+1 = 2
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ Α/Σ ΙΤΕΑΣ: 1
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΤΕΑΣ: 2

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΥΨΩΜΑ ΘΥΜΑΡΙΑΣ: 2
ΠΡΟΣ ΤΥΧΕΡΟ: 1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΧΕΡΟΥ: 2
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΧΕΡΟΥ: 1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΧΕΡΟΥ: 1
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΥΜΑΡΙΑΣ: 2

Στρογγύλευση:
14

Βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα τεσσάρων φάσεων, παλινδρομικού τύπου ενδεικτικού τύπου AS-B-200 της ΓΕΜΑΚ ή 
ισοδύναμη, PN 16 at, DN50 mm
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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8 1.3.3.8
ΥΔΡ 
13.10.02.02

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 45.00 τεμ. Χ 260.00 = 11,700.00

Δίκτυα: 45

Στρογγύλευση:
45

9 1.3.3.9
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.02.
01

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 770.00 = 770.00

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΧΕΡΟΥ: 1

Στρογγύλευση:
1

10 1.3.3.10
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.02.
02

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 4.00 τεμ Χ 1,440.00 = 5,760.00

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
1+1 = 2
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΤΕΑΣ: 2

Στρογγύλευση:
4

11 1.3.3.11
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.05.
01

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 1,890.00 = 1,890.00

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας ελέγχου στάθμης 2 επιπέδων, που ελέγχεται από μηχανικό φλοτερ, ενδεικτικού τύπου 
AS-A/Y-50-61 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN125 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας πρόληψης πλήγματος ενδεικτικού τύπου AS-90-35-10 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, 
διαμέτρου DN65 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Βαλβίδα εκτόνωσης & διατήρησης πίεσης ενδεικτικού τύπου AS-90-30 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΥΜΑΡΙΑΣ: 1

Στρογγύλευση:
1

12 1.3.3.12
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.06.
01

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 880.00 = 1,760.00

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
1 = 1
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΤΕΑΣ: 1

Στρογγύλευση:
2

13 1.3.3.13
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.06.
02

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 2,180.00 = 4,360.00

Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
1 = 1
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΤΕΑΣ: 1

Στρογγύλευση:
2

14 1.3.3.14
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.06.
03

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 2,570.00 = 2,570.00

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΥΨΩΜΑ ΘΥΜΑΡΙΑΣ: 1

Στρογγύλευση:
1

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας μείωσης και διατήρησης πίεσης ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-20-23 της ΓΕΜΑΚ ή 
ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής ελατηρίου ενδεικτικού τύπου AS-S/Y-60 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, 
διαμέτρου DN150 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας διατήρησης σταθερής παροχής με αισθητήριο ταχύτητας ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-70 
της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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15 1.3.3.15
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.07.
01

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 3,190.00 = 3,190.00

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΧΕΡΟΥ: 1

Στρογγύλευση:
1

16 1.3.3.16
Ν.ΥΔΡ 
13.15.02.05

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 6.00 τεμ Χ 200.00 = 1,200.00

Φρεάτια γεωτρήσεων
2*(1) = 2
Εισαγωγή δεξαμενής
2*(1) = 2
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ Α/Σ ΙΤΕΑΣ: 1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΥΜΑΡΙΑΣ: 1

Στρογγύλευση:
6

17 1.3.3.17
ΥΔΡ 
13.15.02.06

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 5 τεμ. Χ 180.00 = 900.00

Εισαγωγή δεξαμενής
1 = 1
Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
1 = 1
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΤΕΑΣ: 1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας μείωσης πίεσης ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-20 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN200 
PN16

Χαλύβδινες εξαρμώσεις της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμες,  PN 16 at, DN125 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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ΠΡΟΣ ΥΨΩΜΑ ΘΥΜΑΡΙΑΣ: 1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΧΕΡΟΥ: 1

Στρογγύλευση:
5

18 1.3.3.18
Ν.ΥΔΡ 
13.15.02.08

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 4 τεμ Χ 340.00 = 1,360.00

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΘΥΜΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΥΧΕΡΟ: 1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΥΧΕΡΟΥ: 1
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΧΕΡΟΥ: 1

Εξαγωγή δεξαμενής: 1

Στρογγύλευση:
4

19 1.3.3.19
ΥΔΡ 
13.15.02.09

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 1.00 τεμ. Χ 435.00 = 435.00

Εξαγωγή δεξαμενής
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

20 1.3.3.20

Χαλύβδινες εξαρμώσεις της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμες,  PN 16 at, DN200 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Ν.ΥΔΡ 
13.18.06

ΗΛΜ 31
Συνολικά: 2 τεμ Χ 3,020.00 = 6,040.00

Εισαγωγή δεξαμενής
1 = 1
Φρεάτιο αντιπληγματικής διάταξης
1 = 1

Στρογγύλευση:
2

21 1.3.3.21
Ν.ΥΔΡ 
13.18.08

ΗΛΜ 31
Συνολικά: 1 τεμ Χ 3,440.00 = 3,440.00

Εξαγωγή δεξαμενής
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

22 1.3.3.22
Ν.ΥΔΡ 
13.51.02.06

ΗΛΜ 84
Συνολικά: 2 τεμ Χ 650.00 = 1,300.00

Εξαγωγή από διαμερίσματα δεξαμενής
2*(1) = 2

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση ποδοβαλβίδας (ποτηριού αναρρόφησης), φλαντζωτής, με σώμα και περίβλημα από χυτοσίδηρο 
GG25, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής με τσιμούχα από NBR ή EPDM και σίτα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, 
διαμέτρου DN 150 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο με επεξεργαστή, ο οποίος φέρει οθόνη LCD, πληκτρολόγιο προγραμματισμού, έξοδο 
παλμών και τροφοδοτικό με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20mA και επαφή RS 485 για αποστολή SMS της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο 
DN 150, ΡΝ 16

Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο με επεξεργαστή, ο οποίος φέρει οθόνη LCD, πληκτρολόγιο προγραμματισμού, έξοδο 
παλμών και τροφοδοτικό με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20mA και επαφή RS 485 για αποστολή SMS της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο 
DN 200, ΡΝ 16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Στρογγύλευση:
2

23 1.3.3.23
Ν.ΥΔΡ 
13.52.02.05

ΗΛΜ 87
Συνολικά: 2 τεμ Χ 12,200.00 = 24,400.00

Από συλλέκτη προς διαμερίσματα δεξαμενής
2*(1) = 2

Στρογγύλευση:
2

24 1.3.3.24
Ν.ΥΔΡ 
13.53.02.05

ΗΛΜ 84
Συνολικά: 5 τεμ Χ 230.00 = 1,150.00

Από συλλέκτη προς διαμερίσματα δεξαμενής
2*(1) = 2
Φρεάτια γεωτρήσεων
2*(1) = 2
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ Α/Σ ΙΤΕΑΣ: 1

Στρογγύλευση:
5

25 1.3.3.25
Ν.ΥΔΡ 
13.54.01.03

ΗΛΜ 84
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 740.00 = 740.00

Εκκένωση εισαγωγής
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας στάθμης (φλοτεροβάνας) με πιλότο, φλαντζωτής, με σώμα και περίβλημα από ελατό 
χυτοσίδηρο SG σύμφωνα με EN-JS 1040, ενδεικτικού τύπου SVP4 της Erhard ή ισοδύναμη μετά των χάλκινων σωληνίσκων 
Φ8 κίνησης της βαλβίδας και τον σωλήνα – οδηγό του πλωτήρα από PVC-U Φ200, διαμέτρου DN 125 PN16

Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου, φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN 1561, σίτα 
φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 10088-3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο, διαμέτρου 
DN 125 PN16

Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα, σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 
ενδεικτικού τύπου CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN 80 PN10
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26 1.3.3.26
Ν.ΥΔΡ 
13.54.01.05

ΗΛΜ 84
Συνολικά: 3.00 τεμ Χ 950.00 = 2,850.00

Εκκένωση διαμερισμάτων δεξαμενής
2+1 = 3

Στρογγύλευση:
3

27 1.3.3.27
Ν.ΥΔΡ 
13.54.01.06

ΗΛΜ 84
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 1,180.00 = 2,360.00

Εξαγωγή διαμερισμάτων δεξαμενής
2 = 2

Στρογγύλευση:
2

1.4.ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (έργα Πολ. Μηχ. Και Η/Μ)
1 1.4.1

Ν.ΑΤΗΕ 
8223.4.1

ΗΛΜ 22 
50%          
ΗΛΜ 80 50%Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 18,800.00 = 37,600.00

Φρεάτια γεωτρήσεων
2.00 = 2.00

Στρογγύλευση:
2.00

2 1.4.2

Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα, σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 
ενδεικτικού τύπου CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN 150 PN10
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Αντλία ανοξείδωτη υποβρύχια, πολυβάθμια, φυγοκεντρική, 8'', με ενσωματωμένη βαλβίδα
αντεπιστροφής, για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση, κατάλληλη για άντληση νερού
χωρίς στερεά σωματίδια με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50 gr/m3. Η αντλία θα είναι
συζευγμένη μέσω κόμπλερ με υποβρύχιο ανοξείδωτο ηλεκτροκινητήρα . Η καμπύλη της
αντλίας θα είναι σύμφωνη με το standard ISO 9906:2012 grade 3B. Η αντλία είναι
ενδεικτικού τύπου SP77-12 Rp5 8"3X380-415/50 45KW της GRUNDFOS ή ισοδύναμη με
παροχή 80 m3/h & μανομετρικό Η=130m
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα, σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 
ενδεικτικού τύπου CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN 125 PN10
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Ν.ΗΛΜ 
65.10.20.05

Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 240.00 = 240.00

Βανοστάσιο διανομέα
1.00 = 1.00

Στρογγύλευση:
1.00

3 2.3
ΗΛΜ 
65.10.21

ΗΛΜ-82
Συνολικά: 60.00 kg Χ 4.50 = 270.00

Σιδηροτροχιά INP160 17.90 Kg/m
Οροφή βανοστασίου δεξαμενής
17.9*3.00 = 53.70

Στρογγύλευση: 6.30
60.00

1.5.ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΛΠ.
1 1.5.1

Ν.ΑΤΗΕ 
8757.3.1

ΗΛΜ 45
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 1,300.00 = 2,600.00

Οικίσκος γεωτρήσεων: 1.00
Δεξαμενή Τριφυλλίου: 1.00

Στρογγύλευση:
2.00

2 1.5.2

Ανυψωτική διάταξη ενδεικτικού τύπου TRALIFT με φορείο ενδεικτικού τύπου
MASTERLIFT PTM 500 της ΣΠΑΝΕΛΑΣ ή ισοδύναμη κατασκευασμένη σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς, πλήρως εγκατεστημένη, με το σύστημα κύλισης, πέδησης και
ασφάλισης και την ΕΤΕΠ 08-08-03-00 "Γερανογέφυρες αντλιοστασίων".
Η ανυψωτική διάταξη θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (στατικοί
υπολογισμοί, σχέδια λεπτομερειών, διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά,
οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκειται δε στην έγκριση της
Υπηρεσίας.
Για βάρος ανύψωσης έως 500 kg
Οι τροχιές κυλίσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Σιδηροτροχιές γερανογέφυρας

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΗΛΜ 63

Πλήρης κατασκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού Faraday
(ΣΑΠ) οικίσκου ή δεξαμενής
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Ν.ΑΤΗΕ 
8757.3.2

ΗΛΜ 45
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 1,300.00 = 2,600.00

Οικίσκος γεωτρήσεων: 1.00
Δεξαμενή Τριφυλλίου: 1.00

Στρογγύλευση:
2.00

3 1.5.3
Ν.ΑΤΗΕ 
8769.1

ΗΛΜ 45
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 3,200.00 = 6,400.00

Οικίσκος γεωτρήσεων: 1.00
Δεξαμενή Τριφυλλίου: 1.00

Στρογγύλευση:
2.00

4 1.5.4
Ν.ΑΤΗΕ 
8840.5.1

ΗΛΜ 45
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 41,000.00 = 41,000.00

Οικίσκος γεωτρήσεων: 1.00

Στρογγύλευση:
1.00

5 1.5.5

Πλήρης κατασκευή συστήματος θεμελιακής γείωσης με αναμονή σύνδεσης ΣΑΠ οικίσκου
ή δεξαμενής
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Πλήρης κατασκευή εσωτερικής και εξωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης για σύνδεση
στο δίκτυο της ΔΕΗ, προμήθεια και σύνδεση εφεδρείας με μικρή φωτοβολταϊκή μονάδα
ρευματοδοτούμενου οικίσκου ή μη ρευματοδούμενης δεξαμενής
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Ηλεκτρικός πίνακας που θα πραγματοποιεί τον έλεγχο και την λειτουργία 2 όμοιων
αντλιών, συνδεδεμένων παράλληλα, ώστε να διατηρούν το δίκτυο υπό σταθερές
συνθήκες. Αυτό θα επιτυγχάνεται όχι μόνο μεταβάλλοντας τον αριθμό των εμπλεκόμενων
αντλιών αλλά ρυθμίζοντας και τις στροφές των κινητήρων προσαρμόζοντας την απόδοση
στις ανάγκες του δικτύου. Οι εντολές στον ηλεκτρικό πίνακα θα είναι μέσω ψηφιακών
επαφών ή αναλογικών σημάτων. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι πλήρης, θα αποτελείται
από μεταλλικό ερμάριο που περιλαμβάνει ρυθμιστές συχνότητας (inverter όσα και οι
αντλίες), μονάδα ελέγχου δεδομένων, υπομονάδες σημάτων, ασφαλειοδιακόπτες,
κεντρικό διακόπτη, λοιπά ηλεκτρολογικά εξαρτήματα και εξωτερική κλεμοσειρά
συνδέσεων με δυνατότητα επικοινωνίας με κέντρο ελέγχου SCADA. Ο ηλεκτρικός πίνακας
είναι ενδεικτικού τύπου Control MPC-EF 2x55 E της GRUNDFOS ή ισοδύναμος

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Ν.ΑΤΗΕ 
8840.5.2

ΗΛΜ 45
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 1,900.00 = 3,800.00

Οικίσκος γεωτρήσεων: 1.00
Δεξαμενή Τριφυλλίου: 1.00

Στρογγύλευση:
2.00

ΣΥΝΟΛΟ 1,686,127.68

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσεως, πλήρης με όλα τα όργανα, λυχνίες, διακόπτες
μικροαυτόματους ονομαστικής ισχύος 18ΚW για σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ και
σύνδεση εφεδρείας με μικρή φωτοβολταϊκή μονάδα ρευματοδοτούμενου οικίσκου ή μη
ρευματοδούμενης δεξαμενής
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

            Ιούνιος 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.
                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
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«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ 

ΤΔΡΑΓΨΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΨΣΡΗΗ 
ΙΣΕΑ ΕΨ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΣΤΦΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΨΝ ΚΛΑΔΨΝ 

ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΨΝ ΑΓΨΓΨΝ» 

 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

«Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ  
2014-2020» 
 
2.320.000.00 € ΦΨΡΙ ΥΠΑ 
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ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 2/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

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 Σεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Σιμολογίου 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 Σεύχη 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. 

ύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Σιμολογίου  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. τις 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 Υ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

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

 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..Τ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

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

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

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

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 
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και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Τπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού.  

τις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεσία 
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 Σα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

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

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Σ..Τ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, 
εργασία κ.λπ.) 

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

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

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Σιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με 
αστερίσκο [*]).  
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  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 

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

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx 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 Σιμολογίου  

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

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

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

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

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

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

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

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
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1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

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

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 
κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Τπηρεσίας 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, Σην 
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 Τπηρεσίας, 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 
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αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Σιμολογίου 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. 

Σο 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 Σιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  ταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

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

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

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

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΑΤ/ΥΑΤ (χέδιο Ασφάλειας και Τγείας/Υάκελος 
Ασφάλειας και Τγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 
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(β)  Φρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Φρήσεως - 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. Σο 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) υντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Σόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Σο αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

 Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.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 
Σιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Σιμολογίου 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 Σιμολογίου 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 Σιμολόγιο 
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 Σιμολόγιο. 

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

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

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

 όπου DN: Σο πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) τεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Σο πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

  Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΣΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 
ΠΕΣΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του 
παρόντος. 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως 
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 

 

ε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

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

0,03 

 

 

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

 

Σε καμία 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, 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 
 
ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΗ ΗΜΑΝΗ - ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΈ 
 
 

Άρθρο A.T. 1.1.1.1: 

(ΤΔΡ  1.01) 

Φρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 

 

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή 
αναγγελίας κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, 
κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1 και την ΕΣΕΠ 05-04-06-00 
‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΠ)’’. 
 
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 
πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Υ 0,65 m) με 
κίτρινο πλαίσιο 

 ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η 
πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους 

 η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης εργασιών 
 
Σιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού). 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ  

 
 

(Αριθμητικώς): 8,00 € 

 

 

    

 

 

Άρθρο A.T. 1.1.1.2: 

(ΤΔΡ  1.02) 

Φρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New 
Jersey, από σκληρό πλαστικό.  

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108) 

 

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας  
τύπου New Jersey, κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο  (PE), σε χρώμα εναλλάξ λευκό-
κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8-10 kg, 
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με κατάλληλα διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά μήκος), για την εύκολη 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των στοιχείων. 
 
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 
των φορητών πλαστικών στηθαίων 

 ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο 

 η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί 
φθορές 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης εργασιών 
 

Σιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσμα αυτού). 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Πέντε ευρώ  

 
 

(Αριθμητικώς): 5,00 € 

 

 

    

Άρθρο A.T. 1.1.1.3: 

(ΤΔΡ 1.03) 

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108) 

 

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 
200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12352, με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.  

 
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων  έργων, είτε ως 
ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 

 η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 

 ο έλεγχος λειτουργίας 

 η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 
Σιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 10,00 € 
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Άρθρο A.T. 1.1.1.4: 

(ΤΔΡ 1.04) 

Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 

 

Μηνιαία λειτουργία φορητής διάταξης εργοταξιακής σήμανσης με φωτεινό παλλόμενο βέλος 
παράκαμψης, πινακίδες ορίου ταχύτητας, βέλη κατεύθυνσης, αντανακλαστικές ταινίες 
κλπ  

 
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προσκόμιση και τοποθέτηση της φορητής διάταξης σε θέσεις εκτελουμένων  έργων,  

 η μετακίνηση (ρυμούλκηση) και επανατοποθέτησή της, όταν και όπου απαιτείται 

 η προσκόμιση και τοποθέτηση των απαιτουμένων ανακλαστικών κώνων και πλαστικών 
στηθαίων New Jersey εμπρός από την φορητή μονάδα για την κατεύθυνση της κυκλοφορίας 
(περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας) 

 ο έλεγχος λειτουργίας 

 η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής 
σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 
Σιμή ανά μήνα λειτουργίας της φορητής μονάδας, ή κλάσμα αυτού. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σετρακόσια ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 400,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T. 1.1.1.5 

(ΤΔΡ 1.05) 

 

 

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των πεζών 

       (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6301) 

  

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή χανδάκων 
για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί τόπου 
κατασκευαζόμενων ή  προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και πλευρικό 
κιγκλίδωμα ασφαλείας. 

 
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις θέσεις των 
ορυγμάτων  

 η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών 

 η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής στο έργο των διαβαθρών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
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Σιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας  ενός 
τετραγωνικού μέτρου 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 20,00 € 
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ΤΠΟΟΜΑΔΑ: ΥΟΡΣΟΕΚΥΟΡΣΨΕΙ - ΜΕΣΑΥΟΡΕ (απρόβλεπτες) 

 

Άρθρο A.T. 1.1.2.1: 

(ΤΔΡ 2.01) 

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

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6071) 

 

Υορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα από τις 
εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό 
προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,  
 
Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

 

Βασική Σιμή 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σριάντα πέντε λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0,35 € 

Σιμή Μεταφοράς 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Πένηντα έξη λεπτά.  

 (Αριθμητικώς): 0,56 € 

 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα ένα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0,91 € 

 

 

 

Άρθρο A.T. 1.1.2.2: 

(ΤΔΡ 2.02) 

Υορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 
άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6072) 

 
Υορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, με την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα από τις 
εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την 
προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  

 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή καθαιρεθείσας 

κατασκευής (κατά περίπτωση),  
 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
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Βασική Σιμή 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): αράντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0,40 € 

Σιμή Μεταφοράς 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Έξη ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6,65 € 

 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7,05 € 

 

 

 

 

ΤΠΟΟΜΑΔΑ: ΕΚΚΑΥΕ 

 

Άρθρο A.T. 1.1.3.1: 

(ΤΔΡ 3.10.01.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση 

των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης  ΤΔΡ 6081.1) 

 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 

των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 

χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 

άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 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.  
 

την 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. Σέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες 

ή κατακόρυφες).   
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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 

 

Σιμή 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. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Έξι  ευρώ και πενήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 6,50 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T. 1.1.3.2: 

(ΤΔΡ  3.10.02.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

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

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 

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

m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6081.1) 

 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 

των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 

χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 

άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 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.  
 

την 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 
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αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 

δάπεδα εργασίας. Σέλος 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 

 

Σιμή 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. 

 

Βασική Σιμή 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 7,30 € 

 

Σιμή Μεταφοράς 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα έξη λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0,56 € 

 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Επτϊ ευρώ και ογδόντα ϋξη λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 7,86 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T. 1.1.3.3: 

(ΤΔΡ 3.11.01.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6082.1) 

 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού 

άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), 

χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση 

εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης 
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θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με 

στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 08-01-03-

01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός 

αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 

την 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. Σέλος 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 αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 

σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 

καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 

του τιμολογίου 

  

Σιμή 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. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι πϋντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 25,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T. 1.1.3.4: 

(ΟΔΟ Α-3.3) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1133Α) 
 

 

  

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 

ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση 
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υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε 

εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της 

Τπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και 

απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες  και υποσταθμούς της ΔΕΗ, 

εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 02-02-01-00.  

 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  

 

 ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των 

πρανών και του πυθμένα τους, 

 για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων  

 τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με 

τις γενικές εκσκαφές της οδού 

 τεχνικών Cut & Cover 

 

την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του 

πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 

 η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες 

εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, 

πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή 

επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών 

αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 

αποθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  

 η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών 

εκσκαφών.  

 η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, 

εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 

περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

 η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που 

οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
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Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας 

σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 

τοπικούς περιορισμούς.  
 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση 

γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί 

πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Τπηρεσία. 
 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Επτϊ ευρώ και πενόντα λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 7,50 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T. 1.1.3.5: 

(ΤΔΡ  3.12) 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 

δίκτυα ΟΚΨ. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6087) 

 

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.  

 

το 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 Σιμολογίου. 
 

Σιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Δεκαπέντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 15,00 € 
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Άρθρο A.T. 1.1.3.6: 

(ΤΔΡ 3.16) 

Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6070) 

 
Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο 
απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων"και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 
Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά 
συμπύκνωση με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση 
των ομβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 
Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου.  

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0,20 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T. 1.1.3.7: 

(ΤΔΡ 3.19.04.04) 

Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας 

σωλήνων. Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο 

σωλήνα, μικρής έως μεσαίας διαμέτρου, σε συνεκτικούς σχηματισμούς 

χωρίς την προμήθεια του σωλήνα. Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 

Υ 406 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ-6082.1) 

 
Κατασκευή μικροσήραγγας με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΣΕΠ 08-01-04-02 ‘’Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη 
ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού’’. 

 

την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η εισκόμιση, καθέλκυση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και αποκόμιση του 
εξοπλισμού. 

 Η εκσκαφή του πετρώματος, με χρήση περιστρεφόμενης εκσκαπτικής κεφαλής (σημειακής ή 
ολομέτωπης κοπής), τηλεχειριζόμενης και οδηγούμενης για την εξασφάλιση της ορθής 
πορείας και προωθούμενης δια της ωθήσεως της συνεχώς επεκτεινόμενης συστοιχίας των 
σωλήνων, η οποία αποτελεί την μόνιμη επένδυση της μικροσήραγγας.  

 η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής δια μέσου της σήραγγας στο φρέαρ, η ανέλκυση τους 
στην επιφάνεια του εδάφους και στην συνέχεια η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου και η 
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 Ο καταβιβασμός εντός του φρέατος των σωλήνων επένδυσης και η, συγχρόνως με την 
εκσκαφή, προώθησή τους εντός της σήραγγας. 

 Η πιθανή εισπίεση αιωρήματος μπετονίτου για την μείωση των τριβών και οι πιθανές 
αντλήσεις, στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθμη πάνω από  τον υδροφόρο 
ορίζοντα. 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 Η κατασκευή των φρεάτων εισόδου και των φρεάτων ανάκτησης του μηχανήματος  

 Οι σωλήνες επένδυσης για τους οποίους από το εκάστοτε προβλεπόμενο υλικό (οπλισμένο 
σκυρόδεμα, GRP, χάλυβας κλπ). 

 Οι αντλήσεις στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθμη χαμηλότερη από τον 
υδροφόρο ορίζοντα. 

 

Σιμή ανά μέτρο (m) κατασκευασμένης μικροσήραγγας 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σετρακόςια τριϊντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 430,00 € 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ - ΑΠΟΞΗΛΨΕΙ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ. 

 

Άρθρο A.T. 1.1.4.1: 

(ΤΔΡ  4.01.01 ) 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. υνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών 

κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, 

ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6082.1) 

 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο 

απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων 

καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 

υμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο 

τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά 

την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών 

από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 
 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): αράντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 40,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.1.4.2: 

(ΟΔΟ Δ-3) 

ΑΥΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΧΗ 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4110) 

 

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 ΕΣΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

την 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,  
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 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. 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ένα ευρώ και δϋκα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 1,10 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.1.4.3: 

(ΟΔΟ Δ-4) 

ΑΥΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΧΗ 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4120) 

 

υγκολλητική 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. 

την 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) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση 

(όταν απαιτείται).  

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): αράντα δύο λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0,42 € 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.1.4.4: 

(ΟΔΟ Δ-5.1) 

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4321Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, 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 Α 31,5 ή Α 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

συνθέσεως και την ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 

σκυροδέματος".  
 

την 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, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε 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. 

τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της. 

   

Βασική Σιμή 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 6,50 € 

 

Σιμή Μεταφοράς 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σριάντα εννέα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0,39 € 

 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Έξι  ευρώ και ογδόντα εννϋα λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 6,89 € 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Άρθρο A.T.1.1.4.5: 

(ΟΔΟ Δ-8.1) 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 

χρήση κοινής ασφάλτου 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, 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 Α 12,5 ή Α 20, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 

την 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, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε 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. 

τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και 

τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου. 

 

Βασική Σιμή 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Επτά ευρώ . 

 (Αριθμητικώς): 7,00 € 

 

Σιμή Μεταφοράς 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σριάντα εννέα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0,39 € 

 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Επτά  ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7,39 € 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Άρθρο A.T.1.1.4.6: 

(ΤΔΡ 4.10) 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804) 

 
       

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 

κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση 

και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση 

ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 

08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 
       

την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
       

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 

του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα 
       

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην 

προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)   
       

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 

λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 

χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 

επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι 

πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι 

πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με 

πλήρεις). 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 

πεζοδρομίου  

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι πϋντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 25,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.1.4.7: 

(ΤΔΡ 4.11) 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804) 

 
       

Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή 
υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  
  

την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 

β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η διαβροχή 
της πριν από την σκυροδέτηση. 
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γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος από 
χαλαρά υλικά 

δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος  αποκατάστασης του πεζοδρομίου, πάχους 
ίσου με το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να 
εναρμονίζεται πλήρως  με την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών 
κλπ).   

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.  

  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δϋκα ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 10,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.1.4.8: 

(ΤΔΡ 4.13) 

 

 

 

 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6082.1) 

 
       

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη από το 

έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων ικριωμάτων 

και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση των 

προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική 

επιμέτρηση. 

  

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 20,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.1.4.9: 

(Ν. ΤΔΡ 4.13) 

 

 

 

 

Αποζημείωση για εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6082.1) 

 
       

Εναλλακτικό διαχεύριςη κϊθε εύδουσ αποβλότων από εκςκαφϋσ, καταςκευϋσ και κατεδαφύςεισ 

(ΑΕΚΚ), ανεξϊρτητα από την μορφό τουσ, τον όγκο, το βϊροσ ό και τα επιμϋρουσ υλικϊ από τα οπούα 

ςυντύθενται, όπωσ αυτϊ προςδιορύζονται ςτην ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΥΕΚ1312Β/2010) και 

ςε κϊθε διϊταξη που αναφϋρεται ς΄ αυτό. Με το παρόν ϊρθρο αποζημιώνεται το κόςτοσ που 

προκύπτει από την ςυνολικό διαδικαςύα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ των ΑΕΚΚ, όπωσ αυτό 

περιγρϊφεται ςτην παραπϊνω ΚΤΑ, χωρύσ τισ δαπϊνεσ για την φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ (με 
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την ςταλύα μεταφορικών μϋςων), οι οπούεσ περιλαμβϊνονται ανοιγμϋνεσ ςτισ δαπϊνεσ του τιμολογύου, 

όπωσ ρητϊ αναφϋρεται ςτουσ Γενικούσ Όρουσ του Σιμολογύου και ςυγκεκριμϋνα ςτην παρϊγραφο 1.2 

και ςτην Εγκύκλιο 11 - ΔΝγ/οικ44038/ΥΝ466/19-6-2017 του Τ.ΤΠ.ΜΕ. Η εναλλακτικό διαχεύριςη 

των ΑΕΚΚ του ϋργου θα πραγματοποιεύται από εγκεκριμϋνο ςύςτημα αναλλακτικόσ διαχεύρηςησ, 

ςύμφωνα με τιην διαδικαςύα, τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ που προβλϋπονται ςτισ ςχετικϋσ 

διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ. Ο ανϊδοχοσ του ϋργου εύναι και ο Διαχειριςτόσ των ΑΕΚΚ του 

ϋργου και δεςμεύεται από την κεύμενη νομοθεςύα για τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν από αυτό.  

την τιμό περιλαμβϊνεται ο διαχωριςμόσ των υλικών, το κόςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτούσ χώρουσ 

των αποβλότων ςτη μονϊδα επεξεργαςύασ ΑΕΚΚ, η κϊλυψη των οικονομικών υποχρεώςεων προσ τη 

μονϊδα επεξεργαςύασ ΑΕΚΚ και η λόψη τησ βεβαύωςησ παραλαβόσ από το διαχειριςτό τησ μονϊδασ 

επεξεργαςύασ ΑΕΚΚ. Η ςυλλογό, φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ των υλικών περιλαμβϊνεται ςτα 

εκϊςτοτε ϊρθρα. 

Επιμϋτρηςη ςε κυβικϊ μϋτρα (m3) ΑΕΚΚ, όπωσ προκύπτουν από την επιμϋτρηςη των εργαςιών 

(ϊρθρα εκςκαφών από τα οπούα προκύπτει περύςςεια υλικών, καθαιρϋςεισ) από τισ οπούεσ 

προϋκυψαν τα ΑΕΚΚ. 

 Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ΑΕΚΚ 

  

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 2,39 € 

 

 

 

ΕΠΙΦΨΕΙ - ΕΓΚΙΒΨΣΙΜΟΙ - ΕΞΤΓΙΑΝΕΙ - ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΕΙ 

 

Άρθρο A.T.1.1.5.1: 

(ΤΔΡ 5.03) 

 

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6066) 

 

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, 

χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η 

διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης 

(φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της 

τελικής επιφάνειας. 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): αρϊντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0,40 € 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 30/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Άρθρο A.T.1.1.5.2: 

(ΟΔΟ Α-20) 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΠΙΦΨΜΑΣΨΝ. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1530) 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του 

εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου και την ΕΣΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" 
 

την τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 

συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα 

συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που 

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά 

ΕΛΟΣ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη 

για τα βραχώδη επιχώματα.  

 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης 

κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor 

 Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 

φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, 

ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία 

τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

 Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος . 

 Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του 

πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες 

(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η 

καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα 

καθορίσει η Τπηρεσία. 

την τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 

άρθρα του τιμολογίου: 
 

 Σα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and 

Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   

 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

Σιμή ανά κυβικό μέτρο  

  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ενενόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0,95 € 
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Άρθρο A.T.1.1.5.3: 

(ΤΔΡ 5.04) 

 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6067) 

 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 

αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν 

αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 

προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 

διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του 

νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 

ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΣ EN 13286-2).  

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Ένα ευρώ και πενήντα  λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 1,50 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.1.5.4: 

(ΤΔΡ 5.05.01) 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm  

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6068) 

 

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 ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων'' 

την 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 ΕΛΟΣ 

EN 13286-2).  

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
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ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

 

Βασική Σιμή 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ . 

 (Αριθμητικώς): 12,00 € 

 

Σιμή Μεταφοράς 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 10,45 € 

 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22,45 € 

 

 

 

   

Άρθρο A.T.1.1.5.5: 

(ΤΔΡ 5.07) 

τρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου  

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6069) 

 

τρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 

σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

 

την 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. 
 

Σιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

 

Βασική Σιμή 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ . 

 (Αριθμητικώς): 11,00 € 

 

Σιμή Μεταφοράς 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 10,45 € 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 21,45 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.1.5.6: 

(ΤΔΡ 5.09.02) 

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6067) 

 

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 

(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά 

στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη 

του έργου. 

 

την τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε 

απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση 

καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

 

 

Βασική Σιμή 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ . 

 (Αριθμητικώς): 10,00 € 

 

Σιμή Μεταφοράς 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 10,45 € 

 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 20,45 € 

 

 

Άρθρο A.T.1.1.5.7: 

(ΤΔΡ 7.01) 

 

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6301) 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή παρεμφερούς 

τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους 

κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με 

την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Τπηρεσία. 

 

Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 20 m μήκους 

ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγμάτων και δεν 

υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το 

οποίο αναφέρεται σε ''συστηματικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες σε 

''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιμετράται η συνολική επιφάνεια.  

 

το πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέραιται 

απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύματος. 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές  του 

ορύγματος.  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Δύο ευρώ και δέκα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 2,10 € 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΌ ΚΤΡΟΔΕΜΑ, ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΕΙ 
 

1.2.1. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.1.1: 

(Ν. ΤΔΡ 5.26.01) 

 

ύστημα εισαγωγής ενέματος ειδικής ρητίνης για χρήση σε πόσιμο νερό 

χωρίς διαλύτες, χωρίς χρωστικές, δύο συστατικών με βάση την 

πολυουρεθάνη, που αντιδρά σε επαφή με την υγρασία  ενδεικτικού 

τύπου INTECTIN PLUS της MAX FRANK ή ισοδύναμη για την 

υδατοστεγή σφράγιση αρμών  διακοπής σκυροδέτησης με χρήση 

ειδικού σωλήνα εισαγωγής ενέματος (injection hose) μίας χρήσεως 

ενδεικτικού τύπου INTEC STANDARD της MAX FRANK ή 

ισοδύναμου, εγκιβωτισμένου εντός σκυροδέματος μετά των υλικών, 

μικροϋλικών - εργαλείων. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 7104) 

 

ύστημα εισαγωγής ενέματος ειδικής ρητίνης για χρήση σε πόσιμο νερό χωρίς διαλύτες, χωρίς 

χρωστικές, δύο συστατικών με βάση την πολυουρεθάνη, που αντιδρά σε επαφή με την υγρασία  

ενδεικτικού τύπου INTECTIN PLUS της MAX FRANK ή ισοδύναμη για την υδατοστεγή σφράγιση 

αρμών  διακοπής σκυροδέτησης με χρήση ειδικού σωλήνα εισαγωγής ενέματος (injection hose) 

μίας χρήσεως ενδεικτικού τύπου INTEC STANDARD της MAX FRANK ή ισοδύναμου, 

εγκιβωτισμένου εντός σκυροδέματος μετά των υλικών, μικροϋλικών - εργαλείων  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Σριάντα τρία ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 33,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.1.2: 

(ΤΔΡ 9.01) 

 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6301) 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 

υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής 

,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη 

πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΣΕΠ 01-03-00-00 

"Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 

 

την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των 

καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 

συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση 

στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

επιφανειακών τελειωμάτων. υμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή 

προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για 

την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται 

για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και 

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από 

την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και 

μεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με 

τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις 

οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής 

ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων 

καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. 

ε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών 

(ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά 

μέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Οκτώ ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 8,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.1.3: 

(ΤΔΡ 9.06) 

 

Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων 

επιφανειών σκυροδέματος. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6304) 

 

Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων εμφανών επιφανειών 

σκυροδέματος, όπως αυτά καθορίζονται στην μελέτη του έργου.   

 

την παρούσα τιμή μονάδος, η οποία εφαρμόζεται παράλληλα με τις λοιπές τιμές καλουπιών του 

Σιμολογίου, περιλαμβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες των εργασιών και χρησιμοποιουμένων 

υλικών που απαιτούνται για την επίτευξη της προδιαγραφόμενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

τελειώματος (χρήση πλανισμένης ξυλείας ξυλοτύπων, προφιλ σκοτιών, φαλτσογωνιές, 

αντικολλητικές επαλείψεις ξυλοτύπων κλπ). 

 

Σιμή (πρόσθετη) ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) έτοιμου επιφανειακού τελειώματος σκυροδέματος  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Έξι ευρώ και τριάντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 6,30 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.1.4: 

(ΤΔΡ 9.10.03) 

 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15   

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6326) 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου 

ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Σεχνολογίας κυροδέματος (ΚΣ) και του Ε.Κ.Ω.. (εφ' όσον 

δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 

του ΝΕΣ ΤΔΡ. 

 

την τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 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 στην θέση 

διάστρωσης. 

 

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.  ε 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. Σα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

του έργου.   

 

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το 

στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί 

στην θέση σκυροδέτησης.  

 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 

κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 

έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΤΔΡ 9.13), 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 ΕΣΕΠ: 

 

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

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

01-01-03-00:  υντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Εβδομήντα πέντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 75,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 39/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.1.5: 

(ΤΔΡ 9.10.04) 

 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6327) 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου 

ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Σεχνολογίας κυροδέματος (ΚΣ) και του Ε.Κ.Ω.. (εφ' όσον 

δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 

του ΝΕΣ ΤΔΡ. 

 

την τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 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 στην θέση 

διάστρωσης. 

 

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.  ε 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. Σα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

του έργου.   

 

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το 

στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί 

στην θέση σκυροδέτησης.  

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 40/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 

κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 

έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΤΔΡ 9.13), 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 ΕΣΕΠ: 

 

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

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

01-01-03-00:  υντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Ογδόντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 80,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.1.6: 

(ΤΔΡ 9.10.05) 

 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25   

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6329) 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου 

ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Σεχνολογίας κυροδέματος (ΚΣ) και του Ε.Κ.Ω.. (εφ' όσον 

δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 

του ΝΕΣ ΤΔΡ. 

 

την τιμή περιλαμβάνονται: 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 41/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 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 στην θέση 

διάστρωσης. 

 

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.  ε 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. Σα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

του έργου.   

 

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το 

στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί 

στην θέση σκυροδέτησης.  

 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 

κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 

έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΤΔΡ 9.13), 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 ΕΣΕΠ: 

 

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

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

01-01-03-00:  υντήρηση σκυροδέματος  



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 42/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

 

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Ογδόντα πέντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 85,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.1.7: 

(ΤΔΡ 9.26) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6311) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και 

δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση 

στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Φαλύβδινος 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 Τπηρεσία 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 Τπηρεσία και θα αποτελούν 

την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

Σο ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΣΦ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. ε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 43/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

 

 

Ονομ.  

Διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο 

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

την τιμή μονάδας, 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 αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών 

(κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 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 . 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 44/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 

μελέτη. 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Ενενήντα πέντε λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0,95 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.1.8: 

(ΟΙΚ 38.20.03) 

Δομικά πλέγματα B500C (S500s). 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 

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 ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Φαλύβδινος 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 Τπηρεσία 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 Τπηρεσία και θα αποτελούν 

την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

Σο ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΣΦ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. ε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 45/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

τις 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 . 

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

  

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0,90 € 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 46/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Άρθρο A.T.1.2.1.9:  

(ΤΔΡ 9.30.01) 

Συπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 

2.00x1.50 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΤΔΡ-6329 +  50% ΤΔΡ-6311) 

 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 

ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες ΕΣΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

 οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 

εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση 

 οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

 οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

 οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα 

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

της Μελέτης   

 οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου  

 η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με  ασφαλτική επάλειψη 

 η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 

καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

 η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 

ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

 η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

 η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

 η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού 

ή πεζοδρόμιο) 

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

σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

την τιμή δεν περιλαμβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή δικλίδα 

απομόνωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Σιμολογίου. 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογρϊφωσ): 

 

Δύο χιλιϊδεσ τριακόςια ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 2.300,00 € 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 47/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΕΙ - ΑΡΜΟΙ 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.1: 

(ΤΔΡ 10.02.03) 

 

Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 

εσωτερικού τύπου (Waterstops). Για ταινίες πλάτους 300 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Εύκαμπττες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα, εσωτερικού τύπου, από  

PVC-Ρ (πλαστικοποιημένο πολυβυνιλοχλωρίδιο) ή NBR (nitrile butadiene rubber: συνθετικό 

ελαστικό), σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18541 ή βουλκανισμένο ελαστομερές υλικό σύμφωνα με 

το Πρότυπο DIN 7865-2, ή πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ενσωματωμένες και στερεωμένες περί το μέσον της  

διατομής του στοιχείου (τοιχώματα και πυθμένες διωρύγων, δεξαμενές, χυτοί επί τόπου οχετοί από 

σκυρόδεμα κλπ). σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του παραγωγού και την ΕΣΕΠ 08-05-02-02 

"Σαινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops)". 
 

την τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών ταινιών, η ειδική διαμόρφωση 

του ξυλοτύπου για την συγκράτηση της ταινίας στην θέση της κατά την σκυροδέτηση, οι ενώσεις με 

παράθεση, συγκόλληση ή ψυχρό βουλκανισμό, τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, τα υλικά 

συγκόλλησης και στερέωσης, καθώς και και η απομείωση και φθορά των ταινιών.  
  

Σιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ταινίας, πλήρως τοποθετημένης. 

  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα  λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 22,50 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.2: 

(ΤΔΡ 10.10.02) 

 

τεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά 

πολυουρεθανικής βάσεως 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6401) 

 

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την 

προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών και 

Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός εμποτισμός, 

επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1504-2 που φέρουν 

σήμανση CE. 

 

τα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθια των υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της 

επιφανείας  του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η εφαρμογή των υλικών 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 48/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Δεκαέξι ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 16,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.3: 

(Ν.ΤΔΡ 10.33.1.1) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου 

Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή 

φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου. 

Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Υ150 mm (σωλήν 

διέλευσης Υ(78-104)). 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 

διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή 

ισοδύναμου. 

Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Υ150 mm (σωλήν διέλευσης Υ(78-104)) 

Σιμή ανά τεμάχιο. 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Εκατόν σαράντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 140,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.4: 

(Ν.ΤΔΡ 10.33.1.2Α) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου 

Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή 

φρεατίου για πάχος τοιχώματος 25 cm της Doyma ή ισοδύναμου. 

Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Υ200 mm (σωλήν 

διέλευσης Υ(105-145)). 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 

διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 25 cm της Doyma ή 

ισοδύναμου. 

Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Υ200 mm (σωλήν διέλευσης Υ(105-145)) 

Σιμή ανά τεμάχιο. 

  

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Εκατόν πενήντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 150,00 € 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 49/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.5: 

(Ν.ΤΔΡ 10.33.1.2Β) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου 

Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή 

φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου. 

Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Υ200 mm (σωλήν 

διέλευσης Υ(105-145)). 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 

διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή 

ισοδύναμου. 

Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Υ200 mm (σωλήν διέλευσης Υ(105-145)). 

Σιμή ανά τεμάχιο. 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Εκατόν εξήντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 160,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.6: 

(Ν.ΤΔΡ 10.33.1.3) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου 

Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή 

φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου. 

Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Υ250 mm (σωλήν 

διέλευσης Υ(146-190)). 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 

διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή 

ισοδύναμου. 

Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Υ250 mm (σωλήν διέλευσης Υ(146-190)) 

Σιμή ανά τεμάχιο. 

  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Διακόσια ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 200,00 € 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 50/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.7: 

(Ν.ΤΔΡ 10.33.1.4) 

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου 

Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή 

φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου. 

Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Υ300 mm (σωλήν 

διέλευσης  Υ(191-233)). 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 

διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή 

ισοδύναμου. 

Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Υ300 mm (σωλήν διέλευσης  Υ(191-233)) 

Σιμή ανά τεμάχιο. 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Διακόσια σαράντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 240,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.8: 

(Ν.ΤΔΡ 10.34.1.1) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου 

Curaflex A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 

3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου 

για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ150 mm με διερχόμενο σωλήνα 

Υ(86-94) mm 

Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση) 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex A σε διερχόμενο 

σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 

δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ150 mm με διερχόμενο σωλήνα Υ(86-94) mm 

Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση) 

Σιμή ανά τεμάχιο. 

  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Διακόσια σαράντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 240,00 € 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 51/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.9: 

(Ν.ΤΔΡ 10.34.2.1) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου 

Curaflex A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 

3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου 

για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ200 mm με διερχόμενο σωλήνα 

Υ(105-145) mm 

Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση) 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex A σε διερχόμενο 

σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 

δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ200 mm με διερχόμενο σωλήνα Υ(105-145) mm 

Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση) 

Σιμή ανά τεμάχιο  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Σετρακόσια ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 400,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.10: 

(Ν.ΤΔΡ 10.34.2.2) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου 

Curaflex C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 

3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου 

για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ200 mm με διερχόμενο σωλήνα 

Υ(136-145) mm 

Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με νερό υπό πίεση) 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex C σε διερχόμενο 

σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 

δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ200 mm με διερχόμενο σωλήνα Υ(136-145) mm 

Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με νερό υπό πίεση) 

Σιμή ανά τεμάχιο 

   



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 52/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 500,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.11: 

(Ν.ΤΔΡ 10.34.3.1) 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου 

Curaflex A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 

3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου 

για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ250 mm με διερχόμενο σωλήνα 

Υ(146-190) mm 

Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση) 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex A σε διερχόμενο 

σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 

δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ250 mm με διερχόμενο σωλήνα Υ(146-190) mm 

Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση) 

Σιμή ανά τεμάχιο  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Πεντακόσια ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 500,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.12: 

(Ν.ΤΔΡ 10.34.3.2) 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου 

Curaflex C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 

3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου 

για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ250 mm με διερχόμενο σωλήνα 

Υ(146-190) mm 

Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με νερό υπό πίεση) 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex C σε διερχόμενο 

σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 

δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 53/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ250 mm με διερχόμενο σωλήνα Υ(146-190) mm 

Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με νερό υπό πίεση) 

Σιμή ανά τεμάχιο 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Εξακόσια σαράντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 640,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.13: 

(Ν.ΤΔΡ 10.34.4.1) 

 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου 

Curaflex A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 

3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου 

για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ300 mm με διερχόμενο σωλήνα 

Υ(191-233) mm 

Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση) 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6373) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex A σε διερχόμενο 

σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 

δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 30 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 

απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Υ300 mm με διερχόμενο σωλήνα Υ(191-233) mm 

Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση) 

Σιμή ανά τεμάχιο 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Πεντακόσια εβδομήντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 570,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.14: 

(ΟΙΚ 73.33.01) 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331) 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, 

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 03-07-02-

00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 54/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

την τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 

mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 

kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια 

και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 

πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Είκοσι οκτώ ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 28,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.2.2.15: 

(ΟΙΚ 73.36.01) 

 

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335) 

 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  

 

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Δεκαέξι ευρώ ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 16,00 € 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ, ΩΛΗΝΩΕΙ - ΔΙΚΣΤΑ, ΤΚΕΤΕ 
ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.1: 

(ΤΔΡ 11.01.02) 

 

Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6752) 

 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΣ 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) 
 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 

φέρουσας ικανότητας 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 2,80 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.2: 

(Ν.ΤΔΡ 

11.01.02.01) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σετ ειδικού καλύμματος χυτοσιδηρού 

φρεατίου αερεξαγωγού με οπές εξαερισμού επί ασφαλτοστρωμένης 

οδού ενδεικτικού τύπου BEGU, κλάση D400, κυκλικό της PASSAVANT 

GUSS ή ισοδύναμο 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6752) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση σετ ειδικού καλύμματος χυτοσιδηρού φρεατίου αερεξαγωγού με οπές 

εξαερισμού επί ασφαλτοστρωμένης οδού ενδεικτικού τύπου BEGU, κλάση D400, κυκλικό της 

PASSAVANT GUSS ή ισοδύναμο 

Σιμή ανά τεμάχιο 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Σετρακόσια σαράντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 440,00 € 
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Άρθρο A.T.1.3.1.3: 

(.ΤΔΡ 11.02.02) 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 

χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6752) 

 

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. 

Σο 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. ε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

Εσχάρες χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 08-07-01-02 

"Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές" 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Σρία ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 3,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.4: 

(ΤΔΡ 11.02.03) 

 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 

χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6752) 

 

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. 

Σο 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 
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Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή τους. ε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΣΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές" 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Σρία ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 3,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.5: 

(ΤΔΡ 11.02.04) 

 

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό 

χυτοσίδηρο 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6752) 

 

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. 

Σο 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. ε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 

Σιμή 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  D κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 124, σύμφωνα με την 

ΕΣΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο". 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 2,80 € 
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Άρθρο A.T.1.3.1.6: 

(ΤΔΡ 11.05.02) 

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 

αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. 

Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία   

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6751) 

 

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα 

διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 10025.  

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των 

εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου, 

η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς 

οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΤΔΡ 

11.09). 
 

Σο παρόν άρθρο έχει εφαρμογή: 
 

(α)  στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.   
 

(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου 

AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης 

φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.  
 

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και 

τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του 

παρόντος άρθρου. 
    

Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης 

αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους άρθρα.   
   

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 

υπολογισμών του βάρους. 

Σο άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν 

διάτρηση ή στραντζάρισμα. 
 

ε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 €/kg 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Δύο ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 2,00 € 
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Άρθρο A.T.1.3.1.7: 

(Ν.ΤΔΡ 

11.05.04.01) 

 

Καταπακτή, ορθογώνια, τυποποιημένη, με εξαερισμό, ενδεικτικού 

τύπου Hailo ή ισοδύναμη, δηλαδή καταπακτή τύπου HS-1 από 

ανοξείδωτο χάλυβα V2A 1.4301. Για διαστ. 80Φ80cm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6751) 

 

Καταπακτή, ορθογώνια, τυποποιημένη, με εξαερισμό, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη, 

δηλαδή καταπακτή τύπου HS-1 από ανοξείδωτο χάλυβα V2A 1.4301. Για διαστ. 80Φ80cm 

Σιμή ανά τεμάχιο 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Οκτακόσια τριάντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 830,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.8: 

(Ν.ΤΔΡ 

11.05.04.02) 

 

Καταπακτή, ορθογώνια, τυποποιημένη, με εξαερισμό, ενδεικτικού 

τύπου Hailo ή ισοδύναμη, δηλαδή καταπακτή τύπου HS-1 από 

ανοξείδωτο χάλυβα V2A 1.4301. Για διαστ. 100Φ100cm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6751) 

 

Καταπακτή, ορθογώνια, τυποποιημένη, με εξαερισμό, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη, 

δηλαδή καταπακτή τύπου HS-1 από ανοξείδωτο χάλυβα V2A 1.4301. Για διαστ. 100Φ100cm 

Σιμή ανά τεμάχιο 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Φίλια εκατό ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 1.100,00 € 
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Άρθρο A.T.1.3.1.9: 

(Ν.ΤΔΡ 11.05.05) 

 

Φειρολαβή στήριξης Υ44mm, αποσπώμενη, με την βάση πάκτωσης για 

την κάθοδο εντός φρεατίων ή δεξαμενών, τυποποιημένη, ενδεικτικού 

τύπου Hailo ή ισοδύναμη, δηλαδή χειρολαβή τύπου H50 από 

ανοξείδωτο χάλυβα V4A 1.4571 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6751) 

 

Φειρολαβή στήριξης Υ44mm, αποσπώμενη, με την βάση πάκτωσης για την κάθοδο εντός φρεατίων 

ή δεξαμενών, τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη, δηλαδή χειρολαβή τύπου H50 

από ανοξείδωτο χάλυβα V4A 1.4571 

Σιμή ανά τεμάχιο 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Σετρακόσια πενήντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 450,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.10: 

(Ν.ΤΔΡ 

11.05.06.01) 

 

Κλίμακα επίσκεψης φρεατίου, τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo 

ή ισοδύναμη δηλαδή, κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα V4A 1.4571, 

ορθογώνιο προφίλ 40Φ20mm, βαθμίδες 30Φ30Φ2mm με τα στηρίγματα 

τοίχου 150mm. Πλάτους 300mm και μήκους 2,00m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6751) 

 

Κλίμακα επίσκεψης φρεατίου, τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη δηλαδή, 

κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα V4A 1.4571, ορθογώνιο προφίλ 40Φ20mm, βαθμίδες 30Φ30Φ2mm 

με τα στηρίγματα τοίχου 150mm. Πλάτους 300mm και μήκους 2,00m 

Σιμή ανά τεμάχιο 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Σριακόσια σαράντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 340,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 61/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.11: 

(Ν.ΤΔΡ 

11.05.06.02) 

 

Κλίμακα επίσκεψης δεξαμενής, τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου 

Hailo ή ισοδύναμη δηλαδή, κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα V4A 

1.4571, ορθογώνιο προφίλ 40Φ20mm, βαθμίδες 30Φ30Φ2mm με τα 

στηρίγματα τοίχου 150mm . Πλάτους 400mm και μήκους 6,00m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6751) 

 

Κλίμακα επίσκεψης δεξαμενής, τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμη δηλαδή, 

κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα V4A 1.4571, ορθογώνιο προφίλ 40Φ20mm, βαθμίδες 30Φ30Φ2mm 

με τα στηρίγματα τοίχου 150mm . Πλάτους 400mm και μήκους 6,00m 

Σιμή ανά τεμάχιο 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 2.380,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.12: 

(ΟΙΚ 61.24) 

 

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες 

βιομηχανικής προέλευσης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104) 

 

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής 

προέλευσης, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την ΕΣΕΠ 08-07-01-03 "'Εσχάρες 

υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές",  γαλβανισμένες εν θερμώ με οποιοδήποτε 

άνοιγμα βρόχου, από λάμες και στρογγυλό σίδηρο. Προμήθεια εσχαρών επί τόπου, μικροϋλικά 

και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης.  

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Έξι ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 6,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 62/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.13: 

(ΤΔΡ 11.07.01) 

 

Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με 

υλικό εποξειδικής βάσεως 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6751) 

 

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των 

στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο 

εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΣΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
 

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών 

των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της 

αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΣΕΠ 08-07-02-01 

"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 

 

Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΣ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής 

απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη 

εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της μηχανουργικής 

επεξεργασίας. 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Δώδεκα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0,12 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.14: 

(ΤΔΡ 11.07.02) 

 

Εφαρμογή  θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 1641, με πάχος 

επικάλυψης 75 μm (μικρά). 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6751) 

 

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των 

στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο 

εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΣΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
 

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών 

των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της 

αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΣΕΠ 08-07-02-01 

"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 63/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 

 

Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) σε μόνιμη εγκατάσταση, με την ακόλουθη 

διαδικασία: απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και έκπλυση, εμβάπτιση σε θερμό τήγμα 

ψευδαργύρου, ψύξη με νερό ή αέρα και καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου. 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Σριάντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0,30 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.15: 

(ΤΔΡ 11.08.01) 

 

Σελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, 

πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο 

διαβροχής. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6751) 

 

Σελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με 

συνολικό πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της 

Τπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 

υδραυλικών έργων".    

 

Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων. 
 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Α, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 

08-07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού μαρμαρυγικού οξειδίου 

του σιδήρου δύο συστατικών και στην δεύτερη ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης.   

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Δεκαεπτά λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0,17 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 64/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.16: 

(ΤΔΡ 11.12) 

 

Περίφραξη με συρματόπλεγμα . 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6812) 

 

Πλήρης κατασκευή περιφράξεως τεχνικών έργων ύψους 1,50 m, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, 

αποτελούμενης από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο 17 (διαμέτρου 3 mm, 

ρομβοειδούς βροχίδας 50x50 mm, βάρους 2,36 kg/m2) με ούγια στις εκατέρωθεν απολήξεις, 

στηριζόμενο σε πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 φυγoκεντρικής χύτευσης 

(διαμέτρου στέψης/βάσης 7,0/9,5 cm και ύψους 1,90 m) ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους 

στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10.  

 

την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρματοπλέγματος, των 

πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών 

 η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της 

στάθμης του εδάφους κατά μήκος της περίφραξης 

 η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

 η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 

 η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 

 η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  

 οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 

 

Σιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 14,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 65/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.17: 

(ΤΔΡ 11.13) 

 

Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία 

τοποθέτησης. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6812) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση) γαλβανισμένου 

συρματοπλέγματος περιφράξεων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 10244-2, με ελάχιστη επίστρωση γαλβανίσματος 

70 gr/m2, οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγματος και σχήματος βροχίδας, πάχους 

σύρματος, πλέξης ή συγκόλλησης των συρμάτων), του αναλογούντος γαλβανισμένου σύρματος 

τάνυσης και ακανθωτού πλέγματος για την κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με τα σχέδια 

λεπτομερειών της μελέτης. 

  

Σο παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση μη τυποποιημένων περιφράξεων. 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ενσωματουμένων ως άνω υλικών 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 2,80 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.1.18: 

(ΤΔΡ 11.14.01) 

 

 

Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6751) 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου πασσάλων περιφράξεων, διάνοιξη της οπής 

πάκτωσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την μελέτη (με μηχανικά μέσα, χρήση αεροσφυρών ή 

χειρωνακτικά), τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωσή τους με σκυρόδεμα ποιότητας C8/10 (με 

την αξία του σκυροδέματος), καθώς και συγκέντρωση και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής 

των οπών πάκτωσης.  
 

Σο παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση μη τυποποιημένων περιφράξεων. 

Πάσσαλοι από μορφοσίδηρο ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 10025-1, εργοστασιακής κατασκευής 

(διαμόρφωση άκρων, διάνοιξη οπών κλπ,  καθαρισμός επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή 

ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με 

δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υμένα εκάστης 25 ± 5 μm) 

 

Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο (kg) χάλυβα πασσάλων (με τις λοιπές εργασίες ανηγμένες στην ανά 

χιλιόγραμμο βάρους τιμή μονάδας) 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 1,40 € 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 66/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

ΨΛΗΝΨΕΙ - ΔΙΚΣΤΑ 

 

Άρθρο A.T.1.3.2.1: 

(ΤΔΡ 12.13.02.04) 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 10 at 

Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm  

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6621.1) 

 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 

συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 08-06-

02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 

την 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 ΕΣΕΠ 08-06-02-01. 
 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η 

Τπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-08-01 "Σαινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"  
 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με 

υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Σιμολογίου. 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 Σιμολογίου. 
 

Σιμή 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 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 5,90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.2.2: 

 

ωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 67/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

(ΤΔΡ 12.14.01.51) τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου 

DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6622.3 ) 

 

ωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 

12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 

ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 

ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 

τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 

διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής 

(ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη 

εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: 

PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

ύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 

υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

το παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 

ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 

των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 

αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

το παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 

εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν 

να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που 

ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

τις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 

τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 

χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Σεχνικές Προδιαγραφές. 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 68/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 

σύμφωνα με την αντίστοιχη Σεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με 

το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 

τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Σιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 

ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που 

πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Σιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά 

τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση.  

ωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

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

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Σριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 39,90 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.2.3: 

(ΤΔΡ 12.14.01.53) 

 

ωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου 
DN 250 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6622.3 ) 

 

ωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 

12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 

ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 

ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 

τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 

διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής 

(ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη 

εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: 

PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

ύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 

υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 69/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

το παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 

ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 

των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 

αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

το παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 

εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν 

να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που 

ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

τις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 

τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 

χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες Σεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 

σύμφωνα με την αντίστοιχη Σεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με 

το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 

τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Σιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 

ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που 

πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Σιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά 

τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση.  

ωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

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

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 57,80 € 

 

 

 

 

  



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 70/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Άρθρο A.T.1.3.2.4: 

(ΤΔΡ 12.15.03) 

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) Με 

σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 545 
 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6623) 

 

ωληνώσεις πιέσεως με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), 

κατά το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με εσωτερική 

επένδυση από τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση μεταλλικού ψευδαργύρου με 

προστατευτικό τελείωμα ενός από τους τύπους που αναφέρονται στο Παράρτημα D του 

Προτύπου. 

 

Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την 

ονομαστική τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την 

κλάση πιέσεως C (ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 

 

Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΣ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 

χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις.  

 

τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από 

ελατό χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1, η 

προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του 

ορύγματος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 

 

Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της 

σωληνογραμμής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση 

τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Σιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των 

ειδικών τεμαχίων. 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

αράντα δύο ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 42,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 71/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Άρθρο A.T.1.3.2.5: 

(ΤΔΡ 12.15.04) 

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) Με 

σωλήνες DN 200 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 545 
 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6623) 

 

ωληνώσεις πιέσεως με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), 

κατά το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με εσωτερική 

επένδυση από τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση μεταλλικού ψευδαργύρου με 

προστατευτικό τελείωμα ενός από τους τύπους που αναφέρονται στο Παράρτημα D του 

Προτύπου. 

 

Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την 

ονομαστική τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την 

κλάση πιέσεως C (ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 

 

Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΣ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 

χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις.  

 

τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από 

ελατό χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1, η 

προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του 

ορύγματος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 

 

Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της 

σωληνογραμμής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση 

τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Σιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των 

ειδικών τεμαχίων. 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 57,80 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 72/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.3.2.6: 

(ΤΔΡ 12.16.08) 

 

Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) Με 

σωλήνες DN 400 mm, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 598 
 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6623) 

 

ωληνώσεις υπονόμων με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), 

κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 598, με σήμανση CE, απολήξεις τύπου καμπάνας, ελαστικό δακτύλιο έμφραξης 

κατα ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1, εσωτερική επένδυση από τσιμεντοκονία με τσιμέντο υψηλής 

περιεκτικότητας σε αργίλιο (high alumina cement) και εξωτερική επένδυση με μεταλλικό 

ψευδάργυρο ελαχίστου πάχους 70 μm με προστατευτικό τελείωμα ενός από τους τύπους που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Β του Προτύπου. 
 

Οι σωλήνες υπονόμων από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την ονομαστική 

τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα). 
 

τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από 

ελατό χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1, η 

προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του 

ορύγματος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 

 

Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της 

σωληνογραμμής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση 

τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Σιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των 

ειδικών τεμαχίων. 

 

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Εκατόν τριάντα επτά ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 137,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 73/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.3.2.7: 

(ΤΔΡ 12.17.01) 

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 

γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των 

τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης 

τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), 

κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία 

ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και 

ΕΛΟΣ ΕΝ 598. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι κοχλίες σύδεσης και 

οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1.  

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6623) 

 

Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 

γραφίτη, διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 598, με 

πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 

τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση, οι 

πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 

σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2,50 € 

 
 
 

Άρθρο A.T.1.3.2.8: 

(ΤΔΡ 12.17.02.03) 

τοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ545, 

πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες. τοιχείο 

αγκύρωσης DN 150 mm.  

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6623) 

 

Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 

γραφίτη, διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 598, με 

πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 

τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή 

αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες 

ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 

 

τοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 

γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ545, πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους 

κοχλίες.    



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 74/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Σιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου στοιχείου αγκύρωσης, μέ βάση την ονομαστική 

διάμετρο DN του στηρλιζόμενου σωλήνα ή του ειδικού τεμαχίου. 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 6,00 € 

 

 
 

Άρθρο A.T.1.3.2.9: 

(ΟΔΟ Β-59) 

ΙΔΗΡΟΨΛΗΝΕ ΓΑΛΒΑΝΙΜΕΝΟΙ ΔΙΕΛΕΤΗ ΚΑΛΨΔΙΨΝ 

DN100.  

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-5) 

 

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 10255, από χάλυβα 

S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN100 mm (σπείρωμα, thread size = 

4’’, dεξ = 114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm). 

 

την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος έλξης καλωδίων, 

των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων και στηριγμάτων,  

 η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,  

 η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς  

 η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  

 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται 

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Σιμολογίου. 

 

Σιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 25,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 75/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.3.2.10: 

(Ν.ΤΔΡ 12.18) 

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου χαλυβδοσωλήνων από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10 με την προμήθεια, μεταφορά επί 

τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων και εκτέλεση των 

απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος, αλλά χωρίς την αξία των ειδικών 

τεμαχίων πάσης φύσεως.  

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6630.1) 

 

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου χαλυβδοσωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L 

SCH10 με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων και 

εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος, αλλά χωρίς την αξία των ειδικών τεμαχίων πάσης 

φύσεως 

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 24,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.2.11: 

(Ν.ΤΔΡ 12.19) 

Καμπύλες, συστολές, ταυ, καλύμματα (τάπες) χαλυβδοσωλήνων από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10 με την προμήθεια, μεταφορά επί 

τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των ειδικών τεμαχίων και εκτέλεση 

των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος.  

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6630.1) 

 

Καμπύλες, συστολές, ταυ, καλύμματα (τάπες) χαλυβδοσωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L 

SCH10 με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των ειδικών τεμαχίων 

και εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος 

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σριάντα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 38,00 € 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 76/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.3.2.12: 

(Ν.ΤΔΡ 12.20) 

Υλάντζες συγκόλλησης ανεξαρτήτως διαμέτρου, 

συμπεριλαμβανομένων των κοχλιών, περικοχλίων από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 316L SCH10 με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

τοποθέτηση,  συγκόλληση και εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων 

στεγανότητος.  

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6651.1) 

 

Υλάντζες συγκόλλησης ανεξαρτήτως διαμέτρου, συμπεριλαμβανομένων των κοχλιών, περικοχλίων 

από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10 με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση,  

συγκόλληση και εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος 

 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δεκαέξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 16,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 77/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

ΤΚΕΤΕ ΔΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ 
 

Άρθρο A.T.1.3.3.1: 

(Ν.ΤΔΡ 

12.21.04.01) 

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καθοδικής προστασίας  σε 

δίκτυο σωλήνων εντός βανοστασίου δεξαμενής ενδεικτικού τύπου Α3 

της STOPCOR ή ισοδύναμο.  

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6630.1) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καθοδικής προστασίας  σε δίκτυο σωλήνων εντός 

βανοστασίου δεξαμενής ενδεικτικού τύπου Α3 της STOPCOR ή ισοδύναμο 

 

Σιμή ανά τεμάχιο 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Εκατό ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 100,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.2: 

(ΤΔΡ 13.03.03.01) 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 

atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6651.1) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 

κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες 

χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 

παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

  

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 

δοκιμών. 

 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 160,00 € 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 78/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Άρθρο A.T.1.3.3.3: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.03.03.01Α) 

Δικλίδα συρταρωτή με ωτίδες ελαστικής εμφράξεως της ΓΕΜΑΚ ή 

ισοδύναμη, διαμέτρου DN65 PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6651.1) 

 

Δικλίδα συρταρωτή με ωτίδες ελαστικής εμφράξεως της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN65 

PN16 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 110,00 € 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.4: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.03.03.04) 

Δικλίδα συρταρωτή με ωτίδες ελαστικής εμφράξεως της ΓΕΜΑΚ ή 

ισοδύναμη, διαμέτρου DN125 PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6651.1) 

 

Δικλίδα συρταρωτή με ωτίδες ελαστικής εμφράξεως της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN125 

PN16 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 220,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.5: 

(ΤΔΡ 13.03.03.05) 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 

atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6651.1) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 

κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες 

χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 

παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

  



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 79/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 

δοκιμών. 

 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σριακόσια εβδομήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 370,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.6: 

(ΤΔΡ 13.03.03.07) 

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 

atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6651.1) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 

κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες 

χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 

παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

  

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 

δοκιμών. 

 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 610,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.7: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.10.02.01) 

Βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα τεσσάρων φάσεων, παλινδρομικού 

τύπου ενδεικτικού τύπου AS-B-200 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, PN 16 at, 

DN50 mm 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6653.1) 

 

Βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα τεσσάρων φάσεων, παλινδρομικού τύπου ενδεικτικού τύπου 

AS-B-200 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, PN 16 at, DN50 mm 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 80/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 140,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.8: 

(ΤΔΡ 13.10.02.02) 

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού 

τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6653.1) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-

εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από κορμό από ελατό 

χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο 

στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.  
 

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες 

στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 

δοκιμών. 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας 

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 260,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.9: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.12.01.02.01) 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας εκτόνωσης & διατήρησης πίεσης 

ενδεικτικού τύπου AS-90-30 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN65 

PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6653.1) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας εκτόνωσης & διατήρησης πίεσης ενδεικτικού τύπου AS-90-30 

της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN65 PN16 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια εβδομήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 770,00 € 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 81/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.10: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.12.01.02.02) 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας πρόληψης πλήγματος ενδεικτικού 

τύπου AS-90-35-10 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN65 PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6653.1) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας πρόληψης πλήγματος ενδεικτικού τύπου AS-90-35-10 της 

ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN65 PN16 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας 

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Φίλια τετρακόσια σαράντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1.440,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.11: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.12.01.05.01) 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας ελέγχου στάθμης 2 επιπέδων, που 

ελέγχεται από μηχανικό φλοτερ, ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-50-61 της 

ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN125 PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6653.1) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας ελέγχου στάθμης 2 επιπέδων, που ελέγχεται από μηχανικό 

φλοτερ, ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-50-61 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN125 PN16 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Φίλια οκτακόσια ενενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1.890,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 82/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.12: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.12.01.06.01) 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής ελατηρίου 

ενδεικτικού τύπου AS-S/Y-60 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου 

DN150 PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6653.1) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής ελατηρίου ενδεικτικού τύπου AS-S/Y-60 της 

ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 880,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.13: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.12.01.06.02) 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας διατήρησης σταθερής παροχής με 

αισθητήριο ταχύτητας ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-70 της ΓΕΜΑΚ ή 

ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6653.1) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας διατήρησης σταθερής παροχής με αισθητήριο ταχύτητας 

ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-70 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εκατό ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2.180,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 83/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.14: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.12.01.06.03) 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας μείωσης και διατήρησης πίεσης 

ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-20-23 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου 

DN150 PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6653.1) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας μείωσης και διατήρησης πίεσης ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-

20-23 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2.570,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.15: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.12.01.07.01) 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας μείωσης πίεσης ενδεικτικού 

τύπου AS-A/Y-20 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN200 PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6653.1) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας μείωσης πίεσης ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-20 της ΓΕΜΑΚ ή 

ισοδύναμη, διαμέτρου DN200 PN16 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 3.190,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 84/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.16: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.15.02.05) 

Φαλύβδινες εξαρμώσεις της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμες,  PN 16 at, DN125 

mm 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6651.1) 

 

Φαλύβδινες εξαρμώσεις της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμες,  PN 16 at, DN125 mm 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 200,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.17: 

(ΤΔΡ 13.15.02.06) 

Φαλύβδινες εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής 

διαμέτρου DN 150 mm 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6651.1) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού 

χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την  μελέτη 

και την ΕΣΕΠ 08-06-07-05 " Σεμάχια εξάρμωσης συσκευών". 
 

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα 

στεγάνωσης, 
 

Σα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

εργαστηρίου δοκιμών. 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 180,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 85/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Άρθρο A.T.1.3.3.18: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.15.02.08) 

Φαλύβδινες εξαρμώσεις της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμες,  PN 16 at, DN200 

mm 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6651.1) 

 

Φαλύβδινες εξαρμώσεις της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμες,  PN 16 at, DN200 mm 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σριακόσια σαράντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 340,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.19: 

(ΤΔΡ 13.15.02.09) 

Φαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης PN 16 at ονομαστικής 

διαμέτρου DN 250 mm 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΤΔΡ 6651.1) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού 

χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την  μελέτη 

και την ΕΣΕΠ 08-06-07-05 " Σεμάχια εξάρμωσης συσκευών". 
 

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα 

στεγάνωσης, 
 

Σα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

εργαστηρίου δοκιμών. 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης..  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σετρακόσια τριάντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 430,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 86/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.20: 

(Ν.ΤΔΡ 13.18.06) 

Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο με επεξεργαστή, ο οποίος φέρει 

οθόνη LCD, πληκτρολόγιο προγραμματισμού, έξοδο παλμών και 

τροφοδοτικό με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20mA και επαφή RS 485 για 

αποστολή SMS της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο DN 150, ΡΝ 16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 31) 

 

Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο με επεξεργαστή, ο οποίος φέρει οθόνη LCD, πληκτρολόγιο 

προγραμματισμού, έξοδο παλμών και τροφοδοτικό με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20mA και 

επαφή RS 485 για αποστολή SMS της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο DN 150, ΡΝ 16 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σρεις χιλιάδες είκοσι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 3.020,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.21: 

(Ν.ΤΔΡ 13.18.08) 

Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο με επεξεργαστή, ο οποίος φέρει 

οθόνη LCD, πληκτρολόγιο προγραμματισμού, έξοδο παλμών και 

τροφοδοτικό με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20mA και επαφή RS 485 για 

αποστολή SMS της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο DN 200, ΡΝ 16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 31) 

 

Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο με επεξεργαστή, ο οποίος φέρει οθόνη LCD, πληκτρολόγιο 

προγραμματισμού, έξοδο παλμών και τροφοδοτικό με αναλογική κάρτα εξόδου 4-20mA και 

επαφή RS 485 για αποστολή SMS της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο DN 200, ΡΝ 16 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 3.440,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 87/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.22: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.51.02.06) 

Προμήθεια και τοποθέτηση ποδοβαλβίδας (ποτηριού αναρρόφησης), 

φλαντζωτής, με σώμα και περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25, με 

ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής με τσιμούχα από NBR ή EPDM 

και σίτα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, διαμέτρου DN 150 PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 84) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση ποδοβαλβίδας (ποτηριού αναρρόφησης), φλαντζωτής, με σώμα και 

περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής με τσιμούχα από 

NBR ή EPDM και σίτα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, διαμέτρου DN 150 PN16 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια πενήντα  ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 650,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.23: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.52.02.05) 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας στάθμης (φλοτεροβάνας) με 

πιλότο, φλαντζωτής, με σώμα και περίβλημα από ελατό χυτοσίδηρο SG 

σύμφωνα με EN-JS 1040, ενδεικτικού τύπου SVP4 της Erhard ή 

ισοδύναμη μετά των χάλκινων σωληνίσκων Υ8 κίνησης της βαλβίδας 

και τον σωλήνα – οδηγό του πλωτήρα από PVC-U Υ200, διαμέτρου DN 

125 PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας στάθμης (φλοτεροβάνας) με πιλότο, φλαντζωτής, με σώμα 

και περίβλημα από ελατό χυτοσίδηρο SG σύμφωνα με EN-JS 1040, ενδεικτικού τύπου SVP4 της 

Erhard ή ισοδύναμη μετά των χάλκινων σωληνίσκων Υ8 κίνησης της βαλβίδας και τον σωλήνα – 

οδηγό του πλωτήρα από PVC-U Υ200, διαμέτρου DN 125 PN16 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες διακόσια  ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 12.200,00 € 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 88/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.24: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.53.02.05) 

Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου, φλαντζωτού, με σώμα και 

περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN 1561, σίτα φίλτρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 10088-3 ενδεικτικού τύπου 

«Τ» της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο, διαμέτρου DN 125 PN16 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 84) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου, φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25 

DIN1691/EN 1561, σίτα φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 10088-3 

ενδεικτικού τύπου «Τ» της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο, διαμέτρου DN 125 PN16 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια τριάντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 230,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.25: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.54.01.03) 

Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα, 

σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου 

CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN 80 PN10 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 84) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα, σύρτη και έδρα από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN 80 

PN10 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια σαράντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 740,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 89/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.26: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.54.01.05) 

Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα, 

σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου 

CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN 125 PN10 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 84) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα, σύρτη και έδρα από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN 125 

PN10 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Ενιακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 950,00 € 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.3.3.27: 

(Ν.ΤΔΡ 

13.54.01.06) 

Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα, 

σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου 

CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN 150 PN10 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 84) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα, σύρτη και έδρα από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN 150 

PN10 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Φίλια εκατόν ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1.180,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 90/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΨΝ (έργα Πολ. Μηχ. Και Η/Μ) 
 

Άρθρο A.T.1.4.1: 

(Ν.ΑΣΗΕ 8223.4.1) 

Αντλία ανοξείδωτη υποβρύχια, πολυβάθμια, φυγοκεντρική, 8'', με 

ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, για οριζόντια ή κατακόρυφη 

τοποθέτηση, κατάλληλη για άντληση νερού χωρίς στερεά σωματίδια με 

μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50 gr/m3. Η αντλία θα είναι 

συζευγμένη μέσω κόμπλερ με υποβρύχιο ανοξείδωτο ηλεκτροκινητήρα . 

Η καμπύλη της αντλίας θα είναι σύμφωνη με το standard  ISO 9906:2012 

grade 3B. Η αντλία είναι ενδεικτικού τύπου SP77-12 Rp5 8"3X380-415/50 

45KW της GRUNDFOS ή ισοδύναμη με παροχή 80 m3/h & μανομετρικό 

Η=130m 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 22 50%  ΗΛΜ 80 50%) 

 

Αντλία ανοξείδωτη υποβρύχια, πολυβάθμια, φυγοκεντρική, 8'', με ενσωματωμένη βαλβίδα 

αντεπιστροφής, για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση, κατάλληλη για άντληση νερού χωρίς 

στερεά σωματίδια με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50 gr/m3. Η αντλία θα είναι συζευγμένη 

μέσω κόμπλερ με υποβρύχιο ανοξείδωτο ηλεκτροκινητήρα . Η καμπύλη της αντλίας θα είναι 

σύμφωνη με το standard  ISO 9906:2012 grade 3B. Η αντλία είναι ενδεικτικού τύπου SP77-12 Rp5 

8"3X380-415/50 45KW της GRUNDFOS ή ισοδύναμη με παροχή 80 m3/h & μανομετρικό Η=130m 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 18.800,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.4.2: 

(Ν.ΗΛΜ 

65.10.20.05) 

Ανυψωτική διάταξη ενδεικτικού τύπου TRALIFT με φορείο 

ενδεικτικού τύπου  MASTERLIFT PTM 500 της ΠΑΝΕΛΑ ή 

ισοδύναμη κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 

πλήρως εγκατεστημένη, με το σύστημα κύλισης, πέδησης και 

ασφάλισης και την ΕΣΕΠ 08-08-03-00 "Γερανογέφυρες αντλιοστασίων". 

Η ανυψωτική διάταξη θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο τεχνικής 

τεκμηρίωσης (στατικοί υπολογισμοί, σχέδια λεπτομερειών, 

διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκειται δε στην 

έγκριση της Τπηρεσίας. 

Για βάρος ανύψωσης έως 500 kg 

Οι τροχιές κυλίσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 63) 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 91/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Ανυψωτική διάταξη ενδεικτικού τύπου TRALIFT με φορείο ενδεικτικού τύπου  MASTERLIFT 

PTM 500 της ΠΑΝΕΛΑ ή ισοδύναμη κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς, πλήρως εγκατεστημένη, με το σύστημα κύλισης, πέδησης και ασφάλισης και την 

ΕΣΕΠ 08-08-03-00 "Γερανογέφυρες αντλιοστασίων". 

Η ανυψωτική διάταξη θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (στατικοί 

υπολογισμοί, σχέδια λεπτομερειών, διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκειται δε στην έγκριση της Τπηρεσίας. 

Για βάρος ανύψωσης έως 500 kg 

Οι τροχιές κυλίσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια σαράντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 240,00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.4.3: 

(ΗΛΜ 65.10.21) 

ιδηροτροχιές γερανογέφυρας. 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 

εργασίας, σιδηροτροχιάς κυλίσεως γερανογέφυρας από μορφοχάλυβα, της προβλεπόμενης από 

την μελέτη διατομής και ποιότητας. 

Περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια και τα μικροϋλικά αγκυρώσεως, στερεώσεως, τα απαιτούμενα 

ικριώματα και η απασχόληση ανυψωτικών μέσων. 

Σα ειδικά τεμάχια και τα στηρίγματα επιμετρώνται ως υλικό σιδηροτροχιάς.  

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως εγκατεστημένης σιδηροτροχιάς  

 

ΕΤΡΩ 

 

(Ολογράφως): 

 

Σέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 92/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ, ΕΡΓΑ ΥΨΣΙΜΟΤ, ΚΛΠ. 
 

 

Άρθρο A.T.1.5.1: 

(Ν.ΑΣΗΕ 8757.3.1) 

Πλήρης κατασκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τύπου 

κλωβού Faraday (ΑΠ) οικίσκου ή δεξαμενής 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 

Πλήρης κατασκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού Faraday (ΑΠ) 

οικίσκου ή δεξαμενής 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Φίλια τριακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1.300,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.5.2: 

(Ν.ΑΣΗΕ 8757.3.2) 

Πλήρης κατασκευή συστήματος θεμελιακής  γείωσης με αναμονή 

σύνδεσης ΑΠ οικίσκου ή δεξαμενής 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 

Πλήρης κατασκευή συστήματος θεμελιακής  γείωσης με αναμονή σύνδεσης ΑΠ οικίσκου ή 

δεξαμενής 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Φίλια τριακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1.300,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.5.3: 

(Ν.ΑΣΗΕ 8769.1) 

Πλήρης κατασκευή εσωτερικής  και  εξωτερικής  ηλεκτρικής  

εγκατάστασης για σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, προμήθεια και σύνδεση 

εφεδρείας με μικρή φωτοβολταϊκή μονάδα ρευματοδοτούμενου 

οικίσκου ή μη ρευματοδούμενης δεξαμενής 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 93/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

Πλήρης κατασκευή εσωτερικής  και  εξωτερικής  ηλεκτρικής  εγκατάστασης για σύνδεση στο δίκτυο 

της ΔΕΗ, προμήθεια και σύνδεση εφεδρείας με μικρή φωτοβολταϊκή μονάδα ρευματοδοτούμενου 

οικίσκου ή μη ρευματοδούμενης δεξαμενής 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Σρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 3.200,00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.5.4: 

(Ν.ΑΣΗΕ 8840.5.1) 

Ηλεκτρικός πίνακας που θα πραγματοποιεί τον έλεγχο και την 

λειτουργία  2 όμοιων αντλιών, συνδεδεμένων παράλληλα, ώστε να 

διατηρούν το δίκτυο υπό σταθερές συνθήκες. Αυτό θα επιτυγχάνεται όχι 

μόνο μεταβάλλοντας τον αριθμό των εμπλεκόμενων αντλιών αλλά 

ρυθμίζοντας και τις στροφές των κινητήρων προσαρμόζοντας την 

απόδοση στις ανάγκες του δικτύου. Οι εντολές στον ηλεκτρικό πίνακα 

θα είναι μέσω ψηφιακών επαφών ή αναλογικών σημάτων. Ο 

ηλεκτρικός πίνακας θα είναι πλήρης, θα αποτελείται από μεταλλικό 

ερμάριο που περιλαμβάνει ρυθμιστές συχνότητας (inverter όσα και οι 

αντλίες), μονάδα ελέγχου δεδομένων, υπομονάδες σημάτων, 

ασφαλειοδιακόπτες, κεντρικό διακόπτη, λοιπά ηλεκτρολογικά 

εξαρτήματα και εξωτερική κλεμοσειρά συνδέσεων με δυνατότητα 

επικοινωνίας με κέντρο ελέγχου SCADA. Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι 

ενδεικτικού τύπου Control MPC-EF 2x55 E της GRUNDFOS ή 

ισοδύναμος 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 

Ηλεκτρικός πίνακας που θα πραγματοποιεί τον έλεγχο και την λειτουργία  2 όμοιων αντλιών, 

συνδεδεμένων παράλληλα, ώστε να διατηρούν το δίκτυο υπό σταθερές συνθήκες. Αυτό θα 

επιτυγχάνεται όχι μόνο μεταβάλλοντας τον αριθμό των εμπλεκόμενων αντλιών αλλά ρυθμίζοντας 

και τις στροφές των κινητήρων προσαρμόζοντας την απόδοση στις ανάγκες του δικτύου. Οι 

εντολές στον ηλεκτρικό πίνακα θα είναι μέσω ψηφιακών επαφών ή αναλογικών σημάτων. Ο 

ηλεκτρικός πίνακας θα είναι πλήρης, θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο που περιλαμβάνει 

ρυθμιστές συχνότητας (inverter όσα και οι αντλίες), μονάδα ελέγχου δεδομένων, υπομονάδες 

σημάτων, ασφαλειοδιακόπτες, κεντρικό διακόπτη, λοιπά ηλεκτρολογικά εξαρτήματα και 

εξωτερική κλεμοσειρά συνδέσεων με δυνατότητα επικοινωνίας με κέντρο ελέγχου SCADA. Ο 

ηλεκτρικός πίνακας είναι ενδεικτικού τύπου Control MPC-EF 2x55 E της GRUNDFOS ή 

ισοδύναμος 
 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

 



ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΧΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Σελ: 94/94 

 

Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): αράντα ένα χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 41.000,00 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.1.5.5: 

(Ν.ΑΣΗΕ 8840.5.2) 

Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσεως, πλήρης με όλα τα όργανα, 

λυχνίες, διακόπτες μικροαυτόματους ονομαστικής ισχύος 18ΚW για 

σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ και σύνδεση εφεδρείας με μικρή 

φωτοβολταϊκή μονάδα ρευματοδοτούμενου οικίσκου ή μη 

ρευματοδούμενης δεξαμενής 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 

Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσεως, πλήρης με όλα τα όργανα, λυχνίες, διακόπτες 

μικροαυτόματους ονομαστικής ισχύος 18ΚW για σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ και σύνδεση 

εφεδρείας με μικρή φωτοβολταϊκή μονάδα ρευματοδοτούμενου οικίσκου ή μη ρευματοδούμενης 

δεξαμενής 

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφως): Φίλια εννιακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1.900,00 € 

 

 

 

ΟΤΥΛΙ, Ιούνιος 2020 
 ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

   

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Σεχνικής Τπηρεσίας 

Δήμου ουφλίου 

   
  
  

 
 
 

 
 
 
 
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 
 
 
 
 
ΚΟΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ  
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΠΕ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

ΕΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ 

ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ 

ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΦΕΡΟΤ ΜΕΣΑ 

ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ 

ΑΓΩΓΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 2.320.000,00€  

                                       ( ΠΛΕΟΝ Υ.Π.Α.) 

 

   

 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  

ΕΠ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014-2020  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Σεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΤΝΙΟ 2020 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

1. Γενικά 

 

Οι παρούσες Σεχνικές Προδιαγραφές (ΣεΠρο) 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. 

 

το επόμενο κεφάλαιο μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές (Ε.Σ.Ε.Π.) 

οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο παρόν έργο. Οι προδιαγραφές αυτές όπως και οποιεσδήποτε 

άλλες προδιαγραφές αναφερόμενες στα άρθρα του τιμολογίου μελέτης αποτελούν αναπόσπαστα 

τμήματά της. 

 

Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Σε. Προ. από την Κοινοτική 

Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Τπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την 

ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δια ειδικής επιστολής. 

 

την αντίθετη περίπτωση: 

 α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης. 

 β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με 

το 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. 

 

Προδιαγραφές και Κανονισμοί 

Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν: 

 Η υπ’αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Τπουργού 

ΑΝ.ΤΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΥΕΚ 2221 Β), «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Σεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 

 Η Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓΔΕ του ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ. 

 Η υπ’αρ. ΔΚΠ/οικ/1211/01-08-2016 (ΥΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαση Τπουργού 

Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα 

εννέα (59) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ-ΕΣΕΠ)» 

 Η ΕΓΚΤΚΛΙΟ 17 - Αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ:5ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) 

Απόφαση Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής 

εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ-ΕΣΕΠ)» με 

την οποία προτείνονται 59 Προσωρινές Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές ((ΠΕΣΕΠ) σε 

αντικατάσταση των 59 που αναστάλθηκαν 

 Με την υπ’ αριθμό Δ22/4193/2019 Τπουργική Απόφαση (ΥΕΚ 4607/Β/13-12-2019) 

εγκρίθηκαν εβδομήντα (70) Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕ), με υποχρεωτική 

εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Οι εξήντα οκτώ (68) από τις 

προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ) 

αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΣΕΠ που με τις 

ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.9.2013/ΥΕΚ 2542/Β’/10.10.2013,  ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7.10.2014/ ΥΕΚ 

2828/Β’/21.10.2014, ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30.10.2014/ΥΕΚ 3068/Β’/14.11.2014 και 
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ΔΚΠ/οικ.1211/01.08.2016/ΥΕΚ 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 Σεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΣΕΠ) αυτές με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΣΕΠ. 

 

υμπληρωματικά των παραπάνω έχουν εφαρμογή τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΣ) που έχουν 

εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ηλεκτρονικής Συποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα 

εναρμόνισης (HD)» σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α. Οι κοινές Σεχνικές 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 Σεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΣΕ) 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 χρήση του. Σέτοιες (ΕΣΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 

που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος-μέλος. 

γ. Οι Πρότυπες Σεχνικές Προδιαγραφές (ΠΣΠ) του Ελληνικού Τπουργείου Περιβάλλοντος 

Φωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Τ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ) ή του προγενέστερου Τπουργείου 

Δημοσίων Έργων (Τ.Δ.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεματικά δεν 

περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΕΣΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση με την Κοινοτική Νομοθεσία. 

δ. υμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΣ 

(Ελληνικού Οργανισμού Συποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 

(InternationalStandardsOrganization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

ε. Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών 

για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση όπως 

δημοσιεύτηκε στο Υ.Ε.Κ. 3346Β/14-12-2012 ύστερα από την απόφαση του υφυπουργού 

ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδομών, μεταφορών και δικτύων.  

στ. Απόφαση με αριθμ. 114233, ΥΕΚ4278Β, 25-11-2019 με θέμα τροποποίηση της αριθμ. οικ. 

14097/757/4-12-2012 απόφασης του Τφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους 

πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, 

αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση (Β’ 3346). 

 

 

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

Ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες 

προδιαγραφές. Σούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του 

αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 
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εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει 

από την εφαρμογή των. 

 

 

ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

 Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων των παρουσών Σε.Προ. και των σχετικών 

και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 

ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις 

δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη 

αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου. 

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΤΓΙΗ 

 

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.Σο είδος του υλικού (προεπαλειμμένεςαντιολισθηρές 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. Σο καθαρό βάρος, και 

9. Σο απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 

 

Σο παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 

υπαλλήλους της Τπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο 

ζύγισής του. 
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2. Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές με εφαρμογή στο παρόν έργο 
 
ΕΣΕΠ 08-01-03-01 „‟Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων‟‟ 

ΕΣΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων" 

ΕΣΕΠ 02-04-00-00 „‟Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων‟‟ 

ΕΣΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", 

ΕΣΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 

ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", 

ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

ΕΣΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" 

ΕΣΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 

ΕΣΕΠ 01-01-01-00: “Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”  

ΕΣΕΠ 01-01-02-00: “Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος” 

ΕΣΕΠ 01-01-03-00: “υντήρηση σκυροδέματος 

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

ΕΣΕΠ 01-01-05-00: ”Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

ΕΣΕΠ 01-01-07-00: ”κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Φαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

ΕΣΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

ΕΣΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

ΕΣΕΠ 08-06-08-01 "Σαινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων" 

ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". 

 

ύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΥΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του 

Τπουργού Τποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Σεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), 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 ΕΣΕΠ. 

Οι εξήντα οκτώ (68) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΣΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση αντίστοιχων ΕΣΕΠ που με τις με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΥΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 

(ΥΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-10-2014 (ΥΕΚ:3068/Β/14-11-2014) και 

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΥΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Τπουργικές Αποφάσεις τέθηκαν σε 

αναστολή εφαρμογής λόγω της αναγκαιότητας αναθεώρησης/επικαιροποίησής τους. Οι δύο (2) 

από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ) αυτές με α/α 

21 και 24 αποτελούν νέες ΕΣΕΠ. 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_B_4607_19.pdf
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Η ισχύς της απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή από 14-3-2020. Οι εγκεκριμένες εβδομήντα (70) Ελληνικές 

Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ), εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων δημοσίων μελετών και έργων (του Βιβλίου 1 και του Βιβλίου 2 του Ν. 4412/2016). 

Από 14-3-2020 παύουν να ισχύουν οι Προσωρινές Εθνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΣΕΠ) της 

εγκυκλίου 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016). 

τον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι εγκεκριμένες εβδομήντα (70) Ελληνικές Σεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ)  

  

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ 

1 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος 

2 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00 υντήρηση σκυροδέματος 

3 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

4 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00 Φαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

5 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώματα 

6 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

7 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00 

Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 

δανειοθαλάμων 

8 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα 

9 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00 Σοίχοι από οπτόπλινθους 

10 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-01 

τεγανοποίηση δωμάτων και στεγών οπλισμένου 

σκυροδέματος 

11 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 

12 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 

13 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-03 Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-03-00-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-02-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-02-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-03.pdf
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14 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-04 

υστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με 

διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και λεπτά οπλισμένα 

συνθετικά επιχρίσματα - ETICS 

15 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

16 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-04-00 

Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών 

λίθων 

17 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-00 Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου 

18 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-04-00 Πόρτες και παράθυρα από συνθετικά υλικά 

19 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-03-02 Τδραυλικοί Τποδοχείς Ατόμων με Αναπηρίες 

20 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-09-02-00 Εγκατάσταση χαλυβδίνων λεβήτων 

21 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-09-03-00 Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων 

22 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-01-00 

υλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής 

προστασίας 

23 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 

24 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-03-00 Απαγωγοί Κρουστικών Τπερτάσεων 

25 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-01-07-01 τεγάνωση καταστρώματος γεφυρών από σκυρόδεμα 

26 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-01-00 

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 

επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

27 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

28 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-04-00 Ηχοπετάσματα οδών 

29 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-07-00 Υράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 

30 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-01-00 τρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα υλικά 

31 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-00 τρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

32 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

33 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-12-01 Aντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-08-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-08-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-04-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-09-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-09-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-50-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-50-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-50-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-01-07-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-11-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-12-01.pdf
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34 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-16-00 

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 

ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) 

35 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

36 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00 Τποδομή οδοφωτισμού 

37 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

38 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

39 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-02-01-00 

υρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 

(“Serasanetti”) 

40 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-02-02-00 

Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και 

πρανών 

41 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-03-03-00 Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα στραγγιστηρίων 

42 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-03-06-00 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσύνθετα φύλλα 

43 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-01-02 

τεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών από σκυρόδεμα με 

ασφαλτικές μεμβράνες 

44 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-03-03 

Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών 

μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες 

διαβαθμισμένο υλικό 

45 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-03-04 

Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΦΤΣΑ με μεμβράνες 

πολυαιθυλενίου (HDPE) 

46 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης χωρίς πίεση από σωλήνες u-PVC 

47 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

48 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες 

49 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-07 Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 

50 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί 

51 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-03 

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 

υπογείων δικτύων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-16-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-04-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-07-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-01-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-03-06-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-05-01-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-05-03-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-05-03-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-06.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-07.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-10.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-08-03.pdf
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52 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-04 

Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης 

υπογείων δικτύων 

53 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-01-05 Βαθμίδες Υρεατίων 

54 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-02-00 

Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και 

άρδευσης 

55 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

56 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-02 Δοχεία υποδοχής απορριμμάτων εξωτερικών δημοσίων χώρων 

57 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 

58 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων 

59 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων 

60 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-11-03-04-00 Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) 

61 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-02-01-01 Τπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα 

62 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-05-01-00 τεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες 

63 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-05-02-00 

Γεωυφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης 

στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων 

64 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-07-01-00 

Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση 

αγκυρίων, οργάνων κλπ 

65 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-07-02-00 Σσιμεντενέσεις σηράγγων 

66 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-04-01 

ώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων 

από αμμοχάλικα 

67 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-04-02 

ώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων 

από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών 

68 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-04-03 

ώματα στήριξης χωμάτινων και λιθόρριπτων φραγμάτων 

από μη διαβαθμισμένα υλικά 

69 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-05-01 

Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωμάτινων και 

λιθόρριπτων φραγμάτων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-08-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-07-01-05.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-08-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-02-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-02-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-02-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-06-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-06-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-11-03-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-02-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-05-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-05-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-07-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-13-01-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-13-01-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-13-01-04-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-13-01-05-01.pdf
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70 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-14-02-04-00 Εφαρμογή ενεμάτων σε υφιστάμενες τοιχοποιίες 
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https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-14-02-04-00.pdf
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Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ υγγραφισ  -  Οριςμοί 

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ε..Τ. είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε 

ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ  των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και με τα ςχζδια και διαγράμματα που ζχουν 

εγκρικεί από τον Εργοδότθ κα εκτελεςτεί  θ καταςκευι του ζργου: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

ΣΤΦΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ. 

Οι όροι  που χρθςιμοποιοφνται ςτα υμβατικά Σεφχθ κα ζχουν τθν ακόλουκθ ςθμαςία : 

α. Ο όροσ "Ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ ι "Εργοδότθσ", ςθμαίνει τον Διμο ουφλίου 

β. Ο όροσ "Επιβλζπων" που μπορεί να αναφερκεί και ωσ "Επίβλεψθ" ι "Επιβλζπουςα Τπθρεςία" ι 

"Διευκφνουςα Τπθρεςία" ςθμαίνει τθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ του ζργου που είναι θ Σεχνικι 

Τπθρεςία Διμου ουφλίου 

γ. «Προϊςταμζνθ Αρχι» (Εποπτεφουςα Τπθρεςία) είναι θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου ουφλίου 

που αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και τθν κατάρτιςθ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ που εποπτεφει τθν εκτζλεςθ του ζργου, αποφαςίηει για οποιαδιποτε μεταβολι 

των όρων τθσ φμβαςθσ ι άλλων ςτοιχείων αυτισ. Οι διοικθτικζσ πράξεισ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ 

υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όροσ "Ανάδοχοσ" ι "Εργολάβοσ", ςθμαίνει το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ, εργολάβο δθμοςίων 

ζργων, που αναλαμβάνει ζπειτα από δθμοπραςία τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που κακορίηονται 

από τα υμβατικά Σεφχθ. Επίςθσ τουσ τυχόν νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του, κατάλλθλα 

εξουςιοδοτθμζνουσ να ενεργοφν για λογαριαςμό του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. 

ε. Ο όροσ "φμβαςθ" ι ‘’Εργολαβία’’ ι "υμβατικά Σεφχθ" ςθμαίνει τθ ςυμφωνία μεταξφ  τθσ 

Προϊςταμζνθσ Αρχισ και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο 

άρκρο 2. 

ςτ. Ο όροσ "Ε..Τ." ςθμαίνει τθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων. 
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Άρκρο 2. υμβατικά  Σεφχθ- φμβαςθ 

αν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ορίηονται αυτά που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ του ζργου και 

ιςχφουν με τθν ίδια ςειρά προτεραιότθτασ. Η ςειρά αφτθ αποδίδεται κατωτζρω. 

1) Σο ςυμφωνθτικό. 

2) Η Διακιρυξθ του ζργου 

3) Η Οικονομικι Προςφορά 

4) Σο Σιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ 

5) Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.). 

6) Η Σεχνικι υγγραφι Τποχρεϊςεων με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματα 

τουσ, 

7) Η Σεχνικι Περιγραφι. 

8) Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 

9) Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου. 

10) Σο εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

 

Άρκρο 3. Ιςχφουςεσ διατάξεισ, Κανονιςμοί  & Προδιαγραφζσ 

Ιςχφουν οι ακόλουκοι Νόμοι και Διατάξεισ : 

1) Ο Ν.4412/16 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν».  

2) Οι διατάξεισ των νομοκετθμάτων που αναφζρονται ρθτά ςτθν Διακιρυξθ του ζργου  

3) Σο Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε 

κζματα ζργων που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (τα 

ιςχφοντα άρκρα). 

4) Ο Ν. 1069/80 "περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Τδρεφςεωσ και  

Αποχετεφςεωσ", όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

5) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ , 

Ανταγωνιςτικότθτασ , Τποδομϊν , Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα “ Ζγκριςθ τετρακοςίων 

ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ) , με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε 

όλα τα Δθμόςια ζργα.” κακϊσ  και θ ςυνοδευτικι εγκφκλιοσ 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-

2012.  

6) Η Εγκφκλιοσ 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με κζμα: Απόφαςθ του 

Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθν αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ 

εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ)" 

7) τθν υπ’ αρικμό Δ22/4193/2019 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019), 

εγκρίκθκαν εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕ), με υποχρεωτικι 

εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ 

8) Η ΚΤΑ Τπουργείων Ανάπτυξθσ και ΤΠΤΜΕΔΙ υπ' αρικ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 

9) Γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, Εγκφκλιοσ, …) που διζπει τθν 

εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζςτω κι αν δεν αναφζρονται ρθτά 

παραπάνω. 
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Άρκρο 4. φμβαςθ Καταςκευισ Ζργου-Αντικείμενο Εργαςιϊν 

Η φμβαςθ ςυνάπτεται ςφμφωνα με τα άρκρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με τθν υπογραφι 

ςυμφωνθτικοφ που πρωτοκολλείται αυκθμερόν ςτο Πρωτόκολλο  του  Εργοδότθ. 

Σο υμβατικό Αντικείμενο ςυνίςταται ςτθν ανάλθψθ και εκπλιρωςθ από τον Ανάδοχο όλων των 

υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν φμβαςθ και τα αναπόςπαςτα υμβατικά τθσ Σεφχθ. Μεταξφ των 

υποχρεϊςεων αυτϊν περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

1) Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

2) Η ςφνταξθ των μελετϊν, ερευνϊν, προγραμμάτων, μεκοδολογιϊν, επιμετριςεων και λοιπϊν 

τευχϊν και εγγράφων που προβλζπονται από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ 

Αναλυτικά οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν κακορίηονται ωσ εξισ:  

1) Προμικεια, παραλαβι και μεταφορά ςτισ αποκικεσ των απαιτοφμενων εφοδίων και υλικϊν. 

2) Εκςκαφζσ τάφρων, κακαιρζςεισ οδοςτρωμάτων κλπ για τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων και 

καταςκευι των αγωγϊν.  

3) Μεταφορά υλικϊν και εφοδίων ςτισ κζςεισ καταςκευισ.  

4) Σοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των αγωγϊν.  

5) Επαναπλιρωςθ τάφρων και αποκατάςταςθ οδοςτρωμάτων και άλλων ζργων που είχαν 

κακαιρεκεί. 

6) Καταςκευι των τεχνικϊν ζργων του δικτφου (φρεάτια επιςκζψεωσ κλπ).  Όλεσ οι εργαςίεσ κα 

καταςκευαςκοφν και κα επιμετρθκοφν όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τα άρκρα του 

τιμολογίου μελζτθσ.   

 

Άρκρο 5. Χρόνοσ εγγφθςθσ - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ – Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, δθλαδι ο χρόνοσ κατά τον οποίο ο Ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί το ζργο ςε καλι 

κατάςταςθ, ςυντθρϊντασ το, επιςκευάηοντάσ το και επανορκϊνοντασ με δαπάνθ του βλάβεσ ι φκορζσ 

από ςυνθκιςμζνθ χριςθ, ορίηεται ςε δεκαπζντε 15 μινεσ από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ βεβαίωςθσ 

περαίωςθσ του ζργου, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 171 του Ν.4412/16.  Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

ορίηεται ςε ποςοςτό  5 % επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ ΦΠΑ.  

Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία ζχουν ιςχφ εκτόσ των παραπάνω και οι ειδικζσ 

ρυκμίςεισ του άρκρου 140 του ν.4012/16. 

Οι εγγυιςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 302 του Ν.4412/16 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι 

ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 

επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. -Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου 

Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 

παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ 

ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ δικαιοφχο. 
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Άρκρο 6. Αςφάλιςθ ζργου 

Για τθν ζντεχνθ καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 144 του Ν. 4412/16, ο 

Ανάδοχοσ του ζργου και ο τεχνικόσ ςφμβουλοσ υποχρεοφται  να αςφαλίηει τθν καταςκευι του ζργου και 

τισ υπθρεςίεσ τεχνικοφ ςυμβοφλου αντίςτοιχα κατά παντόσ κινδφνου, περιλαμβανομζνων και των 

περιπτϊςεων ηθμιϊν από ανωτζρα βία.  

 

Άρκρο 7. Απαλλοτριϊςεισ 

Αν κατά τθ διάρκεια εκτελζςεωσ του ζργου προκφψουν οποιεςδιποτε δυςχζρειεσ λόγω απαιτοφμενων 
απαλλοτριϊςεων, τότε ο ανάδοχοσ ειδοποιεί τθν Τπθρεςία ζγκαιρα, για τθν λιψθ των απαραίτθτων 
μζτρων και οδθγιϊν.  

Συχόν κακυςτεριςεισ, που κα προκφψουν από τθν ανωτζρω αιτία, λαμβάνονται υπόψθ μόνο αν 

πραγματικά επζδραςαν ςτθν πρόοδο καταςκευισ του ζργου. Ο πιο πάνω λόγοσ ςε καμία περίπτωςθ δεν 

δίνει δικαίωμα ςτον Ανάδοχο για απαίτθςθ αποηθμίωςθσ λόγω ςταλίασ, κακυςτεριςεων κ.λ.π.  

 

Άρκρο 8. Ριτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ) 

Δεν προβλζπεται ριτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ)  

 

Άρκρο 9. Ζναρξθ εργαςιϊν. Τπεφκυνοσ του Ζργου 

Η θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν από τθν οποία αρχίηουν οι προκεςμίεσ του ζργου ςυμπίπτει με τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά τον εκπρόςωπό του για τθ διεφκυνςθ του ζργου, ςτον τόπο του ζργου με μόνιμθ 

διαμονι ςτθν περιοχι των ζργων, εκείνον που όριςε ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο ςχετικό άρκρο 

τθσ διακιρυξθσ. Σα τυπικά προςόντα του εν λόγω εκπροςϊπου του Αναδόχου κα είναι ςφμφωνο με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 135 και 139 του Ν.4412/16.Η Ανακζτουςα Αρχι / Ανακζτων Φορζασ δικαιοφται με 

απόλυτθ κρίςθ τθσ να κάνει αποδεκτό ι όχι τον αντιπρόςωπο και να απαντιςει ςχετικά. ε αρνθτικι 

απάντθςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει το ταχφτερο να ορίςει άλλον κατάλλθλο αντιπρόςωπο. Μζχρι τότε επί 

τόπου του ζργου κα βρίςκεται ο Ανάδοχοσ. 

 

Άρκρο 10. Επίβλεψθ των ζργων 

Η εκτζλεςθ των ζργων κα γίνει υπό τθν επίβλεψθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου ουφλίου.   Ο 

ζλεγχοσ των εκτελοφμενων ζργων κα γίνεται κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 136, του 138, του 

142, του 146 του Ν.4412/16. Η άςκθςθ επίβλεψθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μειϊνει τισ ευκφνεσ του  

αναδόχου για  τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθν ςφμβαςθ. 

Η Τπθρεςία Επίβλεψθσ ορίηει μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τον επιβλζποντα μθχανικό του ζργου και 

τισ επιτροπζσ παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν, παραλαβισ φυςικοφ εδάφουσ και χαρακτθριςμοφ εδαφϊν 

όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφάςεισ αυτζσ κοινοποιοφνται ςτον 

Ανάδοχο. 
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Άρκρο 11. Τπεργολαβίεσ και Καταςκευαςτικζσ Κοινοπραξίεσ. 

Η φναψθ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του Αναδόχου και τρίτθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ μπορεί να γίνει 

ςφμφωνα με το άρκρο 165, 166,  336 του Ν.4412/16 και των οριηομζνων ςτο άρκρο 25 τθσ Διακιρυξθσ. 

 

Άρκρο 12. Μελζτθ ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται με τθν προςφορά του ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία των 

ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ όςον αφορά τισ ςυνκικεσ εξεφρεςθσ, μεταφοράσ 

απόκεςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, τθν φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το 

ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, το ενδεχόμενο πλθμμφρων των χειμάρρων και γενικά όλεσ τισ 

φυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι των ζργων, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ, του εδάφουσ και υπεδάφουσ, 

το είδοσ, ποιότθτα και ποςότθτα των πάνω και κάτω από το ζδαφοσ δυνατό να ςυναντθκοφν υλικϊν και 

νερϊν, το είδοσ και τα μζςα που κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο των εργαςιϊν 

και όποια άλλα ηθτιματα που με οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν, ςε ςυνδυαςμό με τθ 

ςφμβαςθ, τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ. Ειδικά μελζτθςε και ζλαβε υπόψθ του ςτθν προςφορά τον φόρτο 

και τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων και τθν φπαρξθ και λειτουργία των ζργων και δικτφων 

κοινισ ωφελείασ (αγωγοφσ, αποχετευτικά γενικά, ΔΕΗ, ΟΣΕ κ.λ.π.). θμειϊνεται ότι οι ευκφνεσ για 

αλλθλογραφία και ςυνεννοιςεισ που ενδζχεται να χρειαςτοφν με τουσ διάφορουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ 

Ωφελείασ, ανικουν όλεσ ςτον ανάδοχο. Όλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ κα γίνονται με γνϊςθ τθσ Επίβλεψθσ. 

Ζτςι, θ αλλθλογραφία κα γίνεται μζςω τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Τπθρεςίασ ι με κοινοποίθςθ των 

εγγράφων ςτθν Επίβλεψθ, τα δε πορίςματα ςυςκζψεων κ.λ.π. κα ανακεφαλαιϊνονται ςε ενθμερωτικζσ 

αναφορζσ που κα υποβάλλονται μζςα ςε 15 εργάςιμεσ θμζρεσ. 

Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι αναμζνονται παρεμβολζσ από άλλουσ Αναδόχουσ άλλων ζργων και για τον 

λόγο αυτό ζλαβε υπόψθ του αυτζσ τισ επιβαρφνςεισ ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ προςφοράσ και ςτο αναλυτικό 

πρόγραμμα καταςκευισ και ότι καμία τζτοια παρεμβολι κα αποτελζςει βάςθ για πρόςκετθ αποηθμίωςθ 

του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με όλουσ τουσ άλλουσ Αναδόχουσ κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. και αναλαμβάνει  τθν υποχρζωςθ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 

138 του Ν.4412/16 να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων ι εργαςιϊν φορζα του 

δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ του, να 

προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι διακοπι λειτουργίασ τουσ 

και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν 

ι διακοπϊν.  

Για τον ζλεγχο υφιςτάμενων αγωγϊν δικτφων κλπ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει λεπτομερι ειδικι ζκκεςθ και 

καταςκευαςτικά ςχζδια, που κα εγκρικοφν από τθν Τπθρεςία κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ. Η ειδικι 

ζκκεςθ αυτι και τα ςχζδια κα ςυνοδεφουν το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν. τισ εργαςίεσ αυτζσ  

περιλαμβάνονται όλεσ αυτζσ που είναι απαραίτθτεσ  για τθν εκτροπι ι διευκζτθςθ και γενικά τον ζλεγχο 

των υφιςτάμενων αγωγϊν δικτφων ι χειμάρρων κλπ χωρίσ να διαταραχκεί θ λειτουργία τουσ. Οι εργαςίεσ 

για τον ζλεγχο των υφιςτάμενων αγωγϊν (φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ΟΣΕ, ΔΕΗ κλπ) όπωσ πιο πάνω 

προδιαγράφεται κα αρχίςουν πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν των ζργων που κα καταςκευαςτοφν και 

κα τελειϊςουν μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και τθν τελικι αποκατάςταςθ των ςκαμμάτων.  

Με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο Επιβλζπων ζχει υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ του Αναδόχου τθν 

εγκεκριμζνθ οριςτικι μελζτθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να κάνει καλι και πιςτι εκτζλεςθ 

των εγκεκριμζνων ςχεδίων και τευχϊν και δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ 

Επίβλεψθσ, να τα τροποποιιςει.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ που κρίνει ότι μεταβολι ςχεδίου 

τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κα απζβαινε από τεχνικι και οικονομικι άποψθ ςε όφελοσ του ζργου, να το 

γνωρίςει ςτον Επιβλζποντα, ο οποίοσ μπορεί να αποδεχτεί ι να απορρίψει τθν προτεινόμενθ μεταβολι. 
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Άρκρο 13. Σεχνικι διεφκυνςθ του ζργου - Προςωπικό του Αναδόχου 

Η τεχνικι διεφκυνςθ του ζργου γίνεται ςφμφωνα διζπεται από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 139 του 

Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρακολουκεί μζςω του εκπροςϊπου που ζχει ορίςει, ςφμφωνα με 

το άρκρο 9(ζναρξθ εργαςιϊν) τθσ παροφςασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να εγκαταςτιςει ςτον τόπο εκτελζςεωσ του ζργου, γραφείο ςτελεχωμζνο 

με ειδικευμζνο και ζμπειρο τεχνικό προςωπικό  , που χρειάηεται για τθ διεφκυνςθ και παρακολοφκθςθ 

του ζργου, το οποίο ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ηθτθκεί κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ. Ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει επίςθσ κατάςταςθ των προςϊπων που κα είναι εξουςιοδοτθμζνα να 

αναπλθρϊνουν τουσ παραπάνω αναφερομζνουσ κατά τθν απουςία τουσ. Οι επιςτάτεσ και εργοδθγοί του 

Αναδόχου πρζπει να είναι ικανοί να τον βοθκοφν ςτθν εκτζλεςθ των ζργων, τισ επιμετριςεισ κλπ. Οι 

εργατοτεχνίτεσ πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ καταλλθλότθτα για το ςκοπό για τον οποίο 

χρθςιμοποιοφνται. 

Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται 

δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου. 

 

Άρκρο 14. υμμόρφωςθ Αναδόχου προσ τθν ςφμβαςθ και τισ διαταγζσ τθσ Τπθρεςίασ 
Επίβλεψθσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων και των 

λοιπϊν ςτοιχείων τθσ εργολαβίασ, όπωσ και με τισ ζγγραφεσ διαταγζσ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. Ο 

Ανάδοχοσ δεν ζχει καμία υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται ςτισ διαταγζσ που του δίνονται προφορικά αλλά 

μόνο ςτισ ζγγραφεσ διαταγζσ ι ςε υπθρεςιακά ςθμειϊματα του Επιβλζποντα μθχανικοφ που 

επικυρϊνονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ Επιβλζπουςασ  Τπθρεςίασ. 

Κατ' εξαίρεςθ και ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 138, ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ εντολι τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ μπορεί να δίνεται και προφορικά ςτον τόπο 

των ζργων. τθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να γίνει ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο θμερολόγιο του ζργου. Αν τθ 

διαταγι αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να ενθμερϊςει αμελλθτί εγγράφωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, 

για τθν ζκδοςθ κανονικισ εντολισ θ οποία εκδίδεται εντόσ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν ανωτζρω 

ζγγραφθ ενθμζρωςθ. Αν θ εντολι αυτι διαφοροποιεί μερικά ι ολικά τισ εντολζσ του επιβλζποντα, ο 

Ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που ζχει εκτελζςει, ςφμφωνα με τθν εντολι τθσ επίβλεψθσ 

μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

 

Άρκρο 15. Πθγζσ Αδρανϊν Τλικϊν. Διάκεςθ πλεοναηόντων. 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5,10 & 11 του  άρκρου 138 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα αδρανι υλικά που κα 

απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

Σα αδρανι υλικά (αμμοχάλικα οδοςτρωςίασ, εγκιβωτιςμοφ αγωγϊν, ςτραγγιςτθρίων, κ.λ.π) που κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι κραυςτά υλικά λατομείου. Ο Εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμιά 

υποχρζωςθ για τθν απαλλοτρίωςθ εκτάςεων κατάλλθλων για τθν παραγωγι υλικϊν προσ χριςθ του 

Αναδόχου ςτο ζργο, πρζπει ςυνεπϊσ αυτόσ ςτισ τιμζσ που κα προςφζρει για τθν καταςκευι του ζργου να 

ςυμπεριλάβει όλεσ τισ από οιονδιποτε λόγο απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν προμικεια από λατομεία, 

ορυχεία, κ.λ.π. των αναγκαιοφντων αδρανϊν υλικϊν, ι για τθ μίςκωςθ ι αγορά εκτάςεων προσ παραγωγι 

των υλικϊν αυτϊν. 

Επίςθσ ςτισ τιμζσ προςφοράσ του, πρζπει να περιλθφκοφν οι δαπάνεσ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ οδϊν 

προςπζλαςθσ, μεταφορϊν των υλικϊν από οποιαδιποτε πθγι και αν λαμβάνονται κ.λ.π., μθ 
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αναγνωριηόμενθσ ουδεμίασ αξίωςθσ του αναδόχου για πλθρωμι άλλθσ αποηθμίωςθσ λόγω  πρόςκετων 

τυχόν μεταφορϊν ι δυςμενϊν ςυνκθκϊν μίςκωςθσ λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκάλυψθσ και 

δθμιουργίασ ι εκμετάλλευςθσ αυτϊν κ.λ.π. 

 

Σα ακατάλλθλα ι πλεονάηοντα υλικά κα διαςτρϊνονται, μετά από υποβολι προτάςεωσ από τον ανάδοχο 

ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ και μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. ε περίπτωςθ που 

δεν είναι δυνατι θ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ ςε προεγκρικζντεσ χϊρουσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

εξεφρει και να χρθςιμοποιιςει άλλουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ, με τθν ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ χωρίσ 

ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

 

Άρκρο 16. Ποιότθτα υλικϊν  - Ζλεγχοσ 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα υλικά που κα απαιτθκοφν για 

τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

Η παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι του ζργου ι 

ενςωματϊνονται ςε αυτό, γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο που ελζγχει και παραλαμβάνει τα υλικά 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, που ορίηονται από τθν 

επιβλζπουςα υπθρεςία. 

Σα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και να εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων ιςχυουςϊν 

Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν. Επίςθσ πρζπει να φζρουν πιςτοποιθτικά κατά ΕΛΟΣ ι/και ISO,τα 

οποία κατατίκενται ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία .  

Δείγματα υλικϊν πρζπει να υποβάλλονται για ζγκριςθ πριν χρθςιμοποιθκοφν. Τλικά και άλλα είδθ που 

χρθςιμοποιοφνται χωρίσ τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά και ζγκριςθ κα απορρίπτονται, εφόςον 

διαπιςτωκεί θ ακαταλλθλότθτά τουσ. Σα απαιτοφμενα δείγματα και περιγραφικά ςτοιχεία κα παίρνονται 

ζγκαιρα από τον Ανάδοχο πριν από τθ χριςθ και κα εξετάηονται από τθν Τπθρεςία. τθν ςυνζχεια, όταν 

απαιτείται, τα δείγματα κα ςτζλνονται για εξζταςθ ςε κατάλλθλο κρατικό εργαςτιριο δοκιμισ υλικϊν. Γι 

αυτό κα ςυςκευάηονται κατάλλθλα, με τθν αναγραφι του ονόματοσ του υλικοφ και του εργοςταςίου και 

τα υλικά εμπορίου και για τα αδρανι υλικά τον τόπο προζλευςθσ, τθν ονομαςία και τθν τοποκεςία του 

ζργου και το όνομα του Αναδόχου, κακϊσ και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν 

ανταποκρίνονται προσ το δείγμα. Επίςθσ αναγράφεται το είδοσ του ελζγχου ςτον οποίο κα υποβλθκοφν τα 

υλικά. Κάκε ςχετικι δαπάνθ κα επιβαρφνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων 

και οφζλουσ του. 

Αν κατά τθν καταςκευι του ζργου  θ επίβλεψθ κεωρεί ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία θ 

μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Αν ο Ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται αν δεν κρικεί θ 

καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο που γίνεται από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια. Η δαπάνθ 

για τισ εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν αποδειχκεί θ 

ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. τθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει τον κφριο του ζργου και 

αποδίδεται ςτον ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.  
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Άρκρο 17. Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Καταςκευϊν 

Η επιβλζπουςα Τπθρεςία κα προβαίνει όποτε κρίνει ςκόπιμα και με δαπάνθ του Αναδόχου ςε ελζγχουσ 

και δοκιμζσ των καταςκευϊν, ϊςτε να διαπιςτϊνει μεταξφ των άλλων τθν ποιότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα αυτϊν. Οι ζλεγχοι - δοκιμζσ είναι:  

 τεγανοποίθςθ δεξαμενϊν και φρεατίων.  

 τεγανότθτα αγωγϊν.  

 

Άρκρο 18. Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Εξοπλιςμοφ 

Δεν προβλζπεται θ  προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ-μθχανθμάτων 

 

Άρκρο 19. Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρκρου 145 του Ν. 

4412/2016 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλο τον μθχανικό εξοπλιςμό που κα 

απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ που κα διατεκεί από τον Εργολάβο κα είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ 

και θ ςυντιρθςι του κα γίνεται κανονικά. Ο αρικμόσ και οι αποδόςεισ των μθχανθμάτων κα κακοριςτοφν 

με λεπτομζρεια ςτο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που κα ςυνταχκεί. 

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, δεν κρικοφν επαρκι τα μθχανικά κ.λ.π. 

μζςα που ειςκομίςτθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ 

υποχρεϊνεται, μζςα ςε δεκαιμερθ προκεςμία από γραπτι εντολι τθσ Τπθρεςίασ, να ενιςχφςει τον επί 

τόπου υπάρχοντα μθχανικό εξοπλιςμό κ.λ.π. ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν 

και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των 

μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, 

κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ)  ςφμφωνα με το κάκε φορά ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (ΠΔ 

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει: το 

ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα 

ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35)).   

Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία:  

 Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ  

 Άδεια κυκλοφορίασ  

 Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.  

 Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)  

 Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). θμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ 

μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι.  

 Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - 

εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα 

αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  
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 Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 

αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. παρ.7 ).  

 

Άρκρο 20. Προκεςμία Αποπεράτωςθσ- Χρονοδιάγραμμα- Ενδεικτικζσ/Αποκλειςτικζσ 
Σμθματικζσ Προκεςμίεσ- Αναλυτικό Πρόγραμμα- Ημερολόγιο - Πρόοδοσ των εργαςιϊν - 
Ποινικζσ ριτρεσ 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016. 

Η ολικι προκεςμία αποπερατϊςεωσ του ζργου ορίηεται ςε 12 θμερολογιακοφσ μινεσ. 

Ο Ανάδοχοσ μζςα ςε δζκα πζντε μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ πρζπει να υποβάλλει ςτθν 

Επιβλζπουςα Τπθρεςία για ζγκριςθ αναλυτικό πρόγραμμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 145 και 147 του 

Ν.4412/2016 ςτο οποίο κα φαίνεται θ ςειρά εκτζλεςθσ των ζργων. Σο πρόγραμμα αυτό κα ςυνταχκεί και 

υπό τφπο διαγράμματοσ προόδου ζργων (διαγράμματα GANTT) ζτςι ϊςτε να φαίνονται ςαφϊσ τα 

τμιματα, θ αξία τουσ (οικονομικό πρόγραμμα εκταμίευςθσ) και τα χρονικά όρια αποπεράτωςθσ του 

ζργου, κακϊσ και τα μθχανικά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε κάκε τμθματικι προκεςμία. Σο 

πρόγραμμα αυτό πρζπει να επιςτραφεί ςτον εργολάβο εγκεκριμζνο ι τροποποιθμζνο μερικά ι ολικά, 

μζςα ςε δεκαπζντε (15) μζρεσ από τθν υποβολι του. Σθμειώνεται ότι ςε ζργα προχπολογιςμοφ άνω του 

ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτικι θ ςφνταξθ τευχών ι διαγραμμάτων με τθ μζκοδο 

τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ. τθν περίπτωςθ που κα περάςει θ δεκαπενκιμερθ προκεςμία από τθν 

εγκατάςταςθ του Αναδόχου, χωρίσ αυτόσ να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα 

εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν παρ.2 του άρκρου 145 του Ν. 4412/2016. 

Η ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου εκ μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των 30 

θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί κάκε φορά επαρκι ςυνεργεία τεχνικϊν και εργατϊν και μθχανικά 

μζςα καταςκευισ ι να εργαςκεί υπερωριακά και τισ Κυριακζσ και γιορτζσ και να καταρτίηει νυκτερινά 

ςυνεργεία, χωρίσ να ζχει δικαίωμα για το λόγο αυτό ςε πρόςκετθ αποηθμίωςθ, αν αυτό κρικεί 

απαραίτθτο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων ςφμφωνα προσ το παραπάνω πρόγραμμα 

προόδου τουσ. Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία, αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ προόδου των ζργων δεν είναι 

ικανοποιθτικόσ και ςφμφωνοσ με το πρόγραμμα εργαςιϊν, μπορεί να απαιτιςει από τον Ανάδοχο να 

αυξιςει τον αρικμό των ςυνεργείων του, τισ υπερωρίεσ τισ εργάςιμεσ μζρεσ και τον αρικμό των 

μθχανθμάτων και γενικά να πάρει όλα τα μζτρα που επιβάλλονται για τθν επιτάχυνςθ τθσ προόδου των 

ζργων. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ, 

χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

Η μθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου προσ τισ παραπάνω εντολζσ και θ αποδειγμζνα αδικαιολόγθτθ 

κακυςτζρθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει ςτον Εργοδότθ το δικαίωμα 

να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να ςτεριςει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα ςυνζχιςθσ του ζργου, ςε 

εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 145 του Ν.4412/16. Η μθ άςκθςθ των παραπάνω 

δικαιωμάτων του  Εργοδότθ, δεν  απαλλάςςει  τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε υποχρζωςθ που προκφπτει 

από τθ ςφμβαςθ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί λεπτομερζσ θμερολόγιο εργαςιϊν και καιρικϊν ςυνκθκϊν, ςφμφωνα με το 

άρκρο 146 του Ν.4412/2016. Σο θμερολόγιο κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και να 

αναγράφονται ςε αυτό, με ςυνοπτικό τρόπο, ιδίωσ:  

α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, 

β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το 

προςωπικό ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 
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γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, κακϊσ και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ 

του εργοδότθ, 

δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν. Αναφορά για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει 

πρόοδοσ ι δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 

ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, 

ςτ)αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ, 

η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων. Επίςθσ να καταγράφονται τροποποιιςεισ ι προβλιματα 

με τισ ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό, 

θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 

κ)οι  εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 

ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν 

κακυςτεριςεισ, ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν, 

αα) οι  εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, 

ββ) ζκτακτα περιςτατικά και 

γγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ, 

δδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

Σο θμερολόγιο τθρείται με μζριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόςωπό του και από 

εντεταλμζνο όργανο τθσ επίβλεψθσ. Σο ζνα (αποκοπτόμενο) φφλλο περιζρχεται ςτθ Επιβλζπουςα 

Τπθρεςία εντόσ επτά (7) θμερϊν, με μζριμνα του εντεταλμζνου οργάνου τθσ επίβλεψθσ (εκτόσ αν άλλωσ 

ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ).  

Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να ορίςει τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον 

εργολάβο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ηθτθκεί 

από τθ Επιβλζπουςα Τπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι καταςτάςεισ με ςκαριφιματα, 

φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ οπτικϊν μζςων.  

 

ε εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 146 του Ν.4412/16  ςε περίπτωςθ παράλειψθσ τθσ 

υποχρζωςθσ του αναδόχου για κακθμερινι τιρθςθ θμερολογίου , επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα για 

κάκε θμζρα παράλειψθσ 

 

Οι ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι:  

 1θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερα από δζκα πζντε (15) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ζχει ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Τπθρεςία για ζγκριςθ το Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ 

του Ζργου ", 

 2θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερο από 30 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται από τον 

Ανάδοχο το οργανόγραμμα του εργοταξίου ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα ςτοιχεία των 

ςτελεχϊν και οι αρμοδιότθτεσ κακϊσ επίςθσ και του εξοπλιςμοφ και των μθχανθμάτων , που κα 

περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

 3θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερο από 45 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται από τον 

Ανάδοχο ο Φάκελοσ Αςφάλειασ Τγείασ και το χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ του ζργου 
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Οι αποκλειςτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι:  

 1θ Αποκλειςτικι  τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερα από τριάντα (30) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να εκκινιςει το ζργο 

 2θ Αποκλειςτικι  τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερα από ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ξεκινιςει τισ χωματουργικζσ εργαςίεσ του δικτφου 

 3θ Αποκλειςτικι  τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερα από εξιντα (60) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ζχει ξεκινιςει τισ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ςωλθνϊςεων 

 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει διάγραμμα που κα δείχνει τθν ςυντελοφμενθ πρόοδο των εργαςιϊν ςτο τζλοσ 

κάκε μινα και αντίςτοιχο οικονομικό διάγραμμα εκταμίευςθσ και κα παραδίνει ςτθν Επιβλζπουςα 

Τπθρεςία ςε 2 αντίγραφα, για να ελζγχεται άμεςα θ εφαρμογι του ςυμβατικοφ αναλυτικοφ 

προγράμματοσ (ποςοτικοφ και οικονομικοφ). 

Για τθν παράβαςθ των προκεςμιϊν του ζργου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 148 του Ν.4412/16.  

Σο ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ δεν μπορεί να ξεπεράςει το ποςοςτό 3% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

χωρίσ ΦΠΑ. Μετά τθν πάροδο των προκεςμιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 160 του Ν.4412/16 ιτοι: 

i. κακυςτεριςει υπαίτια, πζραν του μθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν ι τθν υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα 

ςτθ ςφμβαςθ, 

ii. ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, για χρόνο  β,  

iii. ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ, ζςτω και μία αποκλειςτικι 

προκεςμία του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, 

ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 

Άρκρο 21. Σοπογραφικζσ εργαςίεσ - Εφαρμογζσ  ςτο ζδαφοσ - χζδιο  εφαρμογισ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει για αποκλειςτικι χριςθ τθσ Τπθρεςίασ, ςε όλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των ζργων, όλα τα όργανα ελζγχου, τα βοθκθτικά εξαρτιματα και το κατάλλθλο προςωπικό, 

που είναι αναγκαία για όλουσ τουσ τοπογραφικοφσ ελζγχουσ που κα απαιτθκοφν ςε όλεσ τισ φάςεισ 

καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ, πριν αρχίςει κάκε μόνιμθ εργαςία, πρζπει να εγκαταςτιςει ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μόνιμων υψομετρικϊν αφετθριϊν (REPERES) ςτα διάφορα τμιματα του ζργου, 

όπωσ απαιτείται ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα του δοκοφν (άρκρο 114, ΠΔ 696/74). 

Κάκε εργαςία αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ για τθν εφαρμογι ςτο ζδαφοσ των εγκεκριμζνων 

χαράξεων, γίνεται με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου, κατά τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ, θ οποία ελζγχει 

τθν ακρίβεια ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Οι δαπάνεσ των παραπάνω εργαςιϊν ςε υλικά, 

μζςα και προςωπικό βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου δφναται να απαιτθκεί θ ςφνταξθ ςχεδίων, διαγραμμάτων και 

πινάκων, ςχζδια εφαρμογισ απαραίτθτα τόςο για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν όςο και 

για τθν ευκολότερθ παρακολοφκθςι τουσ. 

 Δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν καταςκευι τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ, αρμονικά και ςφμφωνα με το 

εγκεκριμζνο αναλυτικό πρόγραμμα, ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα 

Τπθρεςία το ςχζδιο εφαρμογισ που κα ςυντάςςει με δικι του δαπάνθ. Σα υποβαλλόμενα ςχζδια πρζπει 

να περιζχουν όλα τα απαραίτθτα καταςκευαςτικά ςτοιχεία και περιγραφι των μεκόδων καταςκευισ και 

κα ςυνοδεφονται από τεχνικι ζκκεςθ που κα περιζχει τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ, ϊςτε θ 
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Επιβλζπουςα Τπθρεςία φςτερα από ζλεγχο και διορκϊςεισ να επιςτρζψει τα ςχζδια ςτον Ανάδοχο ςε 

δζκα (10) μζρεσ. ε περίπτωςθ που επιβάλλεται θ αναςφνταξθ των ςχεδίων εφαρμογισ από τον Ανάδοχο, 

αυτόσ υποχρεοφται ςε τρεισ (3) μζρεσ να υποβάλλει ξανά για ανακεϊρθςθ και θ  Τπθρεςία τα επιςτρζφει 

τελικά ςε δφο (2) μζρεσ κεωρθμζνα. Ζτςι ο ςυνολικόσ χρόνοσ από τθν υποβολι τουσ από τον Ανάδοχο 

μζχρι τθν επιςτροφι τουσ ςε αυτόν κεωρθμζνα να μθν υπερβαίνει ςυνολικά τισ τριάντα (30) μζρεσ.  

Η κεϊρθςθ των ςχεδίων εφαρμογισ δεν πρζπει να κεωρείται : 

i. Ότι επιτρζπει οποιαδιποτε απομάκρυνςθ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ii. Ότι απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ οποιουδιποτε ςφάλματοσ που κα 

περιζχεται ςτισ λεπτομζρειεσ του ςχεδίου εφαρμογισ, όπωσ διαςτάςεισ, ενδείξεισ υλικϊν 

κ.λ.π. 

iii. Ότι αποτελεί ζγκριςθ ι αποδοχι εκ μζρουσ του Εργοδότθ και των αντιπροςϊπων του για 

παρεκκλίςεισ από τα ςχζδια λεπτομερειϊν που παραδόκθκαν ςτον Ανάδοχο από τον 

Εργοδότθ και φαίνονται μεν ςτα ςχζδια εφαρμογισ, αλλά δεν δικαιολογοφνται με ειδικι 

ζκκεςθ που υποβάλλεται μαηί με αυτά,  ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο. 

Αν για οποιαδιποτε αιτία ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ 

αποκλίςεων ι παραλλαγϊν από τα ςχζδια, διαγράμματα, πίνακεσ και άλλα ςτοιχεία τθσ φμβαςθσ που 

του παραδόκθκαν από τον Εργοδότθ, οφείλει να ςυμπεριλαμβάνει αυτζσ τισ αποκλίςεισ και παραλλαγζσ 

ςτα ςχζδια εφαρμογισ που κα υποβάλλει απαραίτθτα και ςχετικι δικαιολογθτικι ζκκεςθ, όπου κα τισ 

περιγράφει και κα τισ  δικαιολογεί λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότθ εξαρτάται θ ζγκριςθ των 

υποβαλλόμενων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων, ςυνολικά ι μερικά οπότε γίνεται προςαρμογι των ςχετικϊν 

όρων τθσ ςφμβαςθσ που επικυρϊνονται με ζγγραφο από τθν Επιχείρθςθ. 

Η αποςιϊπθςθ τζτοιων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων ι θ αναγραφι τουσ ςτα ςχζδια χωρίσ υποβολι τθσ 

ςχετικισ δικαιολογθτικισ ζκκεςθσ, καταλογίηεται ςε βάροσ του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 22. Χάραξθ - τοιχεία  υψομετρικά και Οριηοντιογραφικά. 

Με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να είναι ζτοιμοσ ϊςτε, ςε εφαρμογι τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, να κάνει τμθματικά και ςφμφωνα με τον πίνακα εργαςιϊν και το αναλυτικό 

πρόγραμμα εκτελζςεωσ τθ χάραξθ, παςςάλωςθ, χωροςτάκμθςθ κλπ των αξόνων κάκε είδουσ αγωγϊν που 

για τθν τοποκζτθςι τουσ πρόκειται να αρχίςει θ εκτζλεςθ των εκςκαφϊν.  Οι εργαςίεσ αυτζσ κα 

εκτελεςκοφν από διπλωματοφχο μθχανικό που κα προςλθφκεί με μζριμνα, δαπάνεσ και ευκφνθ του 

Αναδόχου.   

Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να προβάλλει καμία αντίρρθςθ αν ςε τμιματα των αγωγϊν θ χάραξθ, για 

διάφορουσ λόγουσ, δεν ακολουκιςει τθν κατεφκυνςθ και διάταξθ που ορίηει θ εγκεκριμζνθ μελζτθ. Η 

επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί να αποφαςίςει τροποποίθςθ τθσ χαράξεωσ κατά τμιματα 

οριηοντιογραφικά και υψομετρικά.  Αν δεν υπάρχουν πυκνζσ ςτακερζσ υψομετρικζσ αφετθρίεσ ςτθν 

περιοχι των ζργων, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τισ πυκνϊςει. Ο προςδιοριςμόσ των απόλυτων υψομζτρων των 

νζων αφετθριϊν κα γίνει με διπλι γεωμετρικι χωροςτάκμθςθ από υπάρχουςεσ υψομετρικζσ αφετθρίεσ 

που κα δοκοφν από τθν Τπθρεςία. ε περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν διαφορζσ μεταξφ των 

τοπογραφικϊν διαγραμμάτων τθσ μελζτθσ και των πραγματικϊν ςτοιχείων του εδάφουσ, ο Ανάδοχοσ 

πρζπει να προςαρμόςει κατάλλθλα τθ χάραξθ των αξόνων ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τθν επίβλεψθ και 

παίρνοντασ υπόψθ τουσ κφριουσ αντικειμενικοφσ από υδραυλικι άποψθ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ.   

Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει τισ απαιτοφμενεσ λεπτομζρειεσ και κα αναφζρει αρικμθτικά τισ απαραίτθτεσ 

διαςτάςεισ και υψόμετρα.  Είναι υποχρεωμζνοσ επίςθσ να εντοπίςει τισ κζςεισ των εγκαταςτάςεων 

(υδρεφςεωσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφϊνου) που επθρεάηουν τθν εκτζλεςθ του ζργου.  Η αναγνϊριςθ 

των ςτοιχείων, όπου υπάρχουν φρεάτια επιςκζψεωσ, κα γίνεται μζςω των ςτομίων τουσ. Ο Ανάδοχοσ κα 

αποκαλφψει τα ςκεπαςμζνα καλφμματα φρεατίων ςτισ κζςεισ όπου κα πλθροφορθκεί από τθν 

Επιβλζπουςα Τπθρεςία ότι υπάρχουν αγωγοί.   
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Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία επιπλζον αμοιβι για τθν αναγνϊριςθ των ςτοιχείων από τα φρεάτια 

που υπάρχουν, τθ ςφνταξθ ςχεδίων για τα ζργα που υπάρχουν γενικά και για τα ςχζδια εκτελζςεωσ, 

επειδι θ αμοιβι αυτι περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ του Σιμολογίου.  τισ κζςεισ που δεν υπάρχουν φρεάτια 

επιςκζψεωσ, θ αναγνϊριςθ των τεχνικϊν ςτοιχείων κα γίνεται με ερευνθτικζσ τομζσ. Οι ερευνθτικζσ τομζσ 

κα γίνονται μόνον κατόπιν αιτιςεωσ του αναδόχου για κάκε μία απ' αυτζσ  και  κα εκτελοφνται μετά από 

ζγγραφθ εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ και κα αποηθμιϊνονται ςφμφωνα με τα άρκρα του 

τιμολογίου προςφοράσ. Χωρίσ εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ οι ερευνθτικζσ τομζσ δεν κα 

αποηθμιϊνονται.   

Πριν από τθν εκτζλεςθ των ερευνθτικϊν τομϊν ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία για 

ζγκριςθ πίνακα των τομϊν των αγωγϊν.  Μετά τθν εκτζλεςθ των διερευνθτικϊν τομϊν ο Ανάδοχοσ 

υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία ςχζδια των τομϊν ςε κατάλλθλθ κλίμακα, όπου κα παρουςιάηεται 

θ κζςθ των τεχνικϊν ςτοιχείων-αγωγϊν κοινισ ωφζλειασ Κ.Ω.  τα  οποία εντοπίςτθκαν κατά τθν εκτζλεςθ 

των τομϊν. Ο αρικμόσ και θ ςωςτι επιλογι των κζςεων των πιο πάνω τομϊν αφινεται ςτθν απόλυτθ 

ευκφνθ του Αναδόχου.  Η Τπθρεςία οφείλει να απαντιςει μζςα ςε δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ  θμζρεσ  από 

τθν υποβολι.  Όταν περάςει θ προκεςμία αυτι κεωρείται ότι ο πίνακασ ζχει εγκρικεί.  

Σα ςχζδια εφαρμογισ κα περιλαμβάνουν γενικι οριηοντιογραφία των ζργων και μάλιςτα των αγωγϊν και 

των κοντινϊν τουσ οικοδομικϊν  και  ρυμοτομικϊν γραμμϊν ςε κλίμακα 1:1000 ι 1:2000. τοιχεία του 

τοπογραφικοφ  υπόβακρου  κακϊσ  και ςτοιχεία των οικοδομικϊν και ρυμοτομικϊν γραμμϊν, κα 

προμθκεφεται ο Ανάδοχοσ από τθν Τπθρεςία. Η αποτφπωςθ των  δικτφων και γενικά όλων των τεχνικϊν 

ζργων κα γίνει ςτο ςφςτθμα του ΕΓΑ 87.  Οι μθκοτομζσ των αγωγϊν κα παραδίδονται ςε κλίμακα 

1:1000/1:2000  για  τα  μικθ και 1:100/1:200 για τα φψθ και κα είναι εξαρτθμζνα από το υψομετρικό 

δίκτυο τθσ Τπθρεςίασ. Σα ςχζδια των τεχνικϊν ζργων κα παραδίδονται ςε  κατάλλθλθ  κλίμακα και 

κατάλλθλεσ διατομζσ, όπου είναι απαραίτθτεσ (π.χ. για τον κακοριςμό ςε ςθμαντικά ςθμεία τθσ ςχετικισ 

κζςεωσ των  νζων  αγωγϊν  προσ  τουσ  παλιοφσ), παίρνοντασ πάντα υπόψθ τουσ αντικειμενικοφσ  από  

υδραυλικι  άποψθ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ  

ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ςτθ διάρκεια εκτελζςεωσ του ζργου διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ αφανϊν 

εμποδίων οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία και να περιμζνει τισ κατάλλθλεσ 

οδθγίεσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου. Κακυςτζρθςθ ι τροποποίθςθ ι ματαίωςθ των εργαςιϊν για 

το λόγο αυτό δεν δθμιουργεί ςτον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ, εννοείται όμωσ ότι ςε αυτι 

τθν περίπτωςθ για τον Εργοδότθ είναι υποχρεωτικι ανάλογθ παράταςθ τθσ προκεςμίασ.   

Όταν τελειϊςει κάποιο αυτοτελζσ τμιμα του δικτφου ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε 30 θμζρεσ 

να υποβάλλει ςτον Εργοδότθ τα εξισ ςτοιχεία : 

i. Οριηοντιογραφικι τοποκζτθςθ των αγωγϊν και των τεχνικϊν ζργων, όπωσ φρεάτια 

επιςκζψεωσ, ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ κλπ.  

ii. Σισ κζςεισ των υψομετρικϊν αφετθριϊν τθσ περιοχισ που κα  ςθμειϊνονται με αφξοντα αρικμό 

ςτθν οριηοντιογραφία με τα υψόμετρά τουσ.  

Ο Ανάδοχοσ δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα για τισ παραπάνω εργαςίεσ, γιατί κεωρείται ότι θ δαπάνθ τουσ 

περιλαμβάνεται ςτα γενικά ζξοδα των τιμϊν  χωματουργικϊν εργαςιϊν και τεχνικϊν ζργων.  Η παράδοςθ 

των παραπάνω ςχεδίων αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςφνταξθ των επιμετριςεων των λογαριαςμϊν, των 

πρωτοκόλλων παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν (ΠΠΑΕ) και του πρωτοκόλλου προςωρινισ παραλαβισ του 

ζργου.  

 

Άρκρο 23. Εκςκαφι τάφρων –Επιχϊςεισ -  Κατεδαφίςεισ 

Οι εκςκαφζσ τάφρων για τθν εγκατάςταςθ αγωγϊν και τθν εκτζλεςθ τεχνικϊν ζργων κα γίνονται ςφμφωνα 

με τα ςχζδια εκτελζςεωσ (κεωρθμζνα από τθν Τπθρεςία Επιβλζψεωσ) και τισ επί τόπου οδθγίεσ τθσ 

Επιβλζψεωσ.  Σα βάκθ και τα πλάτθ του πυκμζνα εκςκαφισ όπου θ εφαρμογι των ςχεδίων τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ δεν είναι δυνατι, ορίηονται από τον Επιβλζποντα ανάλογα με τισ ειδικζσ τοπικζσ 
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ςυνκικεσ και τον επιδιωκόμενο βακμό αςφάλειασ κάκε αγωγοφ. Επιδιϊκεται θ εξαςφάλιςθ αρκετοφ 

πάχουσ επικάλυψθσ, μετροφμενου από τθν προβλεπόμενθ τελικι ςτάκμθ του εδάφουσ και πλάτουσ 

πυκμζνα αρκετοφ ϊςτε να είναι εφκολθ θ  καταςκευι, τοποκζτθςθ  και  ςυναρμολόγθςθ των αγωγϊν.  Σα 

πρανι των τάφρων κα είναι κατακόρυφα και κα αντιςτθρίηονται κατάλλθλα. Εκεί όπου το επιβάλλουν οι 

ςυνκικεσ του ζργου, θ Τπθρεςία μπορεί να κακορίςει με ζγγραφο κλίςεισ πρανϊν.   

Εκςκαφζσ επιπλζον αυτϊν που κακορίηονται ςτα ςχζδια ι από τθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ, δεν 

αναγνωρίηονται χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ, όπωσ επίςθσ δεν αναγνωρίηονται και άλλεσ 

εργαςίεσ που ζγιναν εξαιτίασ τθσ επιπλζον εκςκαφισ (επιχϊςεισ, αποκαταςτάςεισ οδοςτρωμάτων κλπ).  Ο 

Ανάδοχοσ πρζπει να ειςθγείται ςτθν Τπθρεςία Επιβλζψεωσ τισ τροποποιιςεισ που κατά τθ γνϊμθ του 

επιβάλλονται και αφοροφν τισ κλίςεισ των πρανϊν χρθςιμοποίθςθ αντιςτθρίξεωσ κλπ.   

Σα προϊόντα εκςκαφισ κα τοποκετοφνται προςωρινά ςτθ χαμθλότερθ κατά τθν εγκάρςια τομι πλευρά 

ϊςτε να μθν παραςφρονται από τα νερά προσ τθν τάφρο.  Οι εκςκαφζσ των τάφρων και οι επόμενεσ 

εργαςίεσ μζχρι και τθν επανεπίχωςι τουσ πρζπει να γίνονται με τον ταχφτερο δυνατό ρυκμό, ιδίωσ ςε 

περιοχζσ με μεγάλθ κυκλοφορία, ϊςτε να μθ διατθροφνται για πολφ οι ανωμαλίεσ που προκαλοφνται ςτθν 

κυκλοφορία των πεηϊν, αυτοκινιτων κλπ από τθν φπαρξθ τθσ τάφρου, χωμάτων κλπ. Σονίηεται ιδιαίτερα 

ότι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν αφινει τμιμα τάφρου οποιουδιποτε μικουσ ςτο οποίο δεν κα ζχουν 

ολοκλθρωκεί οι εργαςίεσ (από τθν εκςκαφι μζχρι και τθν επανεπίχωςι τθσ).   

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διαπιςτϊνει τθν ενδεχόμενθ φπαρξθ εμποδίων πριν αρχίςουν οι εκςκαφζσ, 

ςυγκεντρϊνοντασ τα απαιτοφμενα πλθροφοριακά ςτοιχεία από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ, ϊςτε να 

αποφεφγονται ηθμιζσ και ατυχιματα.  Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτα 

υπόγεια καλϊδια, δίκτυα υδρεφςεωσ κλπ.  Όπου ςυναντιοφνται ςωλθνωτοί αγωγοί υδρεφςεωσ οικιϊν 

πρζπει να υποςτθρίηονται και να προφυλάγονται κατάλλθλα.  Πζραςμα δίπλα από ςτφλουσ κα 

αντιμετωπιςκεί με πλιρθ και αςφαλι ειδικι αντιςτιριξθ τθσ παρειάσ τθσ τάφρου ςτο αναγκαίο μικοσ και 

βάκοσ, με τα κάκε φορά κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ.  Η φπαρξθ πρόχειρων ι προςωρινϊν κτιςμάτων π.χ. 

περιπτζρων δεν κα αποτελεί κατά κανόνα λόγο μεταβολισ τθσ χαράξεωσ του αγωγοφ.  Απρόβλεπτεσ 

περιπτϊςεισ εμποδίων κα αντιμετωπίηονται ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ 

τισ διαςταυρϊςεισ τάφρων με οδοφσ ςθμαντικισ κυκλοφορίασ, μετά τθν εκςκαφι, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να αποκαταςτιςει προςωρινά τθν κυκλοφορία με καταςκευι προςωρινισ γεφφρωςθσ 

ζπειτα από υπόδειξθ τθσ Τπθρεςίασ Επίβλεψθσ.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν εκςκαφι των τάφρων να 

παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςτα ζργα ι ςε τρίτουσ και ιδίωσ για 

τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων.  

Ο χαρακτθριςμόσ τθσ ποιότθτασ των εδαφϊν που ςκάβονται κα κακορίηεται με πρωτόκολλο από το 

οριηόμενο από τθ Επιβλζπουςα Τπθρεςία αρμόδιο όργανο και τθν αποδοχι του (ςυνολικά ι με 

επιφφλαξθ) από τον Ανάδοχο. το πρωτόκολλο αυτό γράφονται οι ενδείξεισ των διατομϊν και για κάκε 

μία θ αναλογία ςτα εκατό του εδάφουσ τθσ εκςκαφισ, ςφμφωνα με τισ   τιμζσ του Σιμολογίου. χετικά με 

τισ τιμζσ του τιμολογίου για γαιϊδθ- θμιβραχϊδθ  και βραχϊδθ εδάφθ, που καταρχιν περιλαμβάνουν όλα 

τα εδάφθ όπου το ςφνολο των εκςκαφϊν μπορεί να γίνει με ςκαπάνθ, τονίηεται ότι οι ίδιεσ τιμζσ 

εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εκτόσ από τθ ςκαπάνθ και άλλα 

εργαλεία εφόςον θ χρθςιμοποίθςι τουσ αντικακιςτά τισ εκςκαφζσ με ςκαπάνθ.   

τθν τιμι τθσ εκςκαφισ των τάφρων ι τμθμάτων περιλαμβάνεται και θ διαμόρφωςθ των πρανϊν των 

τάφρων που κα γίνει με οποιοδιποτε μζςο.  

Οι επιχϊςεισ τάφρων κα εκτελοφνται γενικά μετά τθν πλιρθ εγκατάςταςθ των αντίςτοιχων αγωγϊν και 

τθν επιτυχθμζνθ δοκιμι ςτεγανότθτάσ τουσ. υγκεκριμζνα μετά τθν επιτυχθμζνθ δοκιμι του αγωγοφ, 

γίνεται θ προςτατευτικι του επίχωςθ προςεκτικά και μζχρι να ςυμπλθρωκεί πάχοσ επιχϊματοσ 

τουλάχιςτον 10cmπάνω από το εξωράχιο και ςε όλο το μικοσ του αγωγοφ με άμμο.  Κατά τθν εκτζλεςθ 

τθσ προςτατευτικισ αυτισ ςτρϊςεωσ κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να γεμίςουν όλα τα κενά, 

ιδιαίτερα κάτω από τον αγωγό, ϊςτε να εδράηεται και να προςτατεφεται καλά.  τθ ςυνζχεια και αφοφ 

τελειϊςει θ προςτατευτικι ςτρϊςθ, θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία κα ελζγχει τθν κατάςταςθ του αγωγοφ και 

μετά ο Ανάδοχοσ κα προχωρεί ςτθ ςυμπλθρωματικι επίχωςθ τθσ τάφρου.  Η επίχωςθ τθσ τάφρου κα γίνει 
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με αμμοχάλικο ι  άμμο  ι  αυτοφςιο  υλικό χειμάρρου ςφμφωνα πάντα με τισ τυπικζσ  διατομζσ, ενϊ  κα  

χρθςιμοποιθκοφν προϊόντα εκςκαφισ ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ Επιβλζπουςα  Τπθρεςία κρίνει 

τθν καταλλθλότθτά τουσ.  Θα λαμβάνονται  όλα τα μζτρα, ϊςτε να αποκλειςκεί κάκε αιςκθτι μελλοντικι 

κακίηθςθ. Απαιτείται θ πιςτι εφαρμογι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των ςχετικϊν με τθ ςυμπφκνωςθ των 

επιχϊςεων.  ε περιπτϊςεισ που θ τάφροσ διαςταυρϊνεται με οδοφσ πυκνισ κυκλοφορίασ είναι δυνατόν 

μετά από υπόδειξθ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ να γίνουν οι απαραίτθτεσ γεφυρϊςεισ για τθν διζλευςθ 

πεηϊν και αυτοκινιτων. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει αρκετζσ γεφυρϊςεισ, 

κατάλλθλου ανοίγματοσ, για τθν προςωρινι επικάλυψθ τθσ τάφρου και το αςφαλζσ περαςμάτων 

τροχοφόρων. Αυτζσ κα διατθρθκοφν μζχρι τθν πλιρθ επίχωςθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλότθτασ τθσ 

οδοφ.  

Οι κάκε είδουσ άρςεισ, αποςυνκζςεισ και κατεδαφίςεισ καταςκευϊν, επιφανειακϊν ι υπογείων που είναι 

απαραίτθτεσ για τθ διάνοιξθ των τάφρων, κα γίνονται ςε όςθ ζκταςθ είναι αναγκαίο και αναπόφευκτο για 

τθν εγκατάςταςθ των αγωγϊν. Ιςχφουν τα ςχετικά άρκρα του τιμολογίου και όςα ςυμπλθρωματικά 

ορίηονται παρακάτω : 

i. Πριν από οποιαδιποτε κατεδάφιςθ θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία οφείλει να ελζγχει αν είναι 

αναγκαία, να κακορίηει τθν ζκταςι τθσ και να παίρνει, ςε   αντιπαράςταςθ με τον Εργολάβο, τισ 

αναγκαίεσ διαςτάςεισ και όςα άλλα   ςτοιχεία απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 

επιμετριςεων και πρωτοκόλλων. 

ii. Όπου πρόκειται να προκφψουν χριςιμα υλικά από τθν κατεδάφιςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει 

τα κατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ φκοράσ τουσ κακϊσ και για τθν αςφαλι διαφφλαξι τουσ 

ςτο εργοτάξιο ϊςπου να ξαναχρθςιμοποιθκοφν, αν υπάρχει τζτοια περίπτωςθ. Αν όχι τα 

παραδίνει με πρωτόκολλο ςτθν Τπθρεςία και κάκε απϊλεια τζτοιων υλικϊν βαρφνει τον Ανάδοχο,  

ου είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει με καινοφργια. Σα άχρθςτα υλικά που προζρχονται 

από τισ κατεδαφίςεισ και είναι ακατάλλθλα για επιχϊςεισ, πρζπει να απομακρφνονται το 

γρθγορότερο. 

iii.  Η εναπόκεςθ των χριςιμων υλικϊν που προκφπτουν από τισ κατεδαφίςεισ πρζπει να γίνεται ςε 

κανονικοφσ ςωροφσ, ϊςτε να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ   και θ καταμζτρθςθ και ςε κζςεισ που και θ 

κυκλοφορία να μθν παρεμποδίηεται και να είναι εφκολθ θ προςζγγιςθ μεταφορικϊν μζςων για τθν 

απομάκρυνςθ ι τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 

 

Άρκρο 24. Απομάκρυνςθ των  άχρθςτων υλικϊν. 

Σα προϊόντα εκςκαφισ και γενικά κάκε είδουσ άχρθςτα υλικά που προζρχονται από κατεδαφίςεισ, 

καταςκευζσ ςχετικζσ με τισ αποκαταςτάςεισ των οδοςτρωμάτων κλπ, κα απομακρφνονται χωρίσ 

κακυςτζρθςθ. Σα άχρθςτα υλικά κα απομακρφνονται ζςτω και τμθματικά, ϊςτε να περιοριςτεί όςο είναι 

δυνατό το χρονικό διάςτθμα υπάρξεωσ τθσ ανωμαλίασ ςτθν κυκλοφορία πεηϊν, οχθμάτων κλπ που 

προζρχεται από αυτό.  Τλικά που χρειάηονται να απομακρυνκοφν είναι : 

α. Σα προϊόντα εκςκαφϊν 

β. Σα άχρθςτα προϊόντα εκςκαφισ που προζρχονται από κακαιρζςεισ οδοςτρωμάτων κλπ. 

γ. Σα πλεονάςματα προϊόντων εκςκαφϊν ι κατεδαφίςεων που προζρχονται από   διάφορεσ ςχετικζσ με 

τον αγωγό καταςκευζσ (λικόςτρωτα, υποδομζσ, αμμοχάλικο κλπ). 

δ. Οι κυβόλικοι και τα γρανιτικά κράςπεδα κα πρζπει να μεταφζρονται μετά   από διαλογι ςε ειδικό 

χϊρο ςυγκεντρϊςεωσ που κα ορίηεται από τθν Τπθρεςία.  

 Η εργαςία απομακρφνςεωσ των προϊόντων εκςκαφισ που περιςςεφουν πρζπει να εκτελείται από τον 

Ανάδοχο χωρίσ αντίρρθςθ και άςχετα από το αν θ ποςότθτα είναι μεγάλθ ι μικρι. Οι κζςεισ αποκζςεωσ 

των υλικϊν αυτϊν εγκρίνονται κάκε φορά από τθν αρμόδια αρχι.  Η δαπάνθ απομακρφνςεωσ 

περιλαμβάνεται ςτθν τιμι εκςκαφισ. 
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Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι για τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων 

(Α.Ε.Ε.Κ.) ιςχφουν :  

 Ο Νόμοσ 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με τθν 

Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ  αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2008/98/ΕΚ - Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. “  

 θ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεφχοσ Β’) “Μζτρα, όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δθμόςια ζργα θ παράγραφοσ 3β του άρκρου 7 , κακϊσ 

και  

 θ  ερμθνευτικι εγκφκλιοσ αυτισ με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκφκλιοσ του Τπ. Περιβ. Ενεργ. &Κλιμ. 

Αλ. “Διαχείριςθ περίςςειασ υλικϊν εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα - Διευκρινίςεισ 

επί των απαιτιςεων τθσ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  

 

Άρκρο 25. Ανακαταςκευι οδοςτρωμάτων - πεηοδρομίων 

Μόλισ εγκρικεί το οριςτικό πρόγραμμα εκτελζςεωσ των ζργων και πριν αρχίςουν οι εκςκαφζσ ςε 

αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ηθτιςει ςχετικι άδεια τομισ των οδοςτρωμάτων κατά 

περίπτωςθ από το Διμο (αν πρόκειται για δθμοτικι οδό) ι από το Δθμόςιο. Επίςθσ αναλαμβάνει και τθν 

ευκφνθ τθσ επαναφοράσ των μονίμων οδοςτρωμάτων όπωσ ορίηεται ςτθ ςχετικι άδεια και τουσ ςχετικοφσ 

με το κζμα αυτό όρουσ τθσ εργολαβίασ αυτισ.  Σονίηεται ιδιαίτερα θ υποχρζωςθ του Αναδόχου  να  

προβαίνει  ςτθν  άμεςθ και πλιρθ αποκατάςταςθ των οδοςτρωμάτων, και ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα 

επιτρζπεται θ εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν εάν υπάρχει μικοσ οδοφ μεγαλφτερο από 100mμθ 

αποκαταςτθμζνο πλιρωσ.  τισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν μόνιμα οδοςτρϊματα, θ ζκταςθ τθσ φκοράσ 

τουσ κατά τθ διάνοιξθ των τάφρων πρζπει να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι και θ αποκατάςταςθ του 

οδοςτρϊματοσ θ τεχνικά άρτια και να γίνεται μετά από τζλεια ςυμπφκνωςθ των υποκείμενων επιχωμάτων 

με απαραίτθτθ χριςθ δονθτικισ πλάκασ, ϊςτε να αποκλείεται κάκε ανωμαλία ι φκορά του 

οδοςτρϊματοσ που ανακαταςκευάηεται. Αν παρουςιαςτεί κάτι τζτοιο, οποτεδιποτε μετά τθν 

ανακαταςκευι και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι, ο Ανάδοχοσ οφείλει να το επιςκευάςει με δικι του 

μζριμνα και δαπάνθ.  

Η κακαίρεςθ και αποκατάςταςθ τομισ οδοςτρϊματοσ, κα γίνεται με τον τρόπο που κακορίηεται ςτισ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  

Η αποκατάςταςθ των φκορϊν ςτα πεηοδρόμια που προκαλοφνται από τθ διάνοιξθ τάφρων κα γίνεται 

αμζςωσ  μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ επιχϊςεωσ.  Σονίηεται ιδιαίτερα θ υποχρζωςθ του Αναδόχου  να  

προβαίνει  ςτθν  άμεςθ και πλιρθ αποκατάςταςθ των πεηοδρομίων, και ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα  

επιτρζπεται θ εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν εάν υπάρχει μικοσ πεηοδρομίου μεγαλφτερο από 50m. μθ 

αποκαταςτθμζνο πλιρωσ. Η τφπανςθ κα πρζπει να γίνεται απαραίτθτα με δονθτικι πλάκα για να 

αποφευχκεί μελλοντικι καταςτροφι των πεηοδρομίων από κακιηιςεισ για τθν οποία ο Ανάδοχοσ φζρει 

τθν ευκφνθ και είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει με δικά του ζξοδα.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει κάκε υποχϊρθςθ που κα ςυμβεί ωσ τθν οριςτικι 

παραλαβι χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ . 

 

Άρκρο 26. Πλθμμελισ καταςκευι των  ζργων -  Κακοτεχνίεσ 

Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε εργαςία 

παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι 

διαταγι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα ελαττϊματα, 

κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν 
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αποκατάςταςι τουσ. τθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν 

εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ 

αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ 

τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ διαταγι μπορεί 

να περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό του ελαττϊματοσ. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί κατά τθν παραλαβι των ζργων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 170και θ διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων γίνεται από τθ διευκφνουςα 

υπθρεςία. 

Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία (ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν.4412/16)όταν οι 

εργαςίεσ του είναι κατά ςφςτθμα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται ςτισ 

προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο Ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, 

τουλάχιςτον μία φορά, θ εφαρμογι των διατάξεων τουάρκρου 159 για τθν αποκατάςταςθ των 

κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν, θ 

ζνςταςθ του αναδόχου. 

 

Άρκρο 27. Τγιεινι & Αςφάλεια Εργαηομζνων ςτο ζργο 

O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο για προςωπικό του, ι το προςωπικό του 

φορζα του ζργου, ι οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 

ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου (άρκρο 138 του Ν. 

4412/2016)  και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ,  Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ 

Τπθρεςίασ, που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, 

αναφζρονται: 

 

 Σο από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και θ τροποποίθςι του με το Π.Δ. 17/78 “Περί αςφαλείασ 

εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων“ 

 Σο Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσ εργαςίαισ 

αςχολουμζνων μιςκωτϊν" 

 Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρθκτικϊν υλϊν” 

 HY.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “ιμανςθ εκτελουμζνων ζργων ςε οδοφσ εκτόσ 

κατοικθμζνων περιοχϊν“ 

 Σο Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν 

εργαςιϊν” 

 Σο Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε 

εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ” 

 HY.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “ιμανςθ εκτελουμζνων ζργων ςε οδοφσ εντόσ 

κατοικθμζνων περιοχϊν” 

 Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρϊςεισ τθσ διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ που αφορά ςτισ διατάξεισ 

αςφαλείασ ςτθν οικοδομι, βιομθχανία κλπ.” 

  Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινισ και αςφάλειασ εργαηομζνων” 

 Σο Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ 

εργαςίασ” 

 Σο Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Τγείασ για τθ 

χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89 /655 /ΕΟΚ”. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art159


 

 

-21- 

 Σο Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθ χριςθ απ’ 

τουσ εργαηομζνουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν 

οδθγία 89/ 656 /ΕΟΚ”. 

 Σο Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για τον 

χειρωνακτικό χειριςμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και 

οςφυϊκισ χϊρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/269/ΕΟΚ”. 

 Σο Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προςταςία των εργαηομζνων απ’ τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται 

με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 

90/340/ΕΟΚ”. 

 Σο Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφαλείασ ι / και υγείασ 

ςτθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58 /ΕΟΚ”. 

 Σο Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ 

εργαςίασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ ΕΟΚ". 

 Σο Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ υγιεινισ και 

αςφάλειασ των εργαηομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 

 Σο Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα 

προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ζργων”, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

χετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι 

μελζτθ (ςτατικι μελζτθ ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα 

ςχετικά μζτρα. Ο Ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται 

προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για 

τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ, 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ 

αποφάςεισ του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Βϋ 

266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Βϋ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Βϋ 16), ςτο χρονοδιάγραμμα των 

εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν 

κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε τριάντα ( 30 ) 

θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ να κατακζςει ςτον ΚτΕ τεφχοσ ςτο οποίο κα 

περιλαμβάνεται το χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) για 

το ςφνολο του Ζργου που αναλαμβάνει, ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96. θμειϊνεται ότι απαραίτθτο ςτοιχείο 

για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι του ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό, ςτο προςωπικό επίβλεψθσ τθσ Τπθρεςίασ, 

κακϊσ και ςε κάκε άλλο πρόςωπο που βρίςκεται ςτο χϊρο του Ζργου, τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ 

Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) όπωσ π.χ., προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, πλαςτικζσ 

γαλότςεσ, φωςφορίηοντα πανωφόρια (για το χειμϊνα), φωςφορίηοντα γιλζκα (για το καλοκαίρι), 

προςτατευτικά γάντια, ωτοαςπίδεσ, προςτατευτικά γυαλιά και καπζλα θλίου, κουτιά Πρϊτων Βοθκειϊν 

ζνα για τα γραφεία και ζνα για κάκε όχθμα του εργοταξίου, μάςκεσ διαφόρων τφπων, κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να αςφαλίςει ςτο κατά περίπτωςθ αςφαλιςτικό ταμείο όπωσ προβλζπεται 

από το Νόμο όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει. 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ όλων των διατάξεων και κανονιςμϊν των 

ςχετικϊν με τθν εκτζλεςθ του ζργου και τθν παροχι εργαςίασ ,όπωσ υποδεικνφονται ςτο .Α.Τ. και Φ.Α.Τ 

των ςυμβατικϊν τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ , ζχει τθν ευκφνθ για κάκε παράβαςθ και κατά ςυνζπεια βαρφνεται 

με τθν καταβολι προςτίμων, αποηθμιϊςεων και όποιων άλλων ποςϊν του καταλογίηονται. 
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Άρκρο 28. Φφλαξθ  υλικϊν, ζργων, υπαρχουςϊν  καταςκευϊν και μζςων 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να φυλάγει με ευκφνθ και δαπάνεσ του τα εφόδια και  υλικά που ζχει ςτθν κατοχι 

του (ςωλινεσ, ειδικά τεμάχια και άλλα εξαρτιματα) και που  προορίηονται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ο 

Ανάδοχοσ κα ευκφνεται για κάκε απϊλεια ι κραφςθ ι φκορά αυτϊν και ζχει υποχρζωςθ να τα 

αντικαταςτιςει.  

Όλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότθ για τθν περίφραξθ ι τθν ειδικι φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτοφ, κα 

εκτελοφνται από τον Ανάδοχο χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Εάν ο εργοδότθσ διαπιςτϊςει ότι ο 

Ανάδοχοσ δεν προφυλάςςει με επάρκεια υλικά, μθχανιματα, εφόδια ι εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν, τότε θ 

περιουςία αυτι δφναται να προφυλαχκεί από τον πρϊτο, με τθ δαπάνθ φφλαξθσ να βαρφνει τον Ανάδοχο, 

και κα κρατθκεί από όςα αυτόσ δικαιοφται να λαμβάνει. 

 

Άρκρο 29. Προςταςία  βλάςτθςθσ – περιβάλλοντοσ. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ  του  περιβάλλοντοσ. Οφείλει να τθρεί 

τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του παρόντοσ 

ζργου και να ςυμμορφϊνεται με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία. 

Ο Ανάδοχοσ προφυλάςςει και προςτατεφει τθν βλάςτθςθ τθσ περιοχισ όπου εκτελείται το ζργο και 

ευκφνεται για κάκε κόψιμο δζνδρων, κάμνων και καταςτροφι φυτείασ που δεν κα ιταν απαραίτθτθ για 

τθν εκτζλεςθ του ζργου. ε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν 

Τπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ), ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα από τισ οποιεςδιποτε ευκφνεσ που κα μποροφν να 

προκφψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα ι το φυςικό περιβάλλον 

ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςθ του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται 

οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ.   

Παράβαςθ ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων όπωσ θ ζλλειψθ προςικουςασ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ, θ παράλειψθ μζτρων προςταςίασ του κοινοφ, θ κακυςτζρθςθ ςτθν αποκατάςταςθ 

φκορϊν ςε άλλα δθμόςια ζργα ι κοινόχρθςτα πράγματα επιβάλλουν ςτον ανάδοχο τισ κυρϊςεισ του 

άρκρου 81 του Ν.3669/08. 

 

Άρκρο 30. Βλάβεσ ςτο ζργο -  Βλάβεσ από ανϊτερθ  βία 

Μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιποτε 

αιτία εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ προκεςμία τα 

ελαττϊματα του ζργου, που κα διαπιςτωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και μζχρι τθν οριςτικι 

παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι περάςει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου μπορεί να εκτελζςει 

τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ 

του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί 

δυςανάλογεσ δαπάνεσ γίνεται ςχετικι μείωςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ 

επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμία που 

οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε μθ χριςθ των 

κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα 

καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 157 του Ν. 4412/16. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ.  
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ε περίπτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από ανϊτερθ βία ςτα ζργα που εκτελοφνται ι ςτα υλικά που 

βρίςκονται ςτο εργοτάξιο, ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα, με αναφορά του ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία, που 

υποβάλλεται μζςα ςε δζκα μζρεσ από τότε που ςυνζβθ θ ηθμία, να αναφζρει το χρόνο που ςυνζβθ θ 

ηθμία, τθν αιτία που τθν προκάλεςε, το είδοσ, τθν ζκταςθ και τθν δαπάνθ που απαιτείται για τθν 

επανόρκωςι τθσ. Όςα ιςχφουν για τθν αίτθςθ επανόρκωςθσ ηθμιϊν από ανωτζρα βία ορίηονται ςτο 

άρκρο 157 του Ν.4412/16. 

 

Άρκρο 31. Χριςθ   ζργου πριν από τθν  αποπεράτωςθ 

Ο Εργοδότθσ ζχει δικαίωμα να πάρει ςτθν κατοχι του ι να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε τμιμα του ζργου 

ζχει τελειϊςει μερικά ι ολικά, μόνο μετά από διοικθτικι παραλαβι του (τμθματικι) κατά τισ διατάξεισ του 

άρκρου 169 του Ν.4412/16. 

Αν θ κατοχι ι θ χριςθ αυτι κακυςτεριςει τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ, τότε ο Εργοδότθσ χορθγεί ανάλογθ 

παράταςθ τθσ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του ζργου. 

ε περίπτωςθ που θ χρθςιμοποίθςθ του ζργου από τον Εργοδότθ πριν από τθν αποπεράτωςι του 

ςυνεπάγεται πρόςκετεσ δαπάνεσ για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότθσ του καταβάλλει τισ δαπάνεσ αυτζσ 

που πρζπει να είναι απόλυτα δικαιολογθμζνεσ. 

Εργαςίεσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν που οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε χριςθ πριν 

από τθν παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτελοφνται μόνο μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 10 του άρκρου 157 του Ν.4412/16. 

 

Άρκρο 32. Περιεχόμενο  των τιμϊν  του  Σιμολογίου 

Οι τιμζσ του Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνων εργαςιϊν και ο Ανάδοχοσ δεν ζχει 

δικαίωμα άλλθσ πλθρωμισ ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςι τουσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω ςε όλεσ τισ τιμζσ του Σιμολογίου περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ  κάκε εργαςίασ, 

δθλαδι μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά,  θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν από 

οποιαδιποτε αιτία, οι δαπάνεσ παραλαβισ  επί τόπου και επιςτροφισ των μθχανθμάτων, οι 

δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και    τα αςφάλιςτρά τουσ. 

β. Οι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο προςωπικό των ςυνεργείων και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ από 

εργοδθγοφσ, χειριςτζσ, μθχανοτεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ, για θμερομίςκιά 

τουσ, θμεραργίεσ, αςφαλίςεισ,    ϊρεσ αργίασ, ζκτακτεσ χρθματικζσ παροχζσ κ.λ.π. 

γ. Οι δαπάνεσ των υλικϊν που απαιτοφνται για κάκε είδοσ εργαςίασ με τισ  φορτοεκφορτϊςεισ και τισ 

μεταφορζσ τουσ, με οποιοδιποτε μζςο από τον τόπο παραγωγισ ι προμικειασ επί τόπου των 

ζργων, κακϊσ και κάκε άλλου υλικοφ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόμενα κα 

απαιτθκεί για  τθν πλιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

δ. Οι τυχόν δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφάλιςθ των υλικϊν και αποηθμιϊςεισ για τθν προςωρινι 

κατάλθψθ εκτάςεων για τθν μεταφορά και αποκικευςι τουσ. 

ε. Σα ζξοδα απόςβεςθσ, φκοράσ, αποκικευςθσ και φφλαξθσ των εργαλείων, μθχανθμάτων και υλικϊν. 

ςτ. Γενικά κάκε άλλθ δαπάνθ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ 

και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςτθν οποία αναφζρεται θ ςχετικι τιμι του Σιμολογίου.  Καμία 

αποηθμίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατόν να κεμελιωκεί εκ των υςτζρων, είτε ωσ προσ τισ 

ποςότθτεσ και τισ αποςτάςεισ μεταφοράσ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε εργαςία, είτε 

ωσ προσ τισ τιμζσ των θμερομιςκίων και υλικϊν, μετά τθν αποδοχι ςυμμετοχισ του Αναδόχου ςτον 

διαγωνιςμό. 
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η. Οι δαπάνεσ εκτζλεςθσ οριςμζνων εργαςιϊν με τα χζρια εργατοτεχνιτϊν για  τισ περιπτϊςεισ που θ 

εκτζλεςι τουσ είναι αδφνατθ ι δεν ενδείκνυται με  μθχανιματα ι κρίνεται απαραίτθτθ για τθν 

καλφτερθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

 

Άρκρο 33. Ποςοςτό γενικϊν εξόδων  και οφζλουσ  του Αναδόχου 

Σο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου που κακορίηεται ςε δεκαοκτϊ ςτα εκατό (18%)  

τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ ΦΠΑ) , δεν περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ μονάδασ του Σιμολογίου αλλά 

υπολογίηεται ςτο άκροιςμα των τιμϊν προςφοράσ και μπαίνει ςε ιδιαίτερο κονδφλι ςτον προχπολογιςμό 

προςφοράσ και ςτουσ λογαριαςμοφσ πλθρωμισ του Αναδόχου (ςφμφωνα με τθν παρ. 7.κ του άρκρου 53 

του Ν. 4412/16). τθν ζννοια του ποςοςτοφ γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου, που 

καταβάλλεται πάνω ςτθν αξία των εκτελοφμενων ζργων με τισ ιςχφουςεσ ι τισ τιμζσ μονάδασ, 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ ςφνταξθσ των ειδικϊν εκκζςεων, ςχεδίαςθσ των ςχεδίων εφαρμογισ με 

προςαρμογι των ςχεδίων τθσ μελζτθσ ςτισ μετριςεισ που ζγιναν ςτο ζδαφοσ με τισ οδθγίεσ τθσ 

Επίβλεψθσ. 

 

Άρκρο 34. Προκαταβολζσ 

Μετά από αίτθμα του αναδόχου χορθγείται ς’ αυτόν ζντοκθ προκαταβολι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 150 και άρκρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ και ςτον ανάδοχο δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθ 

προκαταβολισ. 

Η χοριγθςθ οποιαςδιποτε προκαταβολισ γίνεται μετά τθν εγκατάςταςθ εργοταξίου από τον ανάδοχο επί 

τόπου του ζργου. Για το ποςό αυτό βαρφνεται ο Ανάδοχοσ με τόκο. Δεν οφείλονται από τον ανάδοχο τόκοι 

για χορθγθκείςα προκαταβολι για το αναπόςβεςτο τμιμα τθσ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα 

διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του κυρίου του ζργου. Σο ποςοςτό του επιτοκίου κακορίηεται 

ειδικά και ανζρχεται ςε ποςοςτό ίςο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 

δωδεκάμθνθσ ι αν δεν εκδίδονται τζτοια εξάμθνθσ διάρκειασ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ 

μονάδεσ και αναπροςαρμόηεται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, και Τποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων. 

 Η χορθγουμζνθ προκαταβολι εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ μετά από αίτθςθ του 

αναδόχου και καταβάλλεται ςτον ανάδοχο μετά από υποβολι λογαριαςμοφ και ζγκριςθ αυτοφ από τθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία ςτο ςφνολό τθσ ι τμθματικά. 

 

Άρκρο 35. φνταξθ μθτρϊου του ζργου 

Η ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. 

ε κάκε περίπτωςθ το Μθτρϊο πρζπει να περιλαμβάνει απαραίτθτα: 

1) Σεχνικι ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται: 

 Ζκκεςθ ςχετικι με τθν μελζτθ και καταςκευι του ζργου 

 Ζκκεςθ επί του τρόπου λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ του ζργου 

 Πίνακασ απογραφισ, όπου κα περιγράφονται κατά τρόπο περιλθπτικό, τα επιμζρουσ τμιματα που 

ςυγκροτοφν το όλο ζργο  

 Απολογιςμόσ του ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου. 
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2) Σεφχοσ ςτοιχείων των υψομετρικϊν αφετθριϊν και τριγωνομετρικϊν ςθμείων(υψόμετρα - 

ςυντεταγμζνεσ) με τισ εξαςφαλίςεισ τουσ μαηί με ςχζδια και φωτογραφίεσ που να δείχνουν τισ κζςεισ 

αυτϊν. 

3) χζδια ζργων, όπωσ εκτελζςτθκαν (asbuild)  και ςυγκεκριμζνα : 

i. Πλιρεισ οριηοντιογραφίεσ, ςε κλίμακα 1:1000 ι 1:2000 με εξάρτθςθ από το Ελλθνικό 

Γεωδαιτικό φςτθμα Αναφοράσ (Ε.Γ..Α.), όπου κα αποτυπϊνονται με ακρίβεια οι κζςεισ των 

ζργων (δίκτυα - τεχνικά ζργα), με τισ διαςτάςεισ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τοφτων, ςε 

ςυνάρτθςθ με άξονεσ οδϊν και κζςεισ υφιςταμζνων καταςκευϊν, χωριςτά για κάκε δίκτυο, 

όπωσ αυτά καταςκευάςτθκαν και αποτυπϊκθκαν επί τόπου. Επιπλζον ςτισ οριηοντιογραφίεσ 

κα φαίνεται θ αρίκμθςθ όλων των ςθμείων που ζχουν αποτυπωκεί και ςε ξεχωριςτό τεφχοσ κα 

παραδίδονται οι ςυντεταγμζνεσ τουσ. ε κάκε οριηοντιογραφία κα πρζπει να φαίνονται οι 

ονομαςίεσ των δρόμων, τα οικοδομικά τετράγωνα, τα φρεάτια (επιςκζψεωσ, ςυμβολισ, 

πτϊςθσ), οι αγωγοί (μικοσ, από φρεάτιο ςε φρεάτιο, - υλικό - μορφι διατομισ - διάμετροσ ι 

διαςτάςεισ), οι παροχζσ αποχζτευςθσ με τα αντίςτοιχα φρεάτια ςφνδεςθσ, και οι παροχζσ που 

δεν καταλιγουν ςε φρεάτια, τα φρεάτια υδροςυλλογισ. 

ii. Μθκοτομζσ των δικτφων χωριςτά για κάκε δίκτυο, ςε κλίμακα υψϊν/μθκϊν 1:100/1:1000 ι 

1:200/1:2000 με όλα τα απόλυτα υψομετρικά ςτοιχεία του εδάφουσ, των καταςκευαςκζντων 

τεχνικϊν ζργων (φρεατίων κλπ) και τθσ ροισ των αγωγϊν και τα λοιπά ςτοιχεία των αγωγϊν 

(αποςτάςεισ, υλικό, διατομι, κλίςθ κλπ). 

iii. Κατά πλάτοσ τομζσ ανά οδό και ανά διακριτό τμιμα ζργου, με όλα τα υφιςτάμενα δίκτυα των 

Ο.Κ.Ω., όπωσ και όλα τα καταςκευαςκζντα δίκτυα. 

iv. Πλιρθ ςχζδια όλων καταςκευαςκζντων φρεατίων (κατόψεισ - τομζσ), με το δομικό μζροσ του 

φρεατίου ςε κλίμακα 1:10 ι 1:20 ι 1:50 ι 1:100  με τισ διαςτάςεισ τουσ και απόλυτα υψόμετρα 

πυκμζνοσ και καλφμματοσ. 

4) Σεφχθ ζργων, όπωσ εκτελζςτθκαν, που ςυνοδεφουν τα παραπάνω ςχζδια, με πίνακεσ που αφοροφν 

ειδικότερα ςτοιχεία για τα καταςκευαςκζντα δίκτυα – τεχνικά ζργα . Αναλυτικά ανά δίκτυο κα πρζπει 

να υπάρχει Σεφχοσ εξαςφαλίςεων (τρεισ τουλάχιςτον ανά ςθμείο), για τα καλφμματα των φρεατίων 

και τισ ακραίεσ απολιξεισ των δικτφων και Πίνακασ, που περιλαμβάνει ςτοιχεία για τα φρεάτια, τουσ 

αγωγοφσ, τισ παροχζσ με τα αντίςτοιχα φρεάτια ςφνδεςθσ, όπωσ επίςθσ και τισ παροχζσ που δεν 

καταλιγουν ςε φρεάτια. 

5) Σα κακοριηόμενα με λεπτομζρεια από τθν διαταγι του Τ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20), όπωσ 

αυτι ιςχφει ςιμερα τισ παρακάτω φωτογραφίεσ : 

i. Σθσ προχπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ ςθμαντικϊν τεχνικϊν ζργων. Αυτζσ 

κα υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία μαηί με τα δικαιολογθτικά  τθσ 1θσ πιςτοποίθςθσ. 

ii. θμαντικϊν φάςεων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Αυτζσ κα υποβάλλονται κατά τισ ενδιάμεςεσ 

πιςτοποιιςεισ. 

iii. Σου τελειωμζνου ζργου. Αυτζσ υποβάλλονται μαηί με τα δικαιολογθτικά τθσ τελευταίασ 

πιςτοποίθςθσ (πριν από τον τελικό λογαριαςμό).   

iv. το πίςω μζροσ των φωτογραφιϊν κα αναγράφονται τα γενικά χαρακτθριςτικά του ζργου και 

άλλα ςτοιχεία που κα κεωροφνται απαραίτθτα για να εξάρουν το ζργο και τθν ςκοπιμότθτά 

του, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. Οι φωτογραφίεσ πρζπει να παίρνονται από 

ζμπειρα πρόςωπα να είναι κακαρζσ και να παραδίδονται ςτθν Τπθρεςία, μαηί με τα αρνθτικά ι 

ςε θλεκτρονικι μορφι. 

6) Σο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) για το ςφνολο 

του ζργου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία του φακζλου, με κατάλλθλθ αρίκμθςθ και ταξινόμθςθ κα ςυνταχκοφν ςε δφο 

(2) αντίγραφα τα οποία κα υποβλθκοφν ςτθν Τπθρεςία μόλισ αποπερατωκεί το Ζργο.  Οι δαπάνεσ για τθν 

ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου βαρφνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ του 
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Σιμολογίου. Η εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν περατϊκθκε, και επομζνωσ δεν κα εκδίδεται βεβαίωςθ 

περαίωςθσ, αν μετά το τζλοσ των εργαςιϊν δεν υποβλθκεί ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία το Μθτρϊο του 

Ζργου.  

 

Άρκρο 36. Επιμετριςεισ – Αφανείσ Εργαςίεσ 

Οι επιμετριςεισ γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 151 του Ν.4412/16. 

το τζλοσ κάκε μινα ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ 

που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο διάςτθμα. Η επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι 

περιγραφι τθσ με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν 

μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και 

διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των πρωτοκόλλων αφανϊν 

εργαςιϊν. 

Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθν Επιβλζπουςα  Τπθρεςία για ζλεγχο το 

αργότερο είκοςι θμζρεσ (20) μετά το τζλοσ του επομζνου τθσ εκτελζςεϊσ τουσ χρονικοφ διαςτιματοσ, 

αφοφ υπογραφοφν από αυτόν με τθν ζνδειξθ «όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο». 

Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου και υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ο οποίοσ ολοκλθρϊνεται με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ τελευταίασ. 

Η Διευκφνουςα Τπθρεςία, μζςα ςε ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν υποβολι των επιμετριςεων από 

τον ανάδοχο, ζχει τθν υποχρζωςθ να προβεί ςε ζλεγχο και διόρκωςθ των υπολογιςμϊν, να εγκρίνει τισ 

επιμετριςεισ και να κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τισ επιμετριςεισ που ζχουν ελεγχκεί και διορκωκεί. Η 

κοινοποίθςθ αυτι κεωρείται πράξθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 174 του Ν. 4412/16 και ο Ανάδοχοσ, εάν δεν αποδζχεται τισ διορκϊςεισ, μπορεί να αςκιςει το 

προβλεπόμενο δικαίωμα τθσ ζνςταςθσ. Εάν οι υποβαλλόμενεσ επιμετριςεισ παρουςιάηουν ελλείψεισ, που 

κακιςτοφν αδφνατο τον ζλεγχο ι τθ διόρκωςι τουσ, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία επιςτρζφει τισ επιμετριςεισ 

ςτον ανάδοχο μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν και τον καλεί για τθν 

ςυμπλιρωςθ των ςυγκεκριμζνων ελλείψεων. Σα ςτοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτθτα από τθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία πρζπει να αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ ςυγκεκριμζνα και αρικμθμζνα. Ο 

Ανάδοχοσ μζςα ςε ζνα μινα υποχρεοφται να επανυποβάλλει τισ επιμετριςεισ ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα 

ςτοιχεία που του ηθτικθκαν με τθν πρόςκλθςθ. Μετά επανυποβολι των επιμετριςεων, θ Διευκφνουςα 

Τπθρεςία δεν μπορεί να τισ επιςτρζψει εκ νζου ςτον ανάδοχο προσ ςυμπλιρωςθ, αλλά υποχρεοφται μζςα 

ςε ζνα (1) μινα να τισ ελζγξει, να τισ διορκϊςει, να τισ εγκρίνει και να τισ κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο. Οι 

επιμετριςεισ, εάν δεν επιςτραφοφν εγκεκριμζνεσ ι διορκωμζνεσ ι για ςυμπλιρωςθ μζςα ςτθν πιο πάνω 

προκεςμία των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν ι εάν, μετά τθν επανυποβολι τουσ, αυτζσ δεν ελεγχκοφν, 

διορκωκοφν, εγκρικοφν και κοινοποιθκοφν ςτον ανάδοχο, μζςα ςτθν πιο πάνω μθνιαία προκεςμία, 

κεωροφνται αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, μόνο υπό τθν ζννοια ότι μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν από τον 

ανάδοχο ςε επόμενο λογαριαςμό. 

Οι επιμετριςεισ του ζργου, εγκεκριμζνεσ από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία ι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, 

μπορεί να ελεγχκοφν εκ νζου από τθν επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ και αν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, αυτό είναι επιςτρεπτζο φςτερα από ςφνταξθ 

αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του άρκρου 152 του Ν. 4412/16. 

Οι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ επιμετριςεισ υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςε 

επόμενο λογαριαςμό. 

 Όταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι μορφι 

του ζργου (αφανείσ εργαςίεσ), όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι 

τελικά εμφανείσ, ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να καλζςει Επιβλζποντα  και τθν Επιτροπι Παραλαβισ Αφανϊν Εργαςιϊν, προκειμζνου να προβοφν από 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art174_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art174_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art152_8
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κοινοφ ςτθν καταμζτρθςθ ι ηφγιςθ και να ςυντάξουν πρωτόκολλο παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ι 

πρωτόκολλο ηυγίςεωσ αντίςτοιχα. Σο πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον 

επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ, αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν 

εργαςιϊν. Η πρόςκλθςθ τθσ αναδόχου προσ τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία πρζπει να γίνεται για μεν τθν από 

κοινοφ ηφγιςθ τουλάχιςτον μια (1) εργάςιμθ θμζρα πριν από αυτιν, για δε τθ λιψθ των ςτοιχείων 

υπαίκρου τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τουσ. Η μθ ανταπόκριςθ των 

εντεταλμζνων οργάνων ςτθν πρόςκλθςθ μπορεί να αποτελεί λόγο υπερθμερίασ του κυρίου του ζργου και 

επιφζρει πεικαρχικζσ ποινζσ ςτουσ υπεφκυνουσ. Σο πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν ςυνοδεφει 

υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν δεν ζχει εκτελεςτό διοικθτικό χαρακτιρα και δεν 

προςβάλλεται αυτοτελϊσ παρά μόνο από κοινοφ με τθν προςβολι τθσ εγκριτικισ πράξθσ τθσ 

επιμζτρθςθσ.  

Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία επί μζρουσ επιμετριςεισ που λείπουν και τθν «τελικι επιμζτρθςθ», 

δθλαδι τελικό ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων 

και των πρωτοκόλλων τθσ παραγράφου παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν. Αν αυτζσ ζχουν ελεγχκεί από τθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία, οι ποςότθτεσ τίκενται όπωσ διορκϊκθκαν, ζςτω και αν εκκρεμοφν κατ’ αυτϊν 

ενςτάςεισ του αναδόχου ι αιτιςεισ κεραπείασ. Η καταχϊρθςθ αυτι ςτθν τελικι επιμζτρθςθ δεν αποτελεί 

παραίτθςθ του αναδόχου από τζτοιεσ αιτιςεισ ι ενςτάςεισ που ζχουν αςκθκεί νόμιμα, οφτε παρζχει το 

δικαίωμα ςε αυτόν να υποβάλει νζεσ. Για τισ επιμζρουσ επιμετριςεισ, που δεν ζχουν ακόμθ ελεγχκεί από 

τθν υπθρεςία, καταχωροφνται οι ποςότθτεσ των επιμετριςεων όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο πριν 

από τον ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ. Η τελικι επιμζτρθςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο με τθν ζνδειξθ «όπωσ 

ςυντάχκθκε από τον ανάδοχο». Η Διευκφνουςα Τπθρεςία ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτον ζλεγχο τθσ 

τελικισ επιμζτρθςθσ, μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι τθσ και να κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τθν 

ελεγμζνθ και διορκωμζνθ επιμζτρθςθ.  

ε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο μθνϊν από 

τθν κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των εργαςιϊν, επιβάλλεται ςε βάροσ του, για 

κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο χιλιοςτϊν (2%ο) επί του 

ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ. Η ποινικι ριτρα 

επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι (6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ. 

Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι 

επιμζτρθςθ ςυντάςςεται από τθν υπθρεςία που μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ τεχνικοφσ και 

ςυνεργεία καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Η τελικι επιμζτρθςθ που 

ςυντάςςεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται ςτον ανάδοχο.  

 

Άρκρο 37. Περαίωςθ εργαςιϊν  - Παραλαβι 

Όςα αφοροφν τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ των εργαςιϊν, τθν τελικι επιμζτρθςθ και τθν 

ζγκριςι τουσ κακϊσ και όςα αφοροφν τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν παραλαβισ, προςωρινισ και οριςτικισ, 

διζπονται από τα ςχετικά άρκρα του Ν.4412/16 (για τθν Διοικθτικι Παραλαβι του ζργου, ιςχφει το άρκρο 

169 του Ν.4412/2016 ενϊ για τθν Προςωρινι και Οριςτικι Παραλαβι, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 

170 και 172 αντιςτοίχωσ του Ν.4412/2016).  Για τθ Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν ιςχφει το άρκρο 168 

του ν. 4412/2016.  

 

Άρκρο 38. Λογαριαςμοί - Πιςτοποιιςεισ - Πλθρωμζσ  του Αναδόχου 

Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα γίνονται κάκε μινα με βάςθ ανακεφαλαιωτικοφσ λογαριαςμοφσ ςτουσ 

οποίουσ κα περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ που ζχουν τελειϊςει, ζπειτα από υποβολι από τον Εργολάβο 

προςωρινϊν επιμετριςεων και ελζγχου τουσ από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία.  τισ τμθματικζσ αυτζσ 
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πλθρωμζσ θ Επίβλεψθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ μπορεί να περιλάβει και τθν αξία των υλικϊν που κα 

ενςωματωκοφν ςτο ζργο, με τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ επί τόπου των ζργων αποκικεσ του Αναδόχου. 

Οι ποςότθτεσ των υλικϊν που πιςτοποιοφνται δεν μποροφν να ξεπερνοφν εκείνεσ που απαιτοφνται για το 

μζροσ του ζργου που απομζνει κάκε φορά. Σα πιςτοποιοφμενα υλικά και ζργα μόλισ πλθρωκοφν ανικουν 

ςτον Εργοδότθ, χωρίσ αυτό να απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ για τα υλικά και τα ζργα που 

ζχουν πλθρωκεί, όπωσ και για τθν αποκατάςταςθ ζργου ι υλικοφ που ζχει τυχόν πάκει ηθμία και, γενικά, 

χωρίσ ο Εργοδότθσ να παραιτείται από το δικαίωμα να απαιτιςει τθν εκπλιρωςθ όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Για τισ πιςτοποιιςεισ, τθν ςφνταξθ, τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν και τθν 

εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων τθσ εργολαβικισ  ςφμβαςθσ εφαρμόηονται όςα 

λεπτομερειακά αναφζρονται ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/16. 

Μετά τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «προτελικό 

λογαριαςμό», με βάςθ τισ ποςότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό πρωτόκολλο. Μετά τθ διενζργεια 

τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό 

λογαριαςμό». Για τον «προτελικό» και τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ του άρκρου 

152 του Ν.4412/16.. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ 

από τθν ςφμβαςθ εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ 

διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν.  

Για τθν είςπραξθ κάκε λογαριαςμοφ ο Ανάδοχοσ κα προςκομίηει απόδειξθ εξόφλθςθσ όλων των 

αςφαλιςτικϊν Σαμείων για τον τρζχοντα λογαριαςμό, εκτόσ αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότθ. 

 

Άρκρο 39. Φόροι  - Κρατιςεισ - Σζλθ - Δαςμοί 

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ ανεξάρτθτα τουσ βάςει των κειμζνων νόμων φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και 

κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων που ιςχφουν κατά τθ μζρα τθσ δθμοπραςίασ. 

φμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε 

άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ 

υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ, φόροι του Δθμοςίου, λοιπά τζλθ που βαρφνουν άμεςα το 

εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο μζτρο που ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ. Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό 

αντάλλαγμα. 

Καμία δαςμολογικι ι φορολογικι απαλλαγι δεν αναγνωρίηεται ςτα καφςιμα και λιπαντικά. 

 

Άρκρο 40. Πλθρωμζσ  προςωπικοφ  - Δαπάνεσ   βαρφνουςεσ  τον  Ανάδοχο. 

φμφωνα με το άρκρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ  τισ  

απαιτοφμενεσ  δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν 

επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθν μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, 

φφλαξθσ, φκοράσ κλπ των υλικϊν, οι  δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ 

μθχανθμάτων και οχθμάτων,  οι δαπάνεσ δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το ζργο και τισ κζςεισ για τθν 

λιψθ των υλικϊν και παρακαμπτθρίων οδϊν για τθν διευκόλυνςθ  τθσ  ςυγκοινωνίασ  και αποτροπι 

αποκοπισ τθσ κυκλοφορίασ γενικά, ςφςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων και οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ςτο 

προςωπικό του.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πλθρϊνει τακτικά κάκε βδομάδα το θμερομίςκιο και κάκε μινα το υπαλλθλικό 

προςωπικό του. Επίςθσ οφείλει να πλθρϊνει κι αυτοφσ που του προμθκεφουν κάκε είδουσ υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο και τα ενοίκια των μθχανθμάτων που μιςκϊνει. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 
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του Αναδόχου πλθρωμισ του προςωπικοφ του, όςων κακυςτερείται θ πλθρωμι τουσ ζχουν δικαίωμα να 

τθ ηθτιςουν με αναφορά τουσ ςτον Προϊςτάμενο τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ,. 

Αν ο Ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που ζχει προςλάβει και 

χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων, καλεί 

τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν 

εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ςυντάςςει καταςτάςεισ πλθρωμισ των 

οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, για λογαριαςμό του 

αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. ε εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ μπορεί να πλθρωκοφν οι 

αποδοχζσ μζχρι και των τριϊν (3) τελευταίων μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των ενδιαφερομζνων. 

Προχπόκεςθ τθσ πλθρωμισ είναι να υπάρχει οφειλι του κυρίου του ζργου εκ τθσ καταςκευισ του 

αποδεικνυόμενθ ι όπωσ προκφπτει από υποβλθκζντα ι ςυνταςςόμενο εκ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ 

λογαριαςμό.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλλει ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό του δϊρα λόγω εορτϊν Πάςχα και 

Χριςτουγζννων που κάκε φορά κακορίηονται με αποφάςεισ του Τπουργείου Εργαςίασ, όπωσ και μζρεσ 

υποχρεωτικισ αργίασ, χοριγθςθσ άδειασ με αποδοχζσ, αποηθμίωςθ λόγω απόλυςθσ όπωσ και τισ νόμιμεσ 

ειςφορζσ του ςτουσ αςφαλιςτικοφσ επικουρικοφσ οργανιςμοφσ ι ταμεία. 

 

Άρκρο 41. Ανακεϊρθςθ ςυμβατικισ αξίασ των  ζργων 

Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ζργων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 153 του 

Ν.4412/16. 

 

Άρκρο 42. Κανονιςμόσ νζων  τιμϊν  μονάδασ 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν και κα πλθρωκοφν με τισ τιμζσ μονάδασ που προβλζπονται ςτο 

τιμολόγιο. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ςφνταξθσ νζασ τιμισ μονάδασ, κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 156 του Ν.4412/16. 

 

Άρκρο 43. Απολογιςτικζσ εργαςίεσ 

τθν εκτζλεςθ του ζργου δεν προβλζπεται θ υλοποίθςθ εργαςιϊν απολογιςτικά.  

Η εκτζλεςθ των απολογιςτικϊν εργαςιϊν με, θ πλθρωμι τουσ και το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ 

του Αναδόχου κακορίηεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 126 και 154 του Ν.4412/16. 

 

Άρκρο 44. Προςωρινι  & οριςτικι διακοπι των ζργων - Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ 

Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 161 του Ν.4412/16.  

 

Άρκρο 45. Διακανονιςμόσ ςφμβαςθσ μετά από πτϊχευςθ ι κάνατο του Αναδόχου 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 167 του Ν.4412/16. 
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Άρκρο 46. Πινακίδεσ ενδεικτικζσ του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, μζςα ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ να καταςκευάςει 

και να τοποκετιςει ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του ζργου πινακίδεσ με τα ςτοιχεία του ζργου. Η απόςυρςθ 

τθσ αρχικισ πινακίδασ πραγματοποιείται με τθν τοποκζτθςθ τθσ αναμνθςτικισ πινακίδασ μετά τθν 

οριςτικι παραλαβι του.  

 

 

Άρκρο 47. Αρχαιότθτεσ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία αν τυχόν κατά τθν καταςκευι 

των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε  ζργα τζχνθσ. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. 

 

 

Άρκρο 48. Πρόγραμμα Ποιότθτασ Ζργου (Π.Π.Ε.)  

Για το ζργο απαιτείται θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Προγράμματοσ Ποιότθτασ Ζργου ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των αποφάςεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Βϋ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Βϋ 1013), 

ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Βϋ 928) του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. 

Εφαρμόηονται επίςθσ και οι παρακάτω αποφάςεισ:  

α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Βϋ 94),  

β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Βϋ 624) του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων 

Ζργων,  

γ) θ Δ14/43309/5.3.2001 (Βϋ 332) του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων  

και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Βϋ 125Β/ 27.01.2009). 

 

Σο Π.Π.Ε. ενςωματϊνει και κωδικοποιεί όλεσ τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν, περιγράφει τισ 

φάςεισ ανάπτυξθσ του ζργου και τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ, είναι ςε πλιρθ εναρμόνιςθ και 

περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του ζργου, κακορίηει τον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου και 

τον τρόπο και τισ λεπτομζρειεσ ςυγκζντρωςθσ και αρχειοκζτθςθσ των ςτοιχείων κατά τθν καταςκευι, ϊςτε 

να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ. Σο Π.Π.Ε. αποτελεί το εςωτερικό κανονιςτικό ζγγραφο 

του ζργου και παρζχει όλα τα εργαλεία παρακολοφκθςθσ του ζργου, ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων, 

τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςτεί και αρχειοκζτθςισ τουσ.  
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Η επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ του Προγράμματοσ Ποιότθτασ Ζργων, θ υλοποίθςθ των χεδίων ελζγχων και 

δοκιμϊν, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των εργαςτθριακϊν ελζγχων και δοκιμϊν, μπορεί να ανατίκενται ςε 

διαπιςτευμζνουσ φορείσ Επικεϊρθςθσ – Πιςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ ISO/IEC 17021 

για ςυςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτασ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 κατϋ ελάχιςτο ςτο πεδίο εφαρμογισ ΕΑ 28 ςτθν 

Ελλάδα ι ςε χϊρα μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για ςυςτιματα διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ κατά ΕΛΟΣ 

ΕΝ ΙSO 14001, για ςυςτιματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά ΕΛΟΣ 1801 και OHSAS 18001. 

 

ΟΤΥΛΙ, Ιούνιος 2020 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Σεχνικής Τπηρεσίας 

Δήμου ουφλίου 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

 



 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α.Τ.) 

 

     1 

 

 
 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (.Α.Τ.) 
(Π.Δ. 305/1996, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

 

ΙΣΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΤ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ 
 
 

ΦΑΗ ΜΕΛΕΣΗ .Α.Τ. 

Προκαταρκτικι Μελζτθ  

Προμελζτθ  

Οριςτικι Μελζτθ X 

Μελζτθ Εφαρμογισ  

 
 

 

Αρ. Εγγράφου ΣΙΣΛΟ: 

Αρ. 
Ανακεώρ. 

Ημερομ. 
Περιγραφι/Αιτία 

Ανακεώρθςθσ 

Εκπονικθκε από τον 
υντονιςτι Α & Τ τθσ 

Μελζτθσ 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α.Τ.) 

 

     2 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

ΣΜΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΜΗΜΑ Β’ – ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Γ’ – ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΛΘΨΘ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΘ ΣΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 

ΣΘΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΤΓΕΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Δ’ – ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ E’ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΘ ΛΘΨΘ ΜΕΣΡΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ 

ΧΕΔΙΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ - ΤΓΕΙΑ 

 



 

ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 
 (.Α.Τ.) 

 

     3 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σο παρόν χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) ςυντάχκθκε ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96, τθν 

ΤΑ ΔΙΠΑΔ./οικ/177/ 2001ΦΕΚ 266/01 και υλοποιείται ςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ 

52206/36/97 (Οδθγίεσ ςχετικά με το Π.Δ. 305/96 για τθν αςφάλεια και τθν υγεία ςτα 

εργοτάξια) και τθν 130159/7-05-1997 (Εγκφκλιοσ Εφαρμογισ του Π.Δ. 305/96). Σο ςχζδιο 

περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον 

ανάδοχο ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ και τθσ Τγείασ κατά τθ φάςθ 

καταςκευισ του ζργου. Σο παρόν .Α.Τ. αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ μελζτθσ. Οι 

πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο .Α.Τ. κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ βάςθ για το .Α.Τ. ςτθ 

φάςθ καταςκευισ του ζργου.  

Επίςθσ από τον Ανάδοχο Καταςκευισ του ζργου πρζπει να λθφκοφν υπόψθ: 

 υνζπειεσ των τροποποιιςεων τθσ μελζτθσ που προτείνονται από τον ίδιον  

 Θζματα Αςφάλειασ και Τγείασ που ςχετίηονται με τθ μζκοδο εργαςίασ των 

αναδόχων  

 Απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ ςε κζματα Αςφάλειασ και Τγείασ των εργαηομζνων 

 Δελτία αςφάλειασ προερχόμενα από τουσ προμθκευτζσ του για τα επικίνδυνα υλικά 

που προμθκεφεται και κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου, ϊςτε να γίνει 

γνωςτόσ ο τρόποσ με τον οποίον κα διαχειρίηεται αυτά. 

θμειώνεται ότι το .Α.Τ. αποτελεί αναπόςπαςτο και “ηωντανό’’ ςτοιχείο τθσ καταςκευισ 

του ζργου και πρζπει να ανακεωρείται, κάκε φορά που κρίνεται απαραίτθτο, ώςτε να 

ανταποκρίνεται ζγκαιρα ςτισ καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ, όπωσ αυτζσ κα προκφπτουν 

κατά τθν εξζλιξθ των εργαςιών. 
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ΣΜΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1. ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ 

Τδραυλικό ζργο – “ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ 

ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΦΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ “ 

2. ΘΕΗ 

Σο εξεταηόμενο ζργο  καταςκευάηεται ςτο Διμο  ουφλίου 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΤ 

Δεν υπάρχει πρόβλεψθ χρονοδιαγράμματοσ του ζργου κατά τθν φάςθ τθσ μελζτθσ. 

Σο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κα υποβλθκεί από τον Ανάδοχο του ζργου. 

4. ΦΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΕΘΕΙ 

Σο εξεταηόμενο ζργο αποτελεί υδραυλικό ζργο και αφορά : 

Με ην παξόλ έξγν ζα θαηαξγεζεί ν πθηζηάκελνο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ύδξεπζεο (από 

ακηαληνζσιήλεο) πνπ ζπλδέεη ην αληιηνζηάζην πδξεπηηθήο γεώηξεζεο ζηελ πεξηνρή ΙΣΕΑ 

κε ηνλ πθηζηάκελν κεξηζηήζην ύςσκα Θπκαξηάο θαη ζα αληηθαηαζηαζεί από λέν δίθηπν κε 

όδεπζε πνπ ζα αθνινπζεί ηελ πθηζηάκελε νδνπνηία. Η λέα ράξαμε απνηειείηαη από 3 

δηαθξηηά ηκήκαηα πνπ έρνπλ σο εμήο : 

 

- Καηαζιηπηηθόο αγσγόο από ηε γεώηξεζε Ιηέαο έσο ηελ λέα δεμακελή Σξηθπιιίνπ κήθνπο 

2.960 m,εζ. δηακέηξνπ ≈Φ160 

- Αγσγόο βαξύηεηαο από ηελ λέα δεμακελή Σξηθπιιίνπ έσο λέα Δεμακελή Σπρεξνύ, 

κήθνπο 12.710 m,εζ. Δηακέηξνπ ≈ Φ200 

- Κιάδνο από ησλ αγσγό βαξύηεηαο πξνο κεξηζηή Θπκαξηάο,κήθνπο 1.390 m,εζ. 

δηακέηξνπ ≈ Φ160. 

 

Η ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ θαη ηνπ αγσγνύ βαξύηεηαο επηηπγράλεηαη 

κέζσ κίαο λέαο δεμακελήο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζε ύςσκα πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνύ 

ΣΡΙΦΤΛΛΙ (Δήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο) πξνο αμηνπνίεζε ηνπ γεσδαηηηθνύ πςνκέηξνπ.  

Σέινο ζα εμνπιηζζεί δνκηθά θαη κεραλνινγηθά ε γεώηξεζε ΙΣΕΑ (απνηειείηαη από δεύγνο 

αιιεινθαιππηόκελσλ γεσηξήζεσλπνπ ηξνθνδνηνύλ ην ελ ιόγσ δίθηπν.  

Σν λέν δίθηπν, ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 17,06km,  ζα είλαη από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 

πςειήο ππθλόηεηαο (HDPE) 3
εο

 γεληάο θαη αληνρήο 16 αηκνζθαηξώλ.Γηα ηελ εύξπζκε θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ πξνβιέπνληαη όια ηα όξγαλα ειέγρνπ πνπ είλαη απαξαίηεηα 

ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο όπσο : 

- Δηαηάμεηο αεξηζκνύ θαη εμαεξηζκνύ  

- Δηαηάμεηο αληηπιεγκαηηθήο πξνζηαζίαο 
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- Δηαηάμεηο κέηξεζεο παξνρήο 

- Δηαηάμεηο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο & γείσζεο 

- Δηαηάμεηο δηαθιάδσζεο  

Όπσο πξναλαθέξζεθε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ γεσδαηηηθνύ πςνκέηξνπ, ζα θαηαζθεπαζζεί 

κία δηζάιακε δεμακελή από νπιηζκέλν ζθπξόδεκαζε ύςσκα βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνύ 

Σξηθύιιη σθέιηκνπ όγθνπ πεξίπνπ 150 m3. 

 

 

H διάταξθ του δικτφου απεικονίηονται ςτα ςχζδια των αντίςτοιχων Οριηοντιογραφιϊν  

 

5. ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

Βασιλέως Γεωργίου Β’ 180 

ουφλί 

Σ.Κ.: 684 00 

6. ΜΕΛΕΣΗΣΗ 

………………………………. 

Βασιλέως Γεωργίου Β’ 180 

ουφλί 

Σ.Κ.: 684 00 

7. ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

(Σο νόθμα που αποδίδεται ςτον όρο ‘υντονιςτισ Αςφάλειασ και Τγείασ’ ςτθ Μελζτθ 

ορίηεται ςτο Π.Δ. 305/96 και τθν ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177 Αρ.Φ. 266/01.) 

…………………….. 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

Βασιλέως Γεωργίου Β’ 180 

ουφλί 

Σ.Κ.: 684 00 

8. ΔΛΔΓΚΣΖ ΜΔΛΔΣΖ: 

ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

Βασιλέως Γεωργίου Β’ 180 

ουφλί 

Σ.Κ.: 684 00 
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9. ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Ο Κ.τ.Ε κα ορίςει τον Ανάδοχο καταςκευισ του Ζργου 

10. ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΑ ΟΚΩ 

10.1 Χριςθ γθσ περιβάλλοντοσ χώρου και ςχετικοί περιοριςμοί 

Δεν υπάρχουν περιοριςμοί χριςθσ γθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου, ςφμφωνα με τα 

διακζςιμα ςτοιχεία.  

10.2 Τφιςτάμενα δίκτυα ΟΚΩ 

φμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία, ςτθν περιοχι που κα καταςκευαςκεί το δίκτυο 

φδρευςθσ υπάρχουν υφιςτάμενα δίκτυα Κοινισ Ωφζλειασ, όπωσ δίκτυο του ΟΣΕ, δίκτυο τθσ 

ΔΕΘ, δίκτυο φδρευςθσ κ.α. 

10.3 Τφιςτάμενα οδικά δίκτυα  

Δθμοτικό δίκτυο, αγροτικι οδόσ 

10.4 Τφιςτάμενα τεχνικά 

……………………………………. 

11. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΦΑΕΩΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΙΑ. 

Ακολοφκωσ περιγράφονται οι κυριότερεσ φάςεισ εκτζλεςθσ τθσ καταςκευισ του ζργου 

κακϊσ και οι εφαρμοηόμενεσ μζκοδοι εργαςίασ.  

 Προκαταρκτικζσ εργαςίεσ: Πριν τθ ζναρξθ οποιονδιποτε εργαςιϊν γίνεται θ 

χωροκζτθςθ του εργοταξίου, θ διαμόρφωςθ του χϊρου του εργοταξίου και 

καταςκευάηονται όλεσ οι απαραίτθτεσ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ, ιτοι γραφεία, 

αποκικεσ, ςυνεργείο, εργαςτιριο (για επί τόπου δοκιμζσ), χωροκζτθςθ αποκικθσ 

αδρανϊν υλικϊν, ςφνδεςθ με δίκτυα Κοινισ Ωφζλειασ κακϊσ και χϊρων 

ςτάκμευςθσ του κινθτοφ εξοπλιςμοφ.  

 Εκςκαφι ορυγμάτων: ςτισ εργαςίεσ περιλαμβάνονται θ χάραξθ ςκαμμάτων, θ κοπι 

αυτϊν, θ αποξιλωςθ του υπερκείμενου αςφαλτικοφ τάπθτα, θ εκςκαφι και θ 

διαμμόρφωςθ του ορφγματοσ κατά μικοσ και εγκαρςίωσ τθσ οδοφ, θ αντιςτιριξθ 

των πρανϊν του ορφγματοσ ανάλογα με το βάκοσ του και το υλικό του εδάφουσ.  

 Σοποκζτθςθ αγωγϊν: ςτισ εργαςίεσ περιλαμβάνονται οι τοπογραφικζσ εργαςίεσ 

(υψομετρικι αποτφπωςθ του πυκμζνα του ορφγματοσ), θ διάςτρωςθ με άμμο, θ 
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μεταφορά και προςωρινι αποκικευςθ των αγωγϊν ςτο χϊρο του εργοταξίου, θ 

τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των τμθμάτων του αγωγοφ, ο εγκιβωτιςμόσ του αγωγοφ με 

άμμο και θ επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ με κατάλλθλα προϊόντα 

 Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ: μετά το πζρασ των εργαςιϊν προβλζπεται θ 

αποκατάςταςθ του αςφαλτικοφ τάπθτα που αποξθλϊκθκε και των πεηοδρομίων 

κακϊσ και θ απομάκρυνςθ και διάκεςθ ςε επιλεγμζνουσ χϊρουσ των πλεοναηόντων 

προϊόντων εκςκαφισ 

12. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΓΙΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΣΕ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ  

Αν κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου χρειαςτεί να γίνει ανακεϊρθςθ τθσ μελζτθσ, 

είναι απαραίτθτο να γίνει ανακεϊρθςθ και του .Α.Τ. ςτα ςθμεία που επθρεάηονται από τισ 

αλλαγζσ. 
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ΣΜΗΜΑ Β’ 

ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΤΧΘΟΤΝ 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ ΜΕΛΕΣΗ 

Λαμβάνονται υπόψθ οι γενικζσ αρχζσ πρόλθψθσ εργαςιακϊν κινδφνων που αναφζρονται 

ςτο άρκρο 7 του Π.Δ. 17/96 προςαρμοςμζνεσ ςτα τεχνικά ζργα και ςυγκεκριμζνα: 

 Εξάλειψθ κινδφνων  

 Αντιμετϊπιςθ κινδφνων ςτθν πθγι τουσ  

 Εκτίμθςθ κινδφνων που δεν μποροφν να αποφευχκοφν και μζτρα που προτείνονται 

για τθν πρόλθψι τουσ  

 Περιγραφι τθσ μεκόδου εργαςίασ και του τυχόν απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, όπου 

αυτόσ κεωρείται απαραίτθτοσ λόγω υψθλισ επικινδυνότθτασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

καταςκευισ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του ζργου  

 Αντικατάςταςθ των επικίνδυνων υλικϊν με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα  

 Προτεραιότθτα ςτα μζτρα ομαδικισ προςταςίασ ςε ςχζςθ με τα μζτρα ατομικισ 

προςταςίασ  

 Προςαρμογι ςτθν τεχνικι ανάπτυξθ  

 Αρχιτεκτονικζσ, τεχνικζσ και/ι οργανωτικζσ εναλλακτικζσ για τθν επίτευξθ 

προγραμματιςμοφ των διαφόρων εργαςιϊν και ςταδίων εργαςίασ που γίνονται 

ταυτόχρονα ι διαδοχικά. 

2. ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

Οι κίνδυνοι κατά τθν καταςκευι του ζργου μπορεί να περιλαμβάνουν τουσ εξισ γενικοφσ 

κινδφνουσ: 

2.1 Μεταφορά υλικών και αποκικευςθ υλικών 

 υγκροφςεισ ανάμεςα ςε οχιματα, εξοπλιςμό και πεηοφσ 

 Κίνδυνοι κατά τθ μεταφορά των υλικϊν (υπερφόρτωςθ, διακίνθςθ ογκωδϊν, 

μεγάλου μικουσ, επικίνδυνων υλικϊν) 
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 Κίνδυνοι από τθν αποκικευςθ υλικϊν (μθ ορκι ςτοιβαςία, αποκικευςθ ςε 

ςυνκικεσ κακοφ αεριςμοφ) 

 Κίνδυνοι από τθν αποκικευςθ εφφλεκτων υλικϊν (π.χ. μονωτικά) 

2.2 Χάραξθ τεχνικών ζργων 

 Κίνδυνοι ςυγκροφςεων οχθμάτων – μθχανθμάτων λόγω τθσ υπάρχουςασ 

κυκλοφορίασ 

2.3 Εκςκαφζσ – εξυγιάνςεισ - επιχώςεισ 

 υγκροφςεισ ανάμεςα ςε οχιματα, εξοπλιςμό και πεηοφσ 

 Ζκκεςθ ςε ςκόνθ, κίνδυνοι υγείασ από κόρυβο και δονιςεισ 

 Πτϊςθ ατόμων ι/και αντικειμζνων ςτθν εκςκαφι 

 Εγκαφματα από κερμά μζρθ Μ/Χ 

 Ανατροπι του οχιματοσ 

 Απόκεςθ ποςοτιτων αδρανϊν και χϊματοσ 

2.4 Καταςκευζσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 

 Κίνδυνοσ καταπλάκωςθσ από ςτοιχεία ι ςίδερα. Πτϊςθ αντικειμζνων, Πρόςκρουςθ 

με το κινθτόσ μζροσ τθσ αντλίασ. υγκροφςεισ. Εκτόξευςθ εγκλωβιςμζνων 

ςωματιδίων ςκυροδζματοσ 

 Πιάςιμο με ςίδερα, γδάρςιμο, κάψιμο, διαπζραςθ οπλιςμοφ ςτο ςϊμα 

εργαηομζνου. Εκτοξεφςεισ γρεηιϊν - πεταλοφδων 

 Ανατροπι αντλίασ, ανυψωτικοφ 

 Γλίςτρθμα – Παραπάτθμα 

 Κίνδυνοι από χειρωνακτικι διακίνθςθ 

 Επαφι με ςίδερα (το καλοκαίρι θ κερμοκραςία του ςιδιρου είναι υψθλι) – Επαφι 

με το ςκυρόδεμα 

 Δόνθςθ από μθχανι ςυμπφκνωςθσ του ςκυροδζματοσ 

 Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ (τςιμζντο – ρευςτοποιθτισ) 

 Πτϊςθ από φψοσ. Πτϊςθ ςε προεξζχοντα τμιματα ςιδθρϊν οπλιςμϊν 
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 Κατάρρευςθ ςιδιρου (ξφλου) τφπων. Κατάρρευςθ ικριωμάτων 

2.5 Μονώςεισ 

 Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ (αςφαλτικά – ανακυμιάςεισ) 

 Πυρκαγιά 

 Πτϊςθ από φψοσ 

 Κίνδυνοι εγκαυμάτων κ.α. τραυματιςμϊν από ςυγκολλιςεισ 

2.6 Σοποκζτθςθ – ςυναρμολόγθςθ προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων 

 υγκροφςεισ ανάμεςα ςε οχιματα, εξοπλιςμό και πεηοφσ 

 Πτϊςθ αντικειμζνων ςτθν τάφρο 

 Κίνδυνοι καταπλάκωςθσ από ςτοιχεία 

 Επαφι με μεταλλικά ςτοιχεία (το καλοκαίρι θ κερμοκραςία τουσ είναι υψθλι) 

 Ανατροπι ανυψωτικοφ 

 Γδάρςιμο – Κόψιμο 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ καταςκευισ κα ορίςει το Χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν για πρόλθψθ κινδφνου 

για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ και επιςκζπτεσ ςτο εργοτάξιο. 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΦΑΗ ΜΕΛΕΣΗ – ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΧΕΣΑΙ ΝΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

τουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηεται μια καταγραφι των κινδφνων που ενδζχεται 

να εμφανιςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Οι πίνακεσ ςυντίκενται οριηόντια από 

προκαταγεγραμμζνεσ «πθγζσ κινδφνων» και κατακόρυφα από μθ προκακοριςμζνεσ φάςεισ 

και υποφάςεισ εργαςίασ. 

Ζτςι για κάκε φάςθ / υποφάςθ εκτζλεςθσ του ζργου, επιςθμαίνονται οι κίνδυνοι που 

ενδζχεται να παρουςιαςτοφν. Θ επιςιμανςθ γίνεται με τθν αναγραφι των αρικμϊν 1, 2 ι 3 

ςτουσ κόμβουσ του πίνακα, όπου αντίςτοιχα εντοπίηεται πικανι πθγι κινδφνου. Σονίηεται 

ότι θ χριςθ των αρικμϊν είναι υποκειμενικι και αποδίδει τθν αντίλθψθ του ςυντάκτθ για 

τθν ζνταςθ των κινδφνων.  

ε γενικζσ γραμμζσ οι βαςικζσ αρχζσ χρθςιμοποίθςθσ των αρικμϊν αυτϊν είναι οι εξισ: 
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 Ο αρικμόσ 3 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι: 

είτε (i) θ πθγι του κινδφνου είναι ςυνεχϊσ παροφςα κατά τθν εξεταηόμενθ φάςθ / 

υποφάςθ εργαςίασ (π.χ. κίνδυνοσ κατάρρευςθσ κατά τθν εκςκαφι κεμελίων 

δίπλα ςε παλαιά οικοδομι) 

είτε (ii) οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθτα 

επικίνδυνων καταςτάςεων, (π.χ. κίνδυνοσ αςτοχίασ των πρανϊν εκςκαφισ, 

όταν το ζδαφοσ είναι μικρισ ςυνεκτικότθτασ, ι υδροφορεί κλπ) 

είτε (iii)  ο κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι 

περιοριςμζνθ (π.χ. κίνδυνοσ ζκρθξθσ λόγω απρόςεκτθσ χριςθσ θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ ι γυμνισ φλόγασ ςε χϊρο αποκικευςθσ εκρθκτικϊν ι ςε δεξαμενι 

καυςίμων) 

 Ο αρικμόσ 1 χαρακτθρίηει περιπτϊςεισ όπου διαπιςτϊνεται ότι: 

είτε (i) θ πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 

κίνδυνοι τραυματιςμϊν από ανατροπζσ υλικϊν ςε οικοδομικό εργοτάξιο κλπ) 

είτε (ii) δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ αφξθςθσ των κινδφνων (π.χ. κίνδυνοι από τθν 

κίνθςθ οχθμάτων ςε ζνα ευρφχωρο υπαίκριο εργοτάξιο) 

είτε (iii)  ο κίνδυνοσ δεν είναι ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναι 

μεγάλθ (π.χ. κίνδυνοι από τθν εκτζλεςθ υπαίκριων εργαςιϊν ςε ςυνκικεσ 

καφςωνα) 

 Ο αρικμόσ 2 χαρακτθρίηει τισ κεωροφμενεσ ωσ ενδιάμεςεσ των 1 και 3 περιπτϊςεισ. 
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο             

01100. Φπζηθά πξαλή  01101 Καηνιίζζεζε. Απνπζία/αλεπάξθεηα 

ππνζηήξημεο 

  2   1     

01102 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/αλεπάξθεηα 

πξνζηαζίαο 

  2   1     

01103 ηαηηθή επηθφξηηζε. 

Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο 

     1     

01104 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία            

01105 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο           

01106 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο   2        

01200. Τερλεηά πξαλή & 

Δθζθαθέο 

01201 Καηάξξεπζε. Απνπζία/αλεπάξθεηα 

ππνζηήξημεο 

  2  2 2 2 2   
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο             

01202 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία/αλεπάξθεηα 

πξνζηαζίαο 

  2  2 2 2 2   

01203 ηαηηθή επηθφξηηζε. Τπεξχςσζε           

01204 ηαηηθή επηθφξηηζε. 

Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο 

   1       

01205 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία            

01206 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο           

01207 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο    1  1 1 1   

01300. Υπόγεηεο εθζθαθέο 01301 Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 

Αλππνζηήισηα ηκήκαηα 

  2  2 2 2 2   

01302 Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 

Αλεπαξθήο ππνζηχισζε 

  2  2 2 2 2   

01303 Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 
Καζπζηεξεκέλε ππνζηχισζε 

  2  2 2 2 2   

01304 Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο   2        

01400. Καζηδήζεηο 01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο   3  1 1 1 1   

01402 Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή   2  1 1 1 1   

01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ   2  1 1 1 1   

01404 Δξππζκφο   2  1 1 1 1   

01405 Γεσινγηθέο/γεσρεκηθέο κεηαβνιέο           

01406 Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα   2  1 1 1 1   

01407 Τπνζθαθή/απφπιπζε   2        
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο             

01408 ηαηηθή επηθφξηηζε   2        

01409 Γπλακηθή θαηαπφλεζε-θπζηθή αηηία   2   1     

01410 Γπλακηθή θαηαπφλεζε-αλζξσπνγελήο 

αηηία 

  2        

01500. Άιιε πεγή 01501             

01502             
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

02000. Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό εμνπιηζκό           

02100. Κίλεζε νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ  

02101 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-νρήκαηνο  1 1 1     1 1 

02102 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-πξνζψπσλ  1 1 1     1 1 

02103 πγθξνχζεηο νρήκαηνο-ζηαζεξνχ 

εκπνδίνπ 

 1 1 1     1 1 

02104 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-

νρήκαηνο 

 1 1 1     1 1 

02105 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-

ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 

 1 1 1     1 1 

02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο 

ζπζηεκάησλ 

 1 1 1     1 1 

02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο 

αθηλεηνπνίεζε 

 1 1 1     1 1 
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. 

Αλεπαξθήο πξνζηαζία 

          

02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο.-

Δθηξνρηαζκφο 

          

02200. Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ 

02201 Αζηαζήο έδξαζε   1 1     1  

02202 Τπνρψξεζε εδάθνπο/δαπέδνπ   1   1   1  

02203 Έθθεληξε θφξησζε    1       

02204 Δξγαζία ζε πξαλέο   1        

02205 Τπεξθφξησζε    1       

02206 Μεγάιεο ηαρχηεηεο    1 1  1    

02300. Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε 02301 ηελφηεηα ρψξνπ  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο         1  

02303 
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ 
ηκεκάησλ-πηψζεηο 

        1  

02304 
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλ-
παγηδεχζεηο κειψλ 

        1  

02305 
Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα & 
ηκήκαηά ηνπο 

          

02400. Δξγαιεία ρεηξόο 02401             

02402             

02403             

02500. Άιιε πεγή 02501             

02502             

02503             
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

03000. Πηώζεηο από ύςνο           

03100. Οηθνδνκέο-θηίζκαηα  03101 Καηεδαθίζεηο           

03102 Κελά ηνίρσλ           

03103 Κιηκαθνζηάζηα           

03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο           

03200. Γάπεδα εξγαζίαο - 

πξνζπειάζεηο 

03201 Κελά δαπέδσλ           

03202 Πέξαηα δαπέδσλ           

03203 Δπηθιηλή δάπεδα            

03204 Οιηζζεξά δάπεδα          1  

03205 Αλψκαια δάπεδα          1  

03206 Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ           
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

03207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη 

πεδνγέθπξεο 

          

03208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο         2  

03209 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία 

αλάξηεζεο 

        
 

 

03210 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία 

κεραληζκνχ 

        
 

 

03211 Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε           

03300. Ιθξηώκαηα 03301 Κελά ηθξησκάησλ           

03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία 

ζπλαξκνιφγεζεο 

        
 

 

03303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο           

03304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ 

ηθξηψκαηνο 

        
 

 

03305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε           

03400. Τάθξνη/θξέαηα 03401 Πηψζε ζε ηάθξν ή θξέαξ   2  2 2 2 2 2  

03402             

03500. Άιιε πεγή 03501             

03502             

03503             
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

04000. Δθξήμεηο . Δθηνμεπόκελα πιηθά-ζξαύζκαηα           

04100. Δθξεθηηθά – Αλαηηλάμεηο  04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ           

04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ           

04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ           

04104 Απνζήθεο εθξεθηηθψλ           

04105 Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ           

04106 Γηαθπγή-έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ 

& κηγκάησλ 

          

04200. Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε 04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο/νμπγφλνπ           

04202 Τγξαέξην           

04203 Τγξφ άδσην           

04204 Αέξην πφιεο           
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο           

04207 Γίθηπα χδξεπζεο   2  1      

04208 Διαηνδνρεία/πδξαπιηθά ζπζηήκαηα           

04300. Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε 04301 Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε           

04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ/αγθπξίσλ           

04303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ 

ζηνηρείσλ 

          

04304 πξκαηφζρνηλα            

04305 Δμνιθεχζεηο           

04306 Λαμεχζεηο/ηεκαρηζκφο ιίζσλ           

04400. Δθηνμεπόκελα πιηθά 04401 Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα           

04402 Ακκνβνιέο           

04403 Σξνρίζεηο/ιεηάλζεηο     2 2     

04500. Άιιε πεγή 04501             

04502             

04503             
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 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

05000. Πηώζεηο-κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ           

05100. Κηίζκαηα - θέξσλ νξγαληζκόο  05101 Αζηνρία. Γήξαλζε           

05102 Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε           

05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή 

θαηαπφλεζε 

          

05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή 

θαηαπφλεζε 

          

05105 Καηεδάθηζε            

05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ           

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία 05201 Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ           

05202 Γηαζηνιή-ζπζηνιή πιηθψλ           

05203 Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ           



 
ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 

 (.Α..Τ.) 

 

     22 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

05000. Πηώζεηο-κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ           

05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & 

εμαξηήκαηα 

          

05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε           

05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή 

θαηαπφλεζε 

          

05207 Καηεδάθηζε            

05208 Αξκνιφγεζε/απαξκνιφγεζε 
πξνθαηαζθ. ζηνηρείσλ 

          

05300. Μεηαθεξόκελα πιηθά - 

Δθθνξηώζεηο 

05301 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 
Αθαηαιιειφηεηα/αλεπάξθεηα 

   1   1 1 1  

05302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε    1   1 1 1  

05303 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 

Τπεξθφξησζε 

   1   1 1 1  

05304 Απφθιηζε κεραλήκαηνο. 

Αλεπαξθήο έδξαζε 

   1   1 1 1  

05305 Αηειήο/έθθεληξε θφξησζε    1  1   1  

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ    1     1  

05307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ    1  1   1  

05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ 

κήθνπο 

   1       

05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ 

θνξηίσλ 

   1     1  

05310 Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. 

Τπεξθφξησζε 

   1  1   1  
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

05000. Πηώζεηο-κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ           

05311 Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ           

05400. Σηνηβαζκέλα πιηθά 05401 Τπεξζηνίβαζε    1       

05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ 

πεξηνξηζκνχ ζσξνχ 

   1       

05403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε    1       

05500. Άιιε πεγή 05501             
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

06000. Ππξθατέο           

06100. Δύθιεθηα πιηθά  06101 Έθιπζε/δηαθπγή εχθιεθησλ 

αεξίσλ 

          

06102 Γεμακελέο/αληιίεο θαπζίκσλ         2  

06103 Μνλσηηθά, δηαιχηεο, PVC θιπ. 

εχθιεθηα 

          

06104 Αζθαιηνζηξψζεηο/ρξήζε πίζζαο          2 

06105 Απηαλάθιεμε-εδαθηθά πιηθά           

06106 Απηαλάθιεμε-απνξξίκκαηα           

06107 Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. 
Αλεπαξθήο πξνζηαζία 

          

06200. Σπηλζήξεο & βξαρπθπθιώκαηα 06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε           

06202 Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε   3        

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε   3        
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

06000. Ππξθατέο           

06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ 

εμσηεξηθφ ζπηλζήξα 

        
2 

 

06300. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο 06301 Υξήζε θιφγαο-νμπγνλνθνιιήζεηο         2  

06302 Υξήζε θιφγαο-

θαζζηηεξνθνιιήζεηο 

        
 

 

06303 Υξήζε θιφγαο-ρπηεχζεηο           

06304 Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο     1    2  

06305 Ππξαθηψζεηο πιηθψλ         2  

06400. Άιιε πεγή 06401             

06402             

06403             
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

07000. Ηιεθηξνπιεμία           

07100. Γίθηπα-εγθαηαζηάζεηο  07101 Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα  2 2  2      

07102 Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα  2 2  2      

07103 Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα           

07104 Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα           

07105 Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ         2  

07106 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή 

πξνζηαζία 

        
2 

 

07200. Δξγαιεία-κεραλήκαηα 07201 Ζιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα         2  

07202 Ζιεθηξνθίλεηα εξγαιεία         2  

07300. Άιιε πεγή 07301             
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

07000. Ηιεθηξνπιεμία           

 
 
 

07302             

07303             
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

08000. Πληγκόο/Αζθπμία           

08100. Νεξό  08101 Τπνβξχρηεο εξγαζίεο           

08102 Δξγαζίεο ελ πισ-πηψζε           

08103 Βχζηζε/αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ           

08104 
Παξφρζηεο/παξάιηεο εξγαζίεο. 

Πηψζε 

        
 

 

08105 
Παξφρζηεο/παξάιηεο εξγαζίεο. 
Αλαηξνπή κεραλήκαηνο 

          

08106 
Τπαίζξηεο ιεθάλεο /Γεμακελέο. 

Πηψζε 

        
 

 

08107 
Τπαίζξηεο ιεθάλεο /Γεμακελέο. 
Αλαηξνπή κεραλήκαηνο 

          

08108 Πιεκκχξα/Καηάθιπζε έξγνπ   2  2 2   2  

08200. Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ 08201 Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη           
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

08000. Πληγκόο/Αζθπμία           

08202 
Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί 

θαζαξηζκνί 

    2    
2 

 

08203 Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε ,θιπ      1     

08204 
Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν-αλεπάξθεηα 

νμπγφλνπ 

     2   
2 

 

08300. Άιιε πεγή 08301             

08302             

08303             
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

09000. Δγθαύκαηα           

09100. Υςειέο ζεξκνθξαζίεο  09101 πγθνιιήζεηο/ζπληήμεηο         2  

09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά            

09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά         2  

09104 Σήγκαηα κεηάιισλ           

09105 Άζθαιηνο/πίζζα          2 

09106 Καπζηήξεο           

09107 Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα 

κεραλψλ 

 1 1      
2 

 

09200. Καπζηηθά πιηθά 09201 Αζβέζηεο           

09202 Ομέα           

09203             
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

09000. Δγθαύκαηα           

09300. Άιιε πεγή 09301             

09302             

09303             
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Φάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ  

1 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

2 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 2.1 Απνμήισζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

 2.2 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε αγσγψλ 

3.2 Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε αγσγψλ 

3.3 Καηαζθεπή θξεαηίσλ  

3.4 Δγθηβσηηζκφο κε άκκν 

3.5 Δπαλαπιήξσζε νξχγκαηνο 

4 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 4.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

  4.2 Απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

 

 

Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο           

10100. Φπζηθνί παξάγνληεο   10101 Αθηηλνβνιίεο           

10102 Θφξπβνο/δνλήζεηο 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 

10103 θφλε 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 

10104 Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10105 Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο           

10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο           

10108 Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο         2  

10109 Τπεξπίεζε/ππνπίεζε           

10110             

10111             
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Κίλδπλνη   Πεγέο θηλδύλσλ Φ1.1 Φ2.1 Φ2.2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ3.4 Φ3.5 Φ4.1 Φ4.2 

10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο           

10200. Φεκηθνί παξάγνληεο 10201 Γειεηεξηψδε αέξηα           

10202 Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ           

10203 Ακίαληνο           

10204 Αηκνί ηεγκάησλ           

10205 Αλαζπκηάζεηο πγξψλ/βεξλίθηα, θφιιεο, 
κνλσηηθά, δηαιχηεο 

          

10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ           

10207 Καπζαέξηα κεραλψλ εζση. θαχζεο           

10208 πγθνιιήζεηο           

10209 Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο           

10210             

10211             

10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο 10301 Μνιπζκέλα εδάθε           

10302 Μνιπζκέλα θηίξηα           

10303 Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, 
βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο 

        2  

10304 Υψξνη πγηεηλήο           

10305             
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ΣΜΖΜΑ Β’ 

 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

Γηα θάζε «πεγή θηλδχλσλ» πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β, θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαζψο θαη ε 

εθηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θηλδχλνπ. ηε ζπλέρεηα αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά ηπρφλ πξφζζεηεο ελέξγεηεο θαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ . Σέινο εθηηκάηαη ν θίλδπλνο πνπ παξακέλεη κεηά θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ. 

 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

01000 Αζηνρίεο εδάθνπο    

01100 Φπζηθά πξαλή    

01101 
Καηνιίζζεζε. 
Απνπζία/αλεπάξθεηα 
ππνζηήξημεο 

Φ2.2, Φ3.3 
Π.Γ 1073/81,Σκήκα Η, Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15 

 

01102 
Απνθνιιήζεηο. 
Απνπζία/αλεπάξθεηα 
πξνζηαζίαο 

Φ2.2, Φ3.3 
Π.Γ 1073/81,Σκήκα Η, Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15 

 

01103 
ηαηηθή επηθφξηηζε. 
Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο 

Φ3.3 ΠΓ 1073/81: Άξζξα 2,7  

01106 
Γπλακηθή επηθφξηηζε. 
Αλαηηλάμεηο 

Φ2.2 

ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 10,2 
ΠΓ 329/83: Άξζξα 16 
ΤΑ 3046/89: Άξζξα 5 

 

01200 Σερλεηά πξαλή θαη εθζθαθέο    

01201 
Καηάξξεπζε. 
Απνπζία/αλεπάξθεηα 
ππνζηήξημεο 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 Π.Γ 1073/81: άξζξα 2,9,13  
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

01202 
Απνθνιιήζεηο. 
Απνπζία/αλεπάξθεηα 
πξνζηαζίαο 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 Π.Γ 1073/81: άξζξα 2,9,13  

01204 
ηαηηθή επηθφξηηζε. 
Δγθαηαζηάζεηο/εμνπιηζκφο 

Φ3.1 
Π.Γ 1073/81: άξζξα 2,5,10 θαη Π.Γ. 
305/96, Παξάξηεκα IV, BII παξ.10 

Απαγνξεχεηαη ε ρσξίο ιφγν 
παξακνλή πξνζσπηθνχ θνληά 
ζηα πξαλή ησλ εθζθαθψλ 

01207 
Γπλακηθή επηθφξηεζε.Κηληηφο 
Δμνπιηζκφο 

Φ3.1, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5  Π.Γ 1073/81: άξζξν 10  

01300 Τπόγεηεο εθζθαθέο    

01301 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 
Αλππσζηχισηα ηκήκαηα 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η. Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15   

 

01302 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 
Αλεπαξθήο ππνζηήιεσζε 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η. Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15   

 

01303 
Καηαπηψζεηο νξνθήο/παξεηψλ. 
Καζπζηεξεκέλε ππνζηχισζε 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η. Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15   

 

01304 
Καηάξξεπζε κεηψπνπ 
πξνζβνιήο 

Φ2.2, 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η. Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15   

 

01400 Καζηδήζεηο    

01401 
Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο 
εθζθαθέο 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η. Π.Γ. 
225/1989, Αξζ. 15   

 

01402 
Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα 
θαηαζθεπή 

Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η    

01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 Π.Γ 1073/81: Αξζ. 14    

01404 Δξππζκφο Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η.  
Π.Γ. 225/1989, Αξζ. 15   

 

01406 Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα Φ2.2, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η.  
Π.Γ. 225/1989, Αξζ. 15   
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

01407 Τπνζθαθή/απφπιπζε Φ2.2 ΠΓ 1073/81: Άξζξα 10,14,9  

01408 ηαηηθή επηθφξηηζε Φ2.2, Π.Γ 1073/81: Αξζ. 10   

01409 Γπλακηθή θαηαπφλεζε-θπζηθή 
αηηία 

Φ2.2, Φ3.3 Π.Γ 1073/81: Αξζ. 10  

01410 Γπλακηθή θαηαπφλεζε-
αλζξσπνγελήο αηηία 

Φ2.2, Φ2.3 Π.Γ 1073/81: Αξζ. 10  

02000 
Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό 
εμνπιηζκό 

   

02100 
Κίλεζε νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

   

02101 
πγθξνχζεηο νρήκαηνο-
νρήκαηνο 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2 
Π.Γ. 305/96, Παξάξηεκα IV, Α 
παξ.10 

  

02102 
πγθξνχζεηο νρήκαηνο-
πξνζψπσλ 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1,Φ4.1, Φ4.2 
Π.Γ. 305/96, Παξάξηεκα IV, Α 
παξ.10 

  

02103 
πγθξνχζεηο νρήκαηνο-
ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2 
Π.Γ. 305/96, Παξάξηεκα IV, Α 
παξ.10 

Οη θηλήζεηο πξνζέγγηζεο 
αλαηξεπφκελσλ απηνθηλήησλ 
ζα γίλνληαη κε ηελ βνήζεηα 
θνπκαληαδφξνπ 

02104 
πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-
νρήκαηνο 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1,Φ4.1, Φ4.2 Π.Γ. 225/1989, Αξζξ. 8   

02105 
πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο-
ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2 Π.Γ. 225/1989, Αξζξ. 8   

02106 
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο 
ζπζηεκάησλ 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1,Φ4.1, Φ4.2 Π.Γ 1073/81: άξζξα45-48,50,85   

02107 
Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο 
αθηλεηνπνίεζε 

Φ2.1, Φ2.2, Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2  Π.Γ 1073/81: άξζξα45-48,50,85   
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

02200 
Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ 

   

02201 Αζηαζήο έδξαζε Φ2.2, Φ3.1, Φ4.2 Π.Γ 1073/81: άξζξα 8   

02202 Τπνρψξεζε εδάθνπο/δαπέδνπ Φ2.2, Φ3.3,  
Π.Γ 1073/81: άξζξα 72 θαη Π.Γ. 
305/96, Παξάξηεκα IV, BII, παξ. 8 

  

02203 Έθθεληξε θφξησζε Φ3.1, Φ4.2 

Ν 2094/92: Άξζξα 32,79,97 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 14 
ΠΓ 305/96: Άξζξα Π8 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 

  

02204 Δξγαζία ζε πξαλέο Φ2.2 
Π.Γ. 305/96, Παξάξηεκα IV, BII, 
παξ. 8 

  

02205 Τπεξθφξησζε Φ3.1, Φ4.2 
Π.Γ. 1073/1981, Σκήκα VI, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 14 

  

02206 Μεγάιεο ηαρχηεηεο Φ3.1 Φ3.2, Φ3.4, Φ4.2 
Π.Γ. 1073/1981, Σκήκα VI, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 14 

 

02300 Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε    

02301 ηελφηεηα ρψξνπ 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1, Φ3.2, 
Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1 

Π.Γ. 1073/81: άξζξν 46   

03000 Πηώζεηο από ύςνο    

03400 Σάθξνη/θξέαηα   
 

03401 Πηψζε ζε ηάθξν ή θξέαξ 
Φ2.2, Φ2.3, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, 
Φ3.5, 

Π.Γ 1073/81: Σκήκα Η, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 25  

04000 
Δθξήμεηο . Δθηνμεπόκελα 
πιηθά-ζξαύζκαηα 

  
 

04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ Φ2.3 

ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 

ΠΓ 225/89: Άξζξα 10,13 

ΠΓ 396/94: Άξζξα 10,6,7,8 
ΤΑ 3046/89: Άξζξα 5 
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

04200 Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε    

04207 Γίθηπα χδξεπζεο Φ2.2, Φ3.2 

ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 92,94,95,96 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 11,12 
ΠΓ 305/96: Π2 
ΤΑ 22/5/93: Άξζξα 3 

 

04400 Δθηνμεπόκελα πιηθά    

04403 Σξνρίζεηο/ιεηάλζεηο Φ3.2, Φ3.3 Π.Γ. 225/1989,Αξζ. 16  

05000 
Πηώζεηο – κεηαηνπίζεηο 
πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ 

  
 

05300 
Μεηαθεξόκελα πιηθά – 
εθθνξηώζεηο 

  

 

05301 
Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 
Αθαηαιιειφηεηα/αλεπάξθεηα 

Φ3.1, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, Φ4.1, 
Φ4.2 

Ν 2094/92: Άξζξα 10,79,97 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 46,47,48 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 14,7 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΤΑ ΒΜΠ/30058/83: Άξζξα 3,4,5,6 
ΤΑ ΒΜΠ/30428/80: Άξζξα 3,4,5,6  

05302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε Φ3.1, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, Φ4.2 

Ν 2094/92: Άξζξα 10,97 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 46,47,48 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 14,7 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΤΑ ΒΜΠ/30058/83: Άξζξα 3,4,5,6 
ΤΑ ΒΜΠ/30428/80: Άξζξα 3,4,5,6  

05303 
Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. 
Τπεξθφξησζε 

Φ3.1, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, Φ4.2 

Ν 2094/92: Άξζξα 10,32,97 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 91 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 14,7 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΤΑ ΒΜΠ/30058/83: Άξζξα 3,4,5,6 
ΤΑ ΒΜΠ/30428/80: Άξζξα 3,4,5,6  



 
ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 

 (.Α..Τ.) 

 

     39 

 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

05304 
Απφθιηζε κεραλήκαηνο. 
Αλεπαξθήο έδξαζε 

Φ3.1, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, 
Φ4.2 

Ν 2094/92: Άξζξα 97 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 25,72,86 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 14 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΤΑ 22/5/93: Άξζξα 6  

05305 Αηειήο/έθθεληξε θφξησζε Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα VΗ, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 14  

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ Φ3.1, Φ4.1, Φ4.2 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα VΗ, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 14  

05307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ Φ3.1, Φ3.3, Φ4.2 Π.Γ. 1073/81: άξζξα 14  

05308 
Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ 
κήθνπο 

Φ3.1 Π.Γ. 1073/81: άξζξν 91 
 

05309 
Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ 
θνξηίσλ 

Φ3.1, Φ4.2 Π.Γ. 397/94 
 

05310 
Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. 
Τπεξθφξησζε 

Φ3.1, Φ3.3, Φ4.2 
Π.Γ 1073/81: Σκήκα VΗ, Π.Γ. 
225/1989, Αξζξ. 14  

05400 ηνηβαζκέλα πιηθά    

05401 Τπεξζηνίβαζε Φ3.1, Φ4.2 Π.Γ. 1073/81: Άξζξα 85-87  

05402 
Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ 
πεξηνξηζκνχ ζσξνχ 

Φ3.1, Φ4.2 Π.Γ. 1073/81: Άξζξα 86 
 

05403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε Φ3.1, Φ4.2 

Ν 1430/84: Άξζξα 10 
Ν 2094/92: Άξζξα 97 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 89 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΤΑ 22/5/93: Άξζξα 5 

 

06000 Ππξθαγηέο   
 

06100 Δύθιεθηα πιηθά    

06104 
Αζθαιηνζηξψζεηο/ρξήζε 
πίζζαο 

Φ4.1 
Τ.Α. 72571/3054/1985 (ΦΔΚ 
665/Β/1.11.1985  

06200 πηλζήξεο &    
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

βξαρπθπθιώκαηα 

06202 Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε Φ2.2, 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 10,2,56 

 

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε Φ2.2 

ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 11 
ΠΓ 305/96: Π2 
ΤΑ 22/5/93: Άξζξα 3 

 

06300 Τςειέο ζεξκνθξαζίεο    

06304 Ζιεθηξνζπγθνιιήζεηο Φ3.2, Τ.Α. ΗΗ-5
ε
/Φ/17402 (ΦΔΚ 931/Β/84)  

07000 Ζιεθηξνπιεμία   
 

07100 Γίθηπα – εγθαηαζηάζεηο    

07101 Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.2 

ΓΔΖ 22/8/97: Άξζξα 1,2,3 
Ν 1430/84: Άξζξα 10 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 78,79 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 11 
ΠΓ 305/96: Π2 
ΠΓ 396/94: Άξζξα 10,6,7,8 

 

07102 Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.2 

Ν 1430/84: Άξζξα 10 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 2,78,79 
ΠΓ 305/96: Π2 
ΠΓ 396/94: Άξζξα 10,6,7,8 

 

08000 Πληγκόο - αζθπμία   
 

08100 Νεξό    

08108 Πιεκκχξα/Καηάθιπζε έξγνπ Φ2.2, Φ3.2,Φ3.3, 
Π.Γ. 1073/81 : Σκήκα Η, Π.Γ. 
225/1989, Άξζ. 15  

08200 Αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ    
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

08202 
Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί 
θαζαξηζκνί 

Φ3.2, Π.Γ. 1073/81 : Σκήκα VΗ 
 

08203 
Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε, 
θιπ 

Φ3.3 

ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 1073/81: Άξζξα 40 
ΠΓ 307/86: Άξζξα 3 
ΠΓ 396/94: Άξζξα 10,6,7,8 

 

08204 
Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν-
αλεπάξθεηα νμπγφλνπ 

Φ3.3, Π.Γ. 225/1989, Αξζ. 16 
 

09000 Δγθαύκαηα    

09100 Τςειέο ζεξκνθξαζίεο    

09105 Άζθαιηνο/πίζζα  Π.Γ. 1073/81: άξζξα 99-110  

09107 
Τπεξζεξκαηλόκελα ηκήκαηα 
κεραλώλ 

Φ2.1, Φ2.2, 

Ν 2094/92: Άξζξα 97 
ΠΓ 105/95: Άξζξα 9 
ΠΓ 225/89: Άξζξα 24,3 
ΠΓ 31/90: Άξζξα 4,5 
ΠΓ 396/94: Άξζξα 10,6,7,8 
ΤΑ 22/5/93: Άξζξα 2 

 

10000 
Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο 
παξάγνληεο 

  
 

10100 Φπζηθνί παξάγνληεο    

10102 Θφξπβνο/δνλήζεηο 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, 
Φ4.2 

Π.Γ. 396/94: Άξζξα 3,4 θαη 
Παξάξηεκα ΗΗ παξ.2 θαη Π.Γ. 85/91 

 

10103 θφλε 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, 
Φ4.2 

Π.Γ. 1073/81 : άξζξν 30, Π.Γ. 
396/94, άξζξν 7 θαη παξάξηεκα ΗΗ, 
παξ.4  

10104 Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1, Π.Γ. 305/96 Παξάξηεκα VI, BII παξ Αλαλαζηνιή εξγαζηψλ 
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ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΖΓΔ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΦΑΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή 
ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ 

ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 
ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, 
Φ4.2 

3 θαη Δγθχθιηνο Τπ. Δξγαζίαο 
130329/03.07.95 

ππαίζξνπ ζε πεξίπησζε 
παγεηνχ 

10105 Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4, Φ3.5, Φ4.1, 
Φ4.2 

Π.Γ. 305/96 Παξάξηεκα VI, BII παξ 
3 θαη Δγθχθιηνο Τπ. Δξγαζίαο 
130329/03.07.95 

Αλαλαζηνιή εξγαζηψλ 
ππαίζξνπ ζε πεξίπησζε 
θαχζσλα 
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ΣΜΖΜΑ Γ’ 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζην .Α.Τ. πνπ ζα θαηαξηίζεη πξηλ ηελ 

έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζθαξίθεκα πνπ ζα πεξηέρεη φινπο ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο νη νπνίνη 

ζα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο θαη ηνπ ΚηΔ. 

πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη: 

- Πξφζβαζε ζην εξγνηάμην – εξγνηαμηαθά γξαθεία 

- Γξαθεία επίβιεςεο – απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

- Υψξνη πγηεηλήο – ρψξνη εζηίαζεο 

- Υψξνο Α’ βνεζεηψλ – απνδπηήξηα 

- Υψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 

- Δλαέξηα δίθηπα εξγνηαμίνπ θαη ΟΚΧ 

- Τπφγεηα δίθηπα εξγνηαμίνπ  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηνλ ΚηΔ θαηάινγν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν. 

ΓΗΟΓΟΗ ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ ΚΑΗ ΠΡΟΒΑΖ ΣΗ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 

ην ζρέδην ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ  ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΧΝ  ΔΡΓΧΝ θιίκαθαο 1: 5.000 ηεο Τδξαπιηθήο 

Μειέηεο, θαίλεηαη ην πθηζηάκελν νδηθφ δίθηπν ην νπνίν ζεσξείηαη επαξθέο γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο 

ρψξνπο ησλ έξγσλ. Αλ απαηηεζεί δηάλνημε λέσλ νδψλ γηα ηε πξφζβαζε ζην έξγν, ηνχην ζα γίλεη 

πξνθαλψο ζε ζπλελλφεζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ Κ.η.Δ.. ηα ζεκεία εηζφδνπ - εμφδνπ ηνπ εξγνηαμίνπ 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζήκαλζε πξνεηδνπνίεζεο ησλ δηεξρφκελσλ νδεγψλ (πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο 

ΠΡΟΟΥΖ! ΔΗΟΓΟ – ΔΞΟΓΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ). 

ΓΗΟΓΟΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΗ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ  

Τπελζπκίδνπκε ζηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο ηα: 

 Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193/Α) ''Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ'' 

 Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260/Α) ''Πεξη κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα 

νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

 Ν. 1568/88 (ΦΔΚ 177 Α / 18.10.85) "Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ" 

 Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138 Α / 21.6.88 "Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ 

εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο 

θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 1568/85" -Π.Γ. 85/91 (ΦΔΚ 38 Α/1991) "Πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ 

εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188 ΔΟΚ" 
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 Π.Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220 Α) ''Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

89/655/ΔΟΚ''  

 Π.Γ. 396/1994 (ΦΔΚ 220 Α) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 

ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ "  

 Π.Γ. 397/1994 (ΦΔΚ 221Α/1994) " Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθφ 

ρεηξηζκφ θνξηίσλ φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη ηεο νζθπτθήο ρψξαο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ"  

 Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10/Α/1996) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ"  

 Π.Γ. 17/1996 (ΦΔΚ 11/ Α / 1996) "Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ"  

 Π.Γ. 105/95 (ΦΔΚ 67/ Α / 10-4-95) "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή/θαη πγείαο 

ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ" -Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ 212 Α/1996) 

"Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή 

θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ" 

 Αξ. 16440/ Φ.10.4/ 445 / 16-9-93 / Τπνπξγηθή Απφθαζε ''Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ 

αγνξά ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ 

ζθαισζηψλ'' 

 ΔΓΚ. 130427/90 "Αληηκεηψπηζε ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο" 

 Ν.2094/92 (ΦΔΚ 182 Α/1992) "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ)" 

Θέζε 

Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη πξνο έγθξηζε ηνπνγξαθηθφ -ρσξνηαμηθφ κε ηηο 

εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο εληφο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηηο νδεχζεηο ησλ πεδψλ 

(πξνζσπηθνχ, επηζθεπηψλ θιπ) θαη ησλ νρεκάησλ, κε ηνπνζέηεζε ζήκαλζεο πνπ ηζρχεη εληφο ηνπ 

εξγνηαμίνπ (Π.Γ. 105/ 1995-ΦΔΚ 67/ Α / 10-4-95) "Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο 

ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58 ΔΟΚ". Ζ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ 

εληφο ηνπ Δξγνηαμίνπ επηηξέπεηαη κφλν θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

ρεηηθά ρέδηα 

ρεηηθά ρέδηα ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνο 

έγθξηζε. 

ΥΧΡΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΒΑΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

Ζ απνζήθεπζε ηνπ βαζηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζε απνζήθε είηε ζηνλ 

αθάιππην εξγνηαμηαθφ ρψξν. 

ΥΧΡΟΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΥΡΖΣΧΝ  

Καηά ηελ απνζήθεπζε θαη ζηνίβαμε αληηθεηκέλσλ – πιηθψλ, ζα θαηαβάιιεηαη θξνληίδα νχησο ψζηε λα κελ 

δηαθηλδπλεχζεη θαλείο απφ θαηάξξεπζε ή πηψζεηο αληηθεηκέλσλ. Αλ ε απνζήθεπζε γεηηληάδεη κε πεξηνρέο 

εξγαζίαο ή θπθινθνξίαο, ζα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο φπσο πεξηθξάγκαηα, 
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ζαληδψκαηα πξνζηαηεπηηθά δίρηπα θ.ιπ. Σν επίπεδν εξγαζίαο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θφξησζεο, 

δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια ψζηε λα επηηξέπεη νκαιή πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο. Ζ θφξησζε 

ησλ νρεκάησλ γίλεηαη πξνζεθηηθά, ρσξίο λα επηηξέπεηαη πηζαλή πηψζε πιηθψλ απφ ηελ θαξφηζα 

κεηαθνξάο θαηά ηε δηαδξνκή. 

Σα πιηθά πνπ ζα απνζεθεπηνχλ απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο εληφο ηνπ Δξγνηαμίνπ ζα είλαη ηα ζπλήζε 

ήηνη: ηζηκέληα, ζίδεξα, μχια (γηα ηνπο μπινηχπνπο ησλ ηερληθψλ), αδξαλή απφ ηα ιαηνκεία, αγσγνί, 

βαξέιηα αζθάιηνπ, πιηθά ζήκαλζεο, πιηθά αζθάιεηαο (ζηεζαία θιπ), ρξψκαηα, επνμεηδηθά πιηθά, 

δηαιχηεο. Όια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ κε φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ θεηκέλε Ννκνζεζία. Τπελζπκίδνπκε ζηνλ αλάδνρν θαηαζθεπήο φηη γηα θάζε πιηθφ 

πνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ζην έξγν ζα πξέπεη λα δεηά απφ ηνλ πξνκεζεπηή "Γειηία Αζθαιείαο" πξνηνχ ηα 

απνζεθεχζεη θαη ηα δηαρεηξηζηεί. 

ΥΧΡΟΗ ΤΛΛΟΓΖ ΑΥΡΖΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ  

Ζ ζπιινγή θαη απφζεζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε κεραληθά κέζα ζηηο θαη ζε εγθεθξηκέλεο 

ζέζεηο απφζεζεο. Τπελζπκίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη απαηηήζεηο Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θάζε είδνπο ζθνππίδηα, άρξεζηα πιηθά, παιηά αληαιιαθηηθά θαη 

κεραλήκαηα, ιάδηα παληφο είδνπο ελέκαηα θιπ απνηεινχλ ειεγρφκελα απνξξίκκαηα θαη ζα πξέπεη λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην, ε δε δηάζεζε ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ απφ θάζε είδνπο ιάδηα, θαχζηκα θιπ. 

Οκνίσο απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε παιαηψλ ιαδηψλ επί ηνπ εδάθνπο. Ζ δηαρείξηζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ 

νξπθηειαίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΚΤΑ 98012/2001/96 (ΦΔΚ 40Β) 

(πάγηνο πεξηβαιινληηθφο φξνο). Γηα ηα πγξά απφβιεηα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε Ννκαξρηαθέο Απνθάζεηο 

(πάγηνο πεξηβαιινληηθφο φξνο). Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ απφ 

θάζε απνξξνέο ηεο θαηαζθεπήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα ψζηε νη απνξξνέο λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ θεξηέο 

χιεο (π.ρ. ιάζπεο) θαη κε βηνδηαζπφκελεο νπζίεο (π.ρ. ιηπαληηθά, πγξά θαχζηκα). Δάλ εθηεινχληαη 

εξγαζίεο πιχζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην ζπιινγήο θαη θαζίδεζεο 

ησλ λεξψλ έθπιπζεο, λα γίλεηαη ηαθηηθφο θαζαξηζκφο ηνπ θξεαηίνπ απφ ηελ ηιχ ε νπνία ζα κεηαθέξεηαη 

ζε Υψξν Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ. Γηα ηα πγξά απφβιεηα ηζρχνπλ επηπιένλ νη εθάζηνηε Απνθάζεηο ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Γηα ηελ αζθαιή απνθνκηδή επηθίλδπλσλ νπζηψλ, νη ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Όινη νη αλάδνρνη (ππεξγνιάβνη) ζα ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, κέζσ ηνπ Κχξηνπ Αλαδφρνπ γηα 

ηπρφλ επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ απαηηνχλ αζθαιή απνθνκηδή. Ο Κχξηνο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηελ 

ιήςε φισλ ησλ ινγηθψλ πξνθπιάμεσλ γηα ηελ αζθαιή απνθνκηδή επηθίλδπλσλ νπζηψλ, θαζψο θαη ηελ 

ηήξεζε αξρείνπ κεηαθνξάο απηψλ απφ εγθεθξηκέλε εηαηξία. 

Δπηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα δεηά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ ηα δειηία αζθαιείαο ησλ 

πιηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νθείιεη λα ηα 

δηαρεηξίδεηαη. Οη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδίδνπλ ζηνλ θαηαλαισηή ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (Material Safety Data Sheet – M.S.D.S.). Σα M.S.D.S. πξέπεη λα 

απαηηνχληαη, κε θξνληίδα ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ηνπ έξγνπ, ζηα ειιεληθά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

εηζαγφκελα πξντφληα. Σα M.S.D.S. παξαδίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνπο 
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Μεραληθνχο Αζθαιείαο θαη ηνλ Ηαηξφ Αζθαιείαο νη νπνίνη κεηά απφ κειέηε ζπληζηνχλ ηπρφλ πξφζζεηα 

κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

Έλα Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (M.S.D.S.) ελδεηθηηθά – θαη φρη πεξηνξηζηηθά πξέπεη λα πεξηέρεη: 

 Σαπηφηεηα πξντφληνο, θαηαζθεπαζηή ή αληηπξνζψπνπ 

 Υεκηθή ζχζηαζε, πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά 

 Σαπηφηεηα θηλδχλσλ 

 Μέηξα Πξψησλ Βνεζεηψλ 

 Μέηξα Ππξφζβεζεο 

 Μέηξα γηα πεξηπηψζεηο δηαξξνήο 

 Υεηξηζκφο 

 Απνζήθεπζε 

 Έιεγρνη έθζεζεο 

 Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

 Φπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο 

 ηαζεξφηεηα θαη ηθαλφηεηα γηα αληίδξαζε 

 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθή κε ηνμηθνινγηθά δεδνκέλα 

 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθή κε νηθνινγηθά δεδνκέλα 

 Καηαζηξνθή άρξεζηνπ-κνιπζκέλνπ πιηθνχ 

Σα παξαθάησ επηθίλδπλα πιηθά κπνξεί λα βξεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην 

 Λάδηα 

 Γηαιχηεο  

 Σζηκέλην 

 Δπνμεηδηθά πιηθά 

 Βαθέο θαη θφιιεο 

 Δχθιεθηα πιηθά 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηηο απαηηήζεηο αζθαινχο απνζήθεπζεο, ζήκαλζεο 

αζθαιείαο θαη ρξήζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία επηηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

ΥΧΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΖ ΚΑΗ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ  

Ζ αιιαγή ελδπκαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ππφ κειέηε έξγν θαη ε θχιαμε ησλ ελδπκάησλ ηνπο ζα 

γίλεηαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο κε δπλαηφηεηα πιπζίκαηνο θαη θαζαξηζκνχ. Σα ελδχκαηα ζα θπιάζζνληαη 

ζε αηνκηθά ηκαηηνθπιάθηα. Γηα ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη γηα ην λεξφ ζα εθαξκφδνληαη νη Τγεηνλνκηθέο 

Γηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Μέζα ζην εξγνηάμην ζα 

ππάξρεη θαηάιιεινο ζηεγαζκέλνο ρψξνο αλάπαπζεο θαη εζηίαζεο, ν νπνίνο ζα πξνθπιάζζεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ο 

ρψξνο δηαιείκκαηνο ζα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ηξαπεδηψλ, θαζηζκάησλ, δνρείσλ απνξξηκκάησλ, 

κέζα γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη εμνπιηζκφ γηα ζπληήξεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ηξνθίκσλ. Σν πφζηκν λεξφ ζα δηαρσξίδεηαη θαη ζα επηζεκαίλεηαη γηα ηελ απνθπγή ζχγρπζεο κε ην λεξφ 

ρξήζεο.  
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ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη πξφρεηξν κηθξφ θαξκαθείν γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, ηνπνζεηεκέλν 

ζε ζέζε εχθνια πξνζηηή ππφ ηελ επίβιεςε εληεηαικέλνπ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σν θνπηί ησλ πξψησλ βνεζεηψλ θαη’ ειάρηζηνλ ζα πεξηιακβάλεη:  

 Απνζηεηξσκέλνπο απηνθφιιεηνπο επηδέζκνπο ζε δηάθνξα κεγέζε (ηχπνπ ηξαπκαπιάζη, ραδαπιάζη)  

 Παξακάλεο ζε δηάθνξα κεγέζε  

 απνχλη  

 LATEX γάληηα  

 απνζηεηξσκέλεο γάδεο  

 Σξηγσληθνχο επηδέζκνπο  

 επηδέζκνπο  

 Διαζηηθνχο επηδέζκνπο  

 Φαιίδη  

 Λαβίδα  

 Βειφλα  

 Τγξά πεηζεηάθηα  

 Αληηζεπηηθφ  

 Θεξκφκεηξν  

 Γισζζνπηέζηξα  

 σιελάξην κε βαδειίλε ή άιιν ιηπαληηθφ  

 Φπζηθφ νξφ  

 Οηλφπλεπκα θαζαξφ  

 Ομπδελέ 

 Αληηζεπηηθφ θνιιχξην 

 Αζπηξίλεο ή θάξκαθα θαηά ηνπ πφλνπ πνπ δελ πεξηέρνπλ αζπηξίλε (παξαθεηακφιε)  

 Φάξκαθα γηα ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο (αληηφμηλα)  

 Ακκσλία πγξή  

 Αληηζηακηληθή αινηθή (γηα ηζηκπήκαηα-δαγθψκαηα εληφκσλ, εμαλζήκαηα)  

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ εηδψλ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Σερληθνχ Αζθάιεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Ηαηξφ Δξγαζίαο.  

Κηίξηα θαληίλαο:  Θα πξέπεη λα ππάξρεη θηίξην θαληίλαο ζε θάζε ρψξν εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη θηλνχκελε 

θαληίλα γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Σα απνξξίκκαηα θαη ππνιείκκαηα ηξνθψλ ζα απνξξίπηνληαη 

ζηνλ πξνβιεπφκελν θάδν απνξξηκκάησλ. Θα κεηαθέξνληαη δε ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζηελ πιεζηέζηεξε 

δεκνηηθή ρσκαηεξή. 

Υψξνη Τγηεηλήο θαη εμππεξέηεζεο: Θα ππάξρνπλ θηίξηα πγηεηλήο ζε θάζε εξγνηάμην θαη θνξεηέο ηνπαιέηεο 

ζε ηνπηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο. 

ΑΛΛΑ ΖΜΔΗΑ, ΥΧΡΟΗ Ή ΕΧΝΔ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ  

Γελ απαηηνχληαη άιια ζεκεία, ρψξνη ή δψλεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 



 
ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 

 (.Α..Τ.) 

 

     48 

 

ΣΜΖΜΑ Δ’ 

 

ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Α/Α Αξ. Ννκνζεηήκαηνο Σίηινο Ννκνζεηήκαηνο ΦΔΚ 

1. Β.Γ. 25-08-1920 Πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί πγηεηλήο θαη αζθαιείαο 
ησλ εξγαηψλ δηαηάμεσλ. 

200 Α΄/05-09-1920 

2. Π.Γ. 22-12-1933 Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ 
επί θνξεηψλ θιηκάθσλ. 

406 Α΄ /29-12-1933 

3. Π.Γ. 14-03-1934 Πεξί πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαηψλ θαη 
ππαιιήισλ ησλ πάζεο θχζεσο βηνκεραληθψλ θαη 
βηνηερληθψλ εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ θ.ιπ. 

112 Α΄/22-03-1934 

4. Ν. 158/1975 Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
επξηζθνκέλσλ ππφ ηάζηλ. 

189 A΄/08-09-1975 

5. Π.Γ. 212/1976 Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
εηο κεηαθνξηθάο ηαηλίαο θαη πξνσζεηάο ελ γέλεη. 

78 Α΄/06-04-1976 

6. Π.Γ. 17/1978 Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 22/29.12.1933 Π. Γ/ηνο 
“πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ 
επί θνξεηψλ θιηκάθσλ“. 

3 Α΄/12-01-1978 

7. Π.Γ. 95/1978 Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ 
απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο ζπγθνιιήζεσλ. 

20 Α΄/17-02-1978 

8. Π.Γ. 778/1980 Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ 
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

193Α΄/26-08-1980 

9. Τ.Α. ΒΜ 5/30428/1980 Πεξί εγθξίζεσο πξφηππεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο 
ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνχο εθηφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 

589 Β΄/30-06-1980 

10. Π.Γ. 1181/1981 Πεξί θπξψζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεχελ ην έηνο 
1960 ππ’ αξηζ. 115 Γηεζλνχο πκβάζεσο “πεξί 
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηαο ηνληηδνχζαο 
αθηηλνβνιίαο”. 

195 Α΄/24-07-1981 

11. Π.Γ. 1073/1981 Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ 
εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο 
έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 

260 Α΄/16-09-1981 

12. Π.Γ. 329/1983 Σαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ησλ 
επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο 
ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δ..Κ. 67/548/ΔΟΚ, 69/81/ΔΟΚ, 
70/189/ΔΟΚ, 71/141/ΔΟΚ, 73/146/ΔΟΚ, 75/409/ΔΟΚ, 
79/831/ΔΟΚ θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δ.Κ. 76/907/ΔΟΚ, 
79/370/ΔΟΚ. 

118 Α΄ θαη 140 Α΄/1983  

13. Τ.Α. ΒΜ 5/30058/1983 Έγθξηζε Πξφηππεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο 
εκάλζεσο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε νδνχο εληφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 

121 Β΄/23-03-1983 

14. Ν. 1396/1983 Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά 
έξγα. 

126 Α΄/15-09-1983 

15. Ν. 1418/1984 Γεκφζηα Έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 23 A΄/29-02-1984 

http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n--1920.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p--1933.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p--1934.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-158-1975.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-212-1976.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-17-1978.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-95-1978.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-778-1980.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-1181-1981.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-1073-1981.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-329-1983.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-1396-1983.htm
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Α/Α Αξ. Ννκνζεηήκαηνο Σίηινο Ννκνζεηήκαηνο ΦΔΚ 

16. Τ.Α. 130646/1984 Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο. 154 Β΄/19-03-1984 

17. Ν. 1430/1984 Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο “πνπ 
αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή 
βηνκεραλία” θαη ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κ’ απηή. 

49 Α΄/18-04-1984 

18. Τ.Α. ΗΗ-
5ε/Φ/17402/1984 

Καλνληζκφο Μεηαιιεπηηθψλ θαη Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ. 931 Β΄/31-12-1984 

19. Ν. 1568/1985 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 177 Α΄/18-10-1985 

20. Τ.Α. 56206/1613/1986 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 
81/1051/ΔΟΚ θαη 85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1981 θαη 
ηεο 11εο Ηνπιίνπ 1985. 

570 Β΄/09-09-1986 

21. Π.Γ. 307/1986 Πξνζηαζία ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ πνπ 
εθηίζεληαη ζε νξηζκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

135 Α΄/29-08-1986 

22. Π.Γ. 70α/1988 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην 
θαηά ηελ εξγαζία. 

31 Α΄/17-02-1988 

23. Π.Γ. 71/1988 Καλνληζκφο ππξνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ. 32 Α΄/17-02-1988 

24. Τ.Α. 7755/160/1988 Λήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο Βηνκεραληθέο - 
Βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο απηψλ θαζψο 
θαη απνζήθεο επθιέθησλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ. 

241 Β΄/22-04-1988 

25. Π.Γ. 294/1988 Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθάιεηαο 
θαη γηαηξνχ εξγαζίαο, επίπεδν γλψζεσλ θαη εηδηθφηεηα 
ηερληθνχ αζθάιεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεχζεηο 
θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λ. 1568/1985 
“Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ”. 

138 Α΄/21-06-1988 

26. Τ.Α. 88555/3293/1988 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, 
ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. 

721 Β΄/04-10-1988 

27. Τ.Α. 69001/1921/1988 Έγθξηζε ηχπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή ηηκή ζηάζκεο 
ζνξχβνπ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ θαη 
εηδηθφηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηψλ, ησλ 
ππξγνγεξαλψλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ 
ζπγθφιιεζεο, ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ ηζρχνο 
θαη ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζξαχζεο ζθπξνδέκαηνο 
θαη αεξνζθπξψλ. 

751 Β΄/18-10-1988 

28. Ν. 1837/1989 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαηά ηελ 
απαζρφιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

85 Α΄/23-03-1989 

29. Π.Γ. 225/1989 Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Έξγα. 106 Α΄/02-05-1989 

30. Π.Γ. 31/1990 Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε 
κεραλεκάησλ εθηέιεζεο Σερληθψλ έξγσλ. 

11 Α΄/05-02-1990 

31. Π.Γ. 70/1990 Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ ζε λαππεγηθέο 
εξγαζίεο. 

31 Α΄/14-03-1990 

32. Π.Γ. 85/1991 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά 
ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
86/188/ΔΟΚ. 

38 Α΄/18-03-1991 

http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-130646-1984.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-1430-1984.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-1568-1985.htm
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Α/Α Αξ. Ννκνζεηήκαηνο Σίηινο Ννκνζεηήκαηνο ΦΔΚ 

33. Π.Γ. 157/1992 Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Πξνεδξηθψλ 
Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ 
εθδφζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν. 1568/85 
“Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ” (177/Α) ζην 
Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. 

74 Α΄/12-05-1992 

34. Ν. 2094/1992 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 182 Α΄/25-11-1992 

35. Τ.Α. Β 4373/1205/1993 πκκφξθσζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ 
89/686/ΔΟΚ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο 
Γεθεκβξίνπ 1989 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ 
ησλ θξαηψλ κειψλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο. 

187 Β΄/23-03-1993 

36. Π.Γ. 77/1993 Γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, 
ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε 
θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π. Γ/ηνο 307/86 (135/Α) ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 
88/642/ΔΟΚ. 

34 Α΄/18-03-1993 

37. Τ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1993 

Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ ζθαισζηψλ. 

756 Β΄/28-09-1993 

38. Ν. 2229/1994 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Ν. 1418/1984 θαη 
άιιεο δηαηάμεηο. 

138 Α΄/31-08-1994 

39. Y.A. 378/1994 Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη 
επηζήκαλζε απηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 
67/548/ΔΟΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

705 Β΄/20-09-1994 

40. Π.Γ. 395/1994 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

41. Π.Γ. 396/1994 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε 
ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο 
ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ. 

220 Α΄/19-12-1994 

42. Π.Γ. 397/1994 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά 
ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ ζπλεπάγεηαη 
θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ 
πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ. 

221 Α΄/19-12-1994 

43. Π.Γ. 399/1994 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο 
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ. 

221 Α΄/19-12-1994 

44. Π.Γ. 105/1995 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο 
ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
Οδεγία 92/58/ΔΟΚ. 

67 Α΄/10-04-1995 

45. Π.Γ. 186/1995 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ 
δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο 
παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη 93/383/ΔΟΚ. 

97 Α΄/30-5-1995 

46. Π.Γ. 16/1996 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο 
ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

10 Α΄/18-01-1996 
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89/654/ΔΟΚ. 

47. Π.Γ. 17/1996 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ. 

11 Α΄/18-01-1996 

48. Π.Γ. 18/1996 Σξνπνπνίεζε Π.Γ. 377/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 
93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ. 

12 Α΄/18-01-1996 

49. Π.Γ. 305/1996 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 
εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
92/57/ΔΟΚ. 

212 Α΄/29-08-1996 

50. Π.Γ. 174/1997 Σξνπνπνίεζε π.δ. 186/1995 “Πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο 
έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη 93/383/ΔΟΚ” (97/Α) ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 95/30/ΔΚ. 

150 Α΄/15-7-1997 

51. Π.Γ. 175/1997 Σξνπνπνίεζε π.δ. 70α/1988 “Πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ 
εξγαζία” (31/Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 
92/85/ΔΟΚ. 

150 Α΄/15-7-1997 

52. Π.Γ. 176/1997 Mέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 
θαηά ηελ εξγαζία ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη 
γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία 92/85/EOK. 

150 Α΄/15-7-1997 

53. Π.Γ. 177/1997 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
πξνζηαζίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηηο εμνξπθηηθέο δηα γεσηξήζεσλ 
βηνκεραλίεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/91/ΔΟΚ. 

150 Α΄/15-7-1997 

54. Π.Γ. 62/1998 Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία, 
ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 94/33/ΔΚ. 

67 Α΄/26-3-1998 

55. ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01  Πξφιεςε εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ 
έξγνπ  

(ΦΔΚ 266 Β/2001΄)  

56. ΓΔΔΠΠ/νηθ./85/01  Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) 
θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο 
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην 
ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο 
εθαξκνγήο ζε θάζε Γεκφζην Έξγν  

(ΦΔΚ 686 Β΄/2001)  

57. ΓΗΠΑΓ/νηθ.889/03  Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ 
θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ (.Α.Τ. θαη 
ΦΑΤ).  

ΦΔΚ 16/Β/14-012003  
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ΠΗΝΑΚΑ ΔΓΚΤΚΛΗΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ 

Α/Α Σίηινο  Αξηζκόο Δγθπθιίνπ 

1. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 778/1980  

Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ 
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (ΦΔΚ 193Α΄/26-08-1980) 

131120/10-10-1980 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΔΡΓΑΗΑ 

Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

2. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 1073/1981  

Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζηλ εξγαζηψλ 
εηο εξγνηάμηα έξγσλ νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο 
έξγσλ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (ΦΔΚ 260 
Α΄/16-09-1981) 

131081/29-09-1981 
130236/15-02-1982 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΘ/Ζ ΔΡΓΑΗΑ 

Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

3. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Ν. 1396/1983  

Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά 
έξγα (ΦΔΚ 126 Α΄/15-09-1983) 

132625/Γεθέκβξηνο 1983  
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

4. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Τ.Α. 130646/1984  

Ζκεξνιφγην κέηξσλ αζθαιείαο (ΦΔΚ 154 Β΄/19-03-
1984) 

130891/08-05-1984  
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

5. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Ν. 1430/1984  

Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο “πνπ 
αθνξά ηηο δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή 
βηνκεραλία” θαη ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κ’ απηή (ΦΔΚ 49 Α΄/18-04-1984) 

131307/08-06-1984  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

6. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 225/1989  

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηα Τπφγεηα Σερληθά Έξγα 
(ΦΔΚ 106 Α΄/02-05-1989) 

130528/23-05-1989  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ 
Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 

7. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Τ.Α. 
16440/Φ.10.4/445/1993  

Καλνληζκφο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά 
ζπλαξκνινγνχκελσλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 
αζθαιή θαηαζθεπή θαη ρξήζε κεηαιιηθψλ 
ζθαισζηψλ (ΦΔΚ 756 Β΄/28-09-1993) 

130210/04-06-1997  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

8. Δγθύθιηνο  

Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο 

130329/03-07-1995  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

9. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 397/1994  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά 
ηελ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ πνπ 
ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ 

130405/16-08-1995  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  

http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-778-1980.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/131120.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-1073-1981.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/131081.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130236.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-1396-1983.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/132625.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-130646-1984.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130891.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/n-1430-1984.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/131307.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-225-1989.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130528.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-16440-1993.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/a-16440-1993.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130210.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130329.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-397-1994.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130405.htm
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Α/Α Σίηινο  Αξηζκόο Δγθπθιίνπ 

νζθπτθή ρψξα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπκκφξθσζε 
πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/269/ΔΟΚ. (ΦΔΚ 
221 Α΄/19-12-1994) 

ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

10. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 105/1995  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε 
αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ. (ΦΔΚ 67 
Α΄/10-04-1995) 

130409/18-08-1995  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

11. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 16/1996  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 
νδεγία 89/654/ΔΟΚ (ΦΔΚ 10 Α΄/18-01-1996) 

130532/31-07-1996  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

12. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 17/1996  

Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ (ΦΔΚ 11 
Α΄/18-01-1996) 

130297/15-07-1996  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

13. Δγθύθιηνο Δθαξκνγήο Π.Γ. 305/1996  

Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ 
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 
εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
92/57/ΔΟΚ (ΦΔΚ 212 Α΄/29-08-1996) 

130159/07-05-1997  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ  
ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΝΘΖΚΧΝ  
ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-105-1995.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130409.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-16-1996.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130532.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-17-1996.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130297.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/nomoi/legislation/p-305-1996.htm
http://147.102.46.12/safe/ie/law/egyk/130159.htm
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ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΔ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

Α/Α ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

1. 80/1107/EEC Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλέπεηα 
εθζέζεψο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, 
ζε ρεκηθά, θπζηθά ή βηνινγηθά κέζα. 

Ν. 1568/1985 

2. 83/477/EEC Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζηελ έθζεζή 
ηνπο ζηνλ ακίαλην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο. 

Π.Γ. 70α/1988 

3. 86/188/EEC Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζεψο 
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζην 
ζφξπβν. 

Π.Γ. 85/1991 

4. 88/642/EEC Σξνπνπνηεηηθή ηεο 80/1107/ΔΟΚ, πεξί 
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλέπεηα 
εθζέζεψο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, 
ζε ρεκηθά, θπζηθά ή βηνινγηθά κέζα. 

Π.Γ. 77/1993 

5. 89/391/EEC 
(Framework 

Directive) 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία.  

Π.Γ. 17/1996 

6. 89/654/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ 
ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ 
αζθάιεηα. 

Π.Γ. 16/1996 

7 89/655/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε 
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 
θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 

Π.Γ. 395/1994 

8 89/656/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 396/1994 

9 90/269/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ 
θνξηίσλ φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θηλδχλνπο 
βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο. 

Π.Γ. 397/1994 

10 90/394/EEC Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε 
ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 
εξγαζία. 

Π.Γ. 399/1994 

11 90/679/EEC ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 
απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο 
έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά 
ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 186/1995 
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Α/Α ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

12 91/382/EEC Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 83/477/ΔΟΚ γηα 
ηνλ ακίαλην. 

Π.Γ. 175/1997 

13 91/383/EEC πκπιήξσζε ησλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ 
ζην λα πξνάγνπλ ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 
θαη ηεο πγείαο θαηά ηελ εξγαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ ή κε ζρέζε πξφζθαηξεο εξγαζίαο. 

Π.Γ. 17/1996 

14 92/57/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά εξγνηάμηα. 

Π.Γ. 305/1996 

15 92/58/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 
ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία. 

Π.Γ. 105/1995 

16 92/91/ EEC Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 
βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εμνξπθηηθέο 
δηα γεσηξήζεσλ βηνκεραλίεο. 

Π.Γ. 177/1997 

17 92/104/EEC Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη 
ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππαίζξηεο ή 
ππφγεηεο εμνξπθηηθέο βηνκεραλίεο.  

Τ.Α. ΑΠ.Γ.7/Α/Φ1/14080/732/1996 

18 93/88/EEC Σξνπνπνηεηηθή ηεο νδεγίαο 90/679/ΔΟΚ 
(Βηνινγηθνί παξάγνληεο). 

Π.Γ. 186/1995 

19 93/104/EEC ρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο 
ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 

Ν. 2639/1998 θαη Π.Γ. ππφ έθδνζε 

20 95/30/EK Γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν ηεο 
νδεγίαο 90/679/ΔΟΚ (Βηνινγηθνί παξάγνληεο). 

Π.Γ 174/1997 

21 94/33/EEC Πεξί πξνζεγγίζεσο ηεο λνκνζεζίαο ησλ 
θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία 
ησλ λέσλ. 

Π.Γ 62/1998 

22 95/63/EK Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/655/ΔΟΚ γηα 
ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο. 

Π.Γ ππφ έθδνζε 

23 97/42/EK ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 
απφ θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε 
ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 
εξγαζία. 

Π.Γ ππφ έθδνζε 

24 98/24/EK Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία απφ θηλδχλνπο 
νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο παξάγνληεο. 

ην ζηάδην εζληθήο δηαβνχιεπζεο 
(ΤΑΔ) 
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ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΔΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΔ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

Α/Α ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

1. 80/1107/EEC Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπλέπεηα εθζέζεψο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο, ζε ρεκηθά, θπζηθά ή 

βηνινγηθά κέζα. 

Ν. 1568/1985 

2. 83/477/EEC Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζηελ έθζεζή 

ηνπο ζηνλ ακίαλην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο. 

Π.Γ. 70α/1988 

3. 86/188/EEC Πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο 

εθζέζεσο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ζην ζφξπβν. 

Π.Γ. 85/1991 

4. 88/642/EEC Σξνπνπνηεηηθή ηεο 80/1107/ΔΟΚ, πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλέπεηα 

εθζέζεσο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο, ζε ρεκηθά, θπζηθά ή βηνινγηθά 

κέζα. 

Π.Γ. 77/1993 

5. 89/391/EEC 

(Framework 

Directive) 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαηά ηελ εξγαζία.  

Π.Γ. 17/1996 

6. 89/654/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ 

ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

αζθάιεηα. 

Π.Γ. 16/1996 

7 89/655/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 

Π.Γ. 395/1994 

8 89/656/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 396/1994 

9 90/269/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ 

Π.Γ. 397/1994 
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Α/Α ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

θνξηίσλ φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θηλδχλνπο 

βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο. 

10 90/394/EEC Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά 

ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 399/1994 

11 90/679/EEC ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ 

δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζε 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία. 

Π.Γ. 186/1995 

12 91/382/EEC Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 83/477/ΔΟΚ γηα 

ηνλ ακίαλην. 

Π.Γ. 175/1997 

13 91/383/EEC πκπιήξσζε ησλ κέηξσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζην λα πξνάγνπλ ηε βειηίσζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαηά ηελ 

εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζρέζε 

πξφζθαηξεο εξγαζίαο. 

Π.Γ. 17/1996 

14 92/57/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά εξγνηάμηα. 

Π.Γ. 305/1996 

15 92/58/EEC ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ 

εξγαζία. 

Π.Γ. 105/1995 

16 92/91/ EEC Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

εμνξπθηηθέο δηα γεσηξήζεσλ βηνκεραλίεο. 

Π.Γ. 177/1997 

17 92/104/EEC Πεξί ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

ππαίζξηεο ή ππφγεηεο εμνξπθηηθέο 

βηνκεραλίεο.  

(πξνζεζκία 3.12.94, ζην άξζξν 10 

πξνζεζκία 3.12.2001) 

Τ.Α. ΑΠ.Γ.7/Α/Φ1/14080/732/1996 

18 93/104/EEC ρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 

Ν. 2639/1998 θαη Π.Γ. ππφ έθδνζε 



 
ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 

 (.Α..Τ.) 

 

     58 

 

Α/Α ΑΡ. ΟΓΖΓΗΑ ΣΗΣΛΟ ΟΓΖΓΗΑ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

19 95/30/EK Γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν 

ηεο νδεγίαο 90/679/ΔΟΚ (Βηνινγηθνί 

παξάγνληεο). 

Π.Γ 174/1997 

20 94/33/EEC Πεξί πξνζεγγίζεσο ηεο λνκνζεζίαο ησλ 

θξαηψλ κειψλ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία 

ησλ λέσλ. 

Π.Γ 62/1998 

21 95/63/EK Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/655/ΔΟΚ γηα 

ηνλ εμνπιηζκφ εξγαζίαο. 

Π.Γ ππφ έθδνζε 

22 97/42/EK ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε 

θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ 

εξγαζία. 

Π.Γ ππφ έθδνζε 

23 98/24/EK Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία απφ 

θηλδχλνπο νθεηιφκελνπο ζε ρεκηθνχο 

παξάγνληεο. 

ην ζηάδην εζληθήο δηαβνχιεπζεο 

(ΤΑΔ) 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

Η παπούζα παπάγπαθορ ακολοςθεί ηιρ απαιηήζειρ πος πποζδιοπίζονηαι ζηο Π.Δ. 305/96 Απθ.3 παπ. 5&6 

1. ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

1.1 Οξγάλσζε δηνίθεζεο 

Ζ δηνίθεζε ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεη ηερληθφ πγείαο θαη αζθαιείαο φινπ ηνπ έξγνπ (πληνληζηήο ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο) ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ, πξνο απνθπγή νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο. Δίλαη δπλαηφλ, απφ ην ππφινηπν 

πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ, λα νξηζηνχλ θαη βνεζνί ηνπ ηερληθνχ πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

Καζήθνληα θαη επζύλεο ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

Ο ηερληθφο πγείαο θαη αζθαιείαο (πληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ) είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Κ.Γ.Π. 

2002, άξζξν 38, παξ. 9 - 4 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Ο ππεχζπλνο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ηνπ έξγνπ επζχλεηαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, ζχκθσλα πξνο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, φπσο Σξνραία – Αζηπλνκία, Πξψηεο Βνήζεηα, 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θνηλσληθνχο θνξείο, θνξείο καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπο βηνκεραληθνχο 

ρψξνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο εξγαζίεο  

 Πξφγλσζε θαη ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην έξγν, φπσο θπθινθνξηαθφ, αλαζθαιείο 

ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ  

 πζθέπηεηαη κε ηνπο κεραληθνχο ηνπ εξγνηαμίνπ πιεξνθνξψληαο ηνπο γηα ηνλ βαζκφ ησλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη  

 Οξγαλψλεη ειέγρνπο αζθαιείαο ζην εξγνηάμην, ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε δηαηήξεζε θαη επηβνιή ησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο  

 Δπηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο γηα θάζε εξγαδφκελν  

 Διέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, επηζθέπηεηαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη αλαθέξεη ηηο 

φπνηεο απνθιίζεηο επηζεκαίλνληαη 

 Δξεπλά ηα αηπρήκαηα θαη δηαηεξεί εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ηνπο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

πξνο απνθπγή άιισλ παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ (ζην παξάξηεκα δίλεηαη ελδεηθηηθφ δειηίν 

θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ θαη αηπρεκάησλ) 

 Αλαθέξεη ζηνλ Τπεχζπλν ηνπ εξγνηαμίνπ (Δξγνηαμηάξρε) θάζε παξάβαζε θαη ηηο πξνηεηλφκελεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο  
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 Δπηβεβαηψλεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο πξψηεο βνήζεηεο πνπ 

πξέπεη λα παξέρνληαη 

1.2 Καλόλεο Δξγνηαμίνπ ηνπ Αλαδόρνπ 

Ο Αλάδνρνο θαηαζθεπήο αλακέλεηαη λα νξίζεη ζαθείο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη επηζθέπηεο ζην εξγνηάμην. Πξνηείλεηαη π.ρ. λα θαζηεξσζεί απφ ηνλ Αλάδνρν 

θαηαζθεπήο έλα ζχζηεκα αδεηψλ πξφζβαζεο ζην εξγνηάμην, πξνζσπηθφ πνπ ζα επηβιέπεη ηελ ηήξεζε 

ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο, θαηάιιειε ζήκαλζε θ.ιπ.   

Καλόλεο θαη θαζήθνληα ησλ εξγαδνκέλσλ 

Όινη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ θαζηεξψλνληαη ζην 

εξγνηάμην ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν νη ίδηνη φζν θαη ηξίηα κέξε. Σα ειάρηζηα κέηξα αζθαιείαο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη άιισλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ πνπ παξέρνληαη, 

φπνπ απαηηνχληαη  

 Άκεζε αλαθνξά ζηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο γηα έιιεηςε εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη επηθίλδπλεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο  

 Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 

κέηξσλ ρσξίο ηε ζρεηηθή έγθξηζε  

 Γελ επηηξέπεηαη θακία ελέξγεηα κε πξσηνβνπιία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη σο πξνο ηα 

κέηξα αζθάιεηαο, δηφηη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δηθή ηνπο αζθάιεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ άιισλ  

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθαξκφζεη χζηεκα Α&Τ πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο ζχκθσλεο κε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο Α&Τ ζηελ Δξγαζία, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο απφ αηπρήκαηα ή δεκίεο. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε επίηεπμε αζθαινχο θαη πγηνχο πεξηβάιινληνο ζε φια ηα εξγνηάμηα. Κάηη 

ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί ελ κέξεη κε ειέγρνπο ηνπ πληνληζηή Αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ (ΑΑ) ή ησλ 

Μεραληθψλ Αζθαιείαο (ΜΑ) ή ηνπ Γηαηξνχ Δξγαζίαο (ΓΔ), γηα ην εληνπηζκφ ησλ ζπλζεθψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο, θαη ηελ δηφξζσζε απηψλ ψζηε λα εμαιείθεηαη ή λα κεηψλεηαη ε 

πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, ν Αλάδνρνο Καηαζθεπήο εθαξκφδεη πξφγξακκα 

επηζεψξεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Οη επηζεσξήζεηο απηέο παξέρνπλ ζηνηρεία, ζε ζηαζεξή βάζε, 

πξνο ηελ Γηνίθεζε ηνπ Αλαδφρνπ Καηαζθεπήο φζνλ αθνξά ην θαηά πφζν ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηνλ ρψξν εξγαζηψλ. Κάηη ηέηνην 

επηηξέπεη επίζεο ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα 

δηαζέηεη φια ηα έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη απαηηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εξγνηαμίνπ, θαζψο θαη φιεο ηηο δεκφζηεο εγθξίζεηο, φηαλ απαηηνχληαη. 

 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ.  

 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο.  
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 ρέδην Α&Τ (γηα ην ζηάδην θαηαζθεπήο).  

 Φ.Α.Τ. (πξψηε έθδνζε).  

 Βηβιίν Τπνδείμεσλ ΜΑ/ΓΔ.  

 Ζκεξνιφγην Αηπρεκάησλ.  

 πκβάζεηο κε ηηο νπνίεο νξίδνληαη νη ΑΑ θαη ΓΔ.  

 Αλάξηεζε πηλάθσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε ην πξφγξακκα ησλ ΜΑ, ΑΑ θαη ΓΔ νχησο ψζηε λα 

ελεκεξψλνληαη νη ππάιιεινη γηα ηελ παξνπζία ηνπο.  

 Έθδνζε αδεηψλ απφ ηνπηθνχο δεκφζηνπο / ηδησηηθνχο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαζθεπή.  

 Ύπαξμε ζρεδίσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο.  

 Ύπαξμε πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πνπ εθηειεί ν ΓΔ.  

 Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη πξφβιεςε γηα πεξηνδηθέο αζθήζεηο πνπ εθηειεί ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ ζε ζέκαηα Α&Τ.  

1.3 πζθέςεηο αζθάιεηαο  

Κάζε κήλα πξέπεη λα πινπνηείηαη ζχζθεςε αζθαιείαο ζην εξγνηάμην κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γηεπζπληή 

έξγνπ, ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ πληνληζηή Αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ Μεραληθψλ, ησλ Δξγνδεγψλ θαη ησλ Τπεξγνιάβσλ. ηε 

ζχζθεςε πξέπεη λα ηεξνχληαη πξαθηηθά θαη ζα θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο επνκέλεο πεξηφδνπ. 

πζθέςεηο ζπγθαινχληαη επίζεο, θαη θάζε θνξά πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί θαη κία εξγαζία. ηηο 

ζπζθέςεηο απηέο, ζπκκεηέρεη φιν ην θχξην πξνζσπηθφ, ψζηε λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα 

πεξί αζθαιείαο. Αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ θπξίσο πξνζσπηθνχ απφ ηνλ 

ππεχζπλν αζθαιείαο θαη πγείαο θαζψο θαη ε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο αλαθνξάο, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ο ππεχζπλνο αζθαιείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο εηδηθνχο εθηειεί ειέγρνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε 

ζπκκφξθσζε γηα ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο. Αλ ν ππεχζπλνο αζθαιείαο παξαηεξήζεη 

νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε, ζπγθαιείηαη ζχζθεςε κε ηελ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ πνπ 

εκπιέθνληαη. Αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο είλαη ε εμέηαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη ε απφθαζε γηα ηε 

δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινχζσο, αλ ν ππεχζπλνο αζθαιείαο ζεσξεί φηη 

ζηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ην αλαθέξεη άκεζα 

ζηνλ Δξγνηαμηάξρε.  

1.3 Σεθκεξίσζε 

Όηαλ δηαπηζηψλεηαη θάπνηα κε ζπκκφξθσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ν ππεχζπλνο αζθαιείαο ζπληάζζεη 

θαη ππνγξάθεη κία αλαθνξά παξάβαζεο θαλφλσλ αζθαιείαο φπνπ πεξηγξάθεηαη ε δηαπηζησκέλε 

θαηάζηαζε θαη δίλνληαη νη απαηηνχκελεο εληνιέο ζρεηηθά κε ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ. Ζ αλαθνξά δίδεηαη ζηνλ άκεζα ππεχζπλν ηεο ζέζεσο εξγαζίαο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

ππεχζπλν εξγνηαμίνπ. 
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Ο παξαιήπηεο ηεο πξναλαθεξφκελεο αλαθνξάο πξέπεη λα πινπνηήζεη ακέζσο ηηο ππνδεηθλπφκελεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αθνινχζσο, ν ππεχζπλνο αζθαιείαο επηζεσξεί θαη επηβεβαηψλεη φηη έρεη γίλεη ε 

δηνξζσηηθή ελέξγεηα, νπφηε θαηαγξάθεηαη ηφηε ζηελ αλαθνξά ε εκεξνκελία ηεο ελέξγεηαο. 

Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα αζθαιείαο αξρεηνζεηνχληαη. Σέινο, ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηνλ 

Δξγνηαμηάξρε πξνο έιεγρν θαη ελεκέξσζε.  

1.4 Τπεξγνιάβνη 

ηε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ππεξγνιάβνο, δελ ζα μεθηλά εξγαζίεο αλ πξνεγνπκέλσο δελ ηνπ έρνπλ 

αλαιπζεί νη λνκνζεηηθέο θαη ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ηελ αζθάιεηα. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη νξίζεη 

ηερληθφ αζθαιείαο (θαη γηαηξφ εξγαζίαο αλ ην πξνζσπηθφ ηνπ ππεξβαίλεη ηα 50 άηνκα) θαη εθπξφζσπν 

ζην εξγνηάμην. Ο εθπξφζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

εθπαίδεπζε αζθαιείαο θαη λα ελεκεξψζεη, θαζψο επίζεο θαη λα δηαλέκεη φια ηα απαξαίηεηα ΜΑΠ, ζε φιν 

ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζε απηφ. 

1.5 Γηαβνύιεπζε 

Σα αξκφδηα πξφζσπα γηα ηελ αζθάιεηα (ηερληθφο αζθαιείαο θαη γηαηξφο εξγαζίαο Αλαδφρνπ, 

ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ) πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απαξαίηεηε 

δηαβνχιεπζε ηφζν εζσηεξηθά ζε φιε ηελ ππξακίδα ηεο ηεξαξρίαο ζην εξγνηάμην, φζν θαη εμσηεξηθά κε 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη αξρέο (Αζηπλνκία, Δπαξρεία, Σερληθέο Τπεξεζίεο Γήκσλ, Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία). 

1.6  Πξνκεζεπηέο θαη θαηαζθεπαζηέο 

Όινη νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ θαη νη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν 

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πξντφληα θαη εμνπιηζκφ ηα νπνία είλαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία. Δπίζεο 

νθείινπλ λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο νδεγίεο 

ρξήζεο/εθαξκνγήο ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχνπλ. 

1.7 Δπηζθέπηεο 

ε φινπο ηνπο επηζθέπηεο πξέπεη λα παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα, ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο 

(θξάλνο, παπνχηζηα αζθαιείαο, θσζθνξίδνλ γηιέθν θιπ) θαη ππεχζπλνο ζπλνδφο ζην έξγν. Οη 

επηζθέπηεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε πξνζπκία ζηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο. 

1.8 Πιεξνθνξίεο εξγνηαμίνπ 

Οη εμήο ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο ζα παξνπζηάδνληαη επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ, αλαξηεκέλεο ζην ρψι ηνπ 

γξαθείνπ ηνπ δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ: 

 Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο  

 Θέζε θνπηηψλ πξψησλ βνεζεηψλ  

 ρέδην εθθέλσζεο εξγνηαμίνπ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζεηζκνχ 

 Δθθέλσζε θαη ζεκεία ζπλάζξνηζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο  

 Σαπηφηεηα, ζέζε θαη ηειέθσλν ππεπζχλσλ θαη αλαπιεξσηψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο  
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 Σαπηφηεηα, ζέζε θαη ηειέθσλν αηφκσλ πνπ παξέρνπλ πξψηεο βνήζεηεο θαη αλαπιεξσηψλ  

 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε  

 Υξνλνδηάγξακκα ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα αζθαιείαο εξγνηαμίνπ  

 Θέζε θαη ηειέθσλν πιεζηέζηεξνπ Ννζνθνκείνπ θαη Κέληξνπ Τγείαο γηα θάζε εξγνηάμην  

2. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

2.1 Δθπαίδεπζε αζθάιεηαο  

Δπηβάιιεηαη θάζε εξγαδφκελνο ζην έξγν λα έρεη πεξάζεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε αζθαιείαο. Ζ εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην έξγν θαη πξηλ απφ θάζε αιιαγή 

θαζεθφλησλ. Ζ εθπαίδεπζε αζθαιείαο πξέπεη θαη΄ ειάρηζηνλ λα πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο 

ηνπ Αλάδνρνπ, ηνπο γεληθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην, ηνπο εηδηθνχο γηα ηελ 

εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεη, ηα αξκφδηα πξφζσπα γηα ηελ αζθάιεηα (ηερληθφο αζθαιείαο επηρείξεζεο, 

ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γηαηξφο εξγαζίαο επηρείξεζεο), ηνπο θηλδχλνπο ηεο 

εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη, ηελ αλαγθαηφηεηα αλαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ θαζψο 

θαη ησλ αηπρεκάησλ. 

Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ δελ αθνξά κφλν ηελ εθπαίδεπζε ζε 

ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Θεσξείηαη φηη θαη ε εθπαίδεπζε ζην θάζε απηφ εξγαζηαθφ αληηθείκελν, 

αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, εμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαζψο θαη 

αζθαιέζηεξν γηα ηνλ εξγαδφκελν πεξηβάιινλ. 

2.2 Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο  

Σα ΜΑΠ ρνξεγνχληαη ζε θάζε εξγαδφκελν ηεο Δπηρείξεζεο αλάινγα κε ην είδνο ηεο Δξγαζίαο πνπ 

εθηειεί. Τπεχζπλνο γηα ηελ ρνξήγεζε θαη ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ΜΑΠ γηα θάζε ππεξεζηαθή κνλάδα είλαη 

ν Σ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ.Δ.. 

2.2.1 Γεληθή ηνπνζέηεζε 

Παξ’ φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο απηνί δελ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ ηειείσο. Σν ηειεπηαίν κέζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ εμαληιεζνχλ φια ηα άιια κέζα (απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, αληηθαηάζηαζε κε ην 

ιηγφηεξν επηθίλδπλν, κε έθζεζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ζπιινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο), είλαη ηα Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).  

Χο κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο λνείηαη θάζε εμνπιηζκφο ηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα θνξά ή λα 

θέξεη θαηά ηελ εξγαζία, γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο, γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ πγεία ηνπ, καδί κε θάζε ζπκπιήξσκα ή εμάξηεκα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εμππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ. 

Σα ΜΑΠ είλαη πξνζσπηθά θαη πξνζηαηεχνπλ ηνλ εξγαδφκελν απφ θηλδχλνπο γηα ην ζψκα, ην θξαλίν, ηα 

κάηηα, ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, ηελ αθνή, ηα πφδηα θαη ηα ρέξηα.  

Οη φξνη θάησ απφ ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλαο εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ 

απηφ, ζα θαζνξίδνληαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ, ηε ζπρλφηεηα ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν, ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, θαζψο θαη απφ ηελ απφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

Γηα ηε ζσζηή επηινγή ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη πξψηα λα δηεπθξηληζηεί επαθξηβψο ν 

θίλδπλνο, ν ρξφλνο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα έθζεζεο. 

Ζ απαίηεζε απφ ηνλ εμνπιηζκφ ΜΑΠ είλαη: 

 Να είλαη ζχκθσλνο πξνο ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο, απφ πιεπξάο αζθαιείαο θαη πγείαο (ζήκα CE θαη αλάινγεο πξνδηαγξαθέο).  

 Να είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη θαη λα κε ζπλεπάγεηαη ε 

ρξήζε ηνπ λένπο θηλδχλνπο.  

 Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο.  

 Να έρεη επηιεγεί κε πξφλνηα γηα ηηο εξγνλνκηθέο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

 Να έρεη ππνζηεί ηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο ψζηε λα ηαηξηάδεη ζην ρξήζηε.  

 ηελ πεξίπησζε πνιιαπιψλ θηλδχλσλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη λα θνξά ν εξγαδφκελνο 

ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εμνπιηζκνχο πξνζηαζίαο, νη εμνπιηζκνί απηνί πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηνί θαη λα δηαηεξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ θηλδχλσλ.  

 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα εθαξκφδεη θαηάιιεια ζηνλ εξγαδφκελν ψζηε λα ηνπ εμαζθαιίδεη άλεζε ζηηο 

θηλήζεηο ηνπ. 

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ γλψκε θαηά ηελ επηινγή αθνχ απηνί ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Πξηλ ηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεη αμηνιφγεζε ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε γλψκε 

ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο. H αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη:  

 Σελ θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζνχλ κε άιια 

κέηξα ή κέζα. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα αληαπνθξίλεηαη ν εμνπιηζκφο αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ εθηηκεζεί, έρνληαο ππφςε ηηο ελδερφκελεο πεγέο θηλδχλσλ 

πνπ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη ν εμνπιηζκφο αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  

 Σελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππφ εμέηαζε δηαζέζηκσλ εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία κέζσ ηνπ εμνπιηζκνχ ΜΑΠ πξέπεη: 

 Οη εξγαδφκελνη λα εθπαηδεχνληαη ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ ΜΑΠ θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο. 

 Σα ΜΑΠ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα θαη λα κελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο γηα “ιίγα ιεπηά”. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε πξνεηδνπνίεζεο ζηνπο ρψξνπο φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε ΜΑΠ. 

 Σα ΜΑΠ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κεηά ηε ρξήζε ηνπο θαη λα απνζεθεχνληαη φηαλ δε 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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 Σα ΜΑΠ πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά θαη ζε πεξηπηψζεηο θζνξψλ λα 

αληηθαζίζηαληαη. 

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαηάιιεια αληαιιαθηηθά γηα ηα ΜΑΠ. 

 Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα αλαθέξνπλ θάζε θζνξά ή απψιεηα ΜΑΠ ζηνπο επηβιέπνληεο ηνπο. 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε θαη ηα ΜΑΠ λα ηξνπνπνηνχληαη εθφζνλ είλαη αλαγθαίν. 

2.2.2 Σαμηλόκεζε ησλ ΜΑΠ  

Μηα πξψηε ηαμηλφκεζε ησλ ΜΑΠ είλαη ε εμήο 

Μέζα πξνζηαζίαο θεθαιήο :  

 Κξάλνο 

 Υεηκεξηλά θαιχκκαηα  

 Φάζηλα θαπέια (γηα πξνζηαζία απφ ηνλ ήιην ζε εξγαζίεο ππαίζξνπ) 

 Πξνζσπίδεο 

 Γπαιηά 

Μέζα πξνζηαζίαο ηεο αθνήο : 

 Ωηνβχζκαηα 

 Ωηναζπίδεο  

Μέζα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο : 

 Φηιηξφκαζθεο  

 Μάζθα εκίζεσο πξνζψπνπ  

 Μάζθα νιφθιεξνπ πξνζψπνπ  

 Απηφλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή 

 Με απηφλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή  

Μέζα πξνζηαζίαο ησλ άθξσλ:  

 Γάληηα  

 Γθέηεο 

 Τπνδήκαηα  

 

 

Μέζα πξνζηαζίαο ηνπ ζώκαηνο: 
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 Φφξκα εξγαζίαο 

 Πνδηέο (ειεθηξνζπγθνιιεηή θ.α.) 

Αλαιπηηθφηεξα: 

α.  ΜΑΠ ώκαηνο 

Ο αηνκηθφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο ηνπ ζψκαηνο είλαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζπλπθαζκέλνο κε ηα 

ξνχρα εξγαζίαο. Οη απιέο θφξκεο εξγαζίαο γηα παξάδεηγκα, πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηε 

ζθφλε, ιάδηα, γξάζα, θ.η.ι.. Όκσο ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ νη θίλδπλνη είλαη απμεκέλνη θαη 

απαηηείηαη εηδηθή ελδπκαζία γηα ηελ επαξθή πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο. 

Αλάινγα κε ηελ  επηζπκεηή πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ ηα ΜΑΠ ζψκαηνο είλαη θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο 

ηνπο. Τπάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά ξνχρα θηηαγκέλα απφ θπζηθέο ίλεο, δέξκα, ζπλζεηηθφ ή θπζηθφ 

θανπηζνχθ θαη ζπλζεηηθέο ίλεο. 

Σα πξνζηαηεπηηθά κέζα ηνπ ζψκαηνο κπνξνχκε λα ηα δηαθξίλνπκε αλαιφγσο ησλ θηλδχλσλ απφ ηνπο 

νπνίνπο πξνζηαηεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο: 

 Γπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο: ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, θξχν, δέζηε, αέξαο, θιπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε ζηηο εξγαζίεο 

ππαίζξνπ. Οη θφξκεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα είλαη απφ θπζηθέο ή ζπλζεηηθέο ίλεο θαη αδηάβξνρεο. 

ε ηδηαίηεξα ςπρξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα θνξηνχληαη θαη εζσηεξηθά γηιέθα γηα 

πεξηζζφηεξε πξνζηαζία. 

 Καπζηηθέο ή δηαβξσηηθέο νπζίεο: γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο απφ ηηο δηαβξσηηθέο νπζίεο 

πξέπεη λα επηιέγνληαη θαηάιιεια γηιέθα, ζαθάθηα, ή νιφζσκεο πνδηέο ή θφξκεο ηα νπνία είλαη 

αλζεθηηθά ζηελ δηαβξσηηθή δξάζε ηεο νπζίαο θαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο παξέρνπλ ζηνλ 

εξγαδφκελν ην απαξαίηεην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ηα αθαηξέζεη απφ ην ζψκα ηνπ. 

 Άιινη θίλδπλνη: άιινη θίλδπλνη πνπ απαηηνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζψκαηνο είλαη αθηηλνβνιίεο, 

αληηθείκελα ζε πηψζε, νη ζεξκέο εξγαζίεο (ειεθηξνζπγθφιιεζε), εξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ ππφ 

πίεζε, επηθίλδπλα αέξηα, κεραληθέο πξνζβνιέο (δηάηξεζε, θνςίκαηα), ζπλζήθεο ρακειήο 

νξαηφηεηαο (ελδπκαζίεο κε θζνξίδνπζα επηζήκαλζε ή κε αληαλάθιαζε). 

β. ΜΑΠ Κεθαιήο  

Κπξηφηεξν πξνζηαηεπηηθφ κέζν ηεο θεθαιήο είλαη ηα πξνζηαηεπηηθά θξάλε. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα 

κε ηα θξάλε, είλαη φηη νη εξγαδφκελνη δελ ηα θνξνχλ είηε γηαηί δελ ηα έρνπλ ζπλεζίζεη είηε επεηδή ζεσξνχλ 

φηη ηνπο δεκηνπξγνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. Πνιιέο θνξέο βέβαηα, θαθή επηινγή 

θξάλνπο δελ επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν λα δνπιέςεη κε άλεζε θαη αζθάιεηα.  

Γηα ηελ επηινγή ελφο πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

εξγαζίαο θαη νη πηζαλνί θίλδπλνη, ψζηε ε επηινγή ηνπ θξάλνπο λα είλαη θαηάιιειε πξνζθέξνληαο 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ζηνλ ρξήζε ηνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί άιια πξνβιήκαηα ή θηλδχλνπο. 

Δηδηθφηεξα ην θξάλνο πξέπεη λα: 

 Δθαξκφδεη ζσζηά ζηελ θεθαιή θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφ ειαθξχηεξν. 
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 Έρεη εζσηεξηθφ ζχζηεκα απνξξφθεζεο ησλ θξαδαζκψλ κεηά απφ θάπνην ρηχπεκα. 

 Αζθαιίδεηαη ζηαζεξά ζηελ θεθαιή θαη λα κελ πέθηεη εχθνια. 

 Δπηηξέπεη ηνλ αεξηζκφ ηεο θεθαιήο θαη λα εκπνδίδεη ηε ζέξκαλζε ηεο. 

 Δίλαη αλζεθηηθφ ζηηο πηζαλέο πηέζεηο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ζε απηφ. 

 Αληαλαθιά ηα αληηθείκελα πνπ πέθηνπλ θαη φρη λα ηα ζπγθξαηεί. 

 Δίλαη κνλσκέλν γηα απνθπγή ειεθηξνπιεμίαο ζε πηζαλή πεξίπησζε επαθήο κε ειεθηξηθά 

θαιψδηα. 

 Δίλαη αλζεθηηθά ζηηο πηψζεηο απφ χςνο. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί παξάιιεια κε πξνζηαηεπηηθά κέζα ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ καηηψλ ή 

ηεο αθνήο. 

γ.  ΜΑΠ Μαηηώλ 

Ζ επηινγή πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ γηα ηα κάηηα πξέπεη λα γίλεηαη αθνχ πξψηα εθηηκεζνχλ φινη νη πηζαλνί 

θίλδπλνη ηεο εξγαζίαο θαη δηαζθαιηζηεί φηη απηά ηα πξνζηαηεπηηθά ησλ καηηψλ παξέρνπλ επαξθή 

πξνζηαζία γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο.  

Τπάξρνπλ 4 βαζηθνί ηχπνη πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ ησλ καηηψλ : 

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κε ή ρσξίο παξάπιεπξεο αζπίδεο. 

 Eye – cup. 

 Κξάλε κε πξνζηαηεπηηθφ γπαιί. 

 Μάζθεο ρεηξφο κε πξνζηαηεπηηθφ γπαιί.  

δ. ΜΑΠ Αλαπλνήο 

Ζ αλάγθε γηα ρξήζε ΜΑΠ αλαπλνήο πξνθχπηεη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε νμπγφλνπ, ή / θαη παξνπζία 

αησξνχκελσλ επηβιαβψλ ζσκαηηδίσλ (ζηεξεψλ, πδξαηκψλ ή αεξίσλ). Σα ΜΑΠ αλαπλνήο ζθνπφ έρνπλ 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε λα παξέρνπλ ζηνλ εξγαδφκελν ηελ πνζφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ νμπγφλνπ θαη 

θαζαξνχ αέξα ή λα εκπνδίζνπλ ηελ εηζπλνή (κε ζπγθξάηεζε) ζσκαηηδίσλ ηα νπνία ν εξγαδφκελνο δελ 

πξέπεη λα εηζπλεχζεη.  

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζηαηεπηηθνχ κέζνπ ηεο αλαπλνήο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνπο πηζαλνχο 

θηλδχλνπο ηεο εξγαζίαο. Γηα ηνλ θαιχηεξν εληνπηζκφ απηψλ πξέπεη λα εμεηαζηεί: 

 Πνηεο είλαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο ηεο αηκφζθαηξαο ζηηο νπνίεο εθηίζεηαη ν εξγαδφκελνο. 

 Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ησλ νπζηψλ απηψλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 

 Πνηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ηεο επηθίλδπλεο νπζίαο ζηελ αηκφζθαηξα θαη πνην ην αλψηαην 

επηηξεπφκελν φξην απηήο. 

 Πφζν ζπρλά θαη γηα πφζν δηάζηεκα ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο. 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηχπνη πξνζηαηεπηηθψλ ζπζθεπψλ ηεο αλαπλνήο: 
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 Μάζθεο θηιηξαξίζκαηνο ηνπ αέξα (κε θαηάιιεια θίιηξα γηα θάζε πεξίπησζε). 

 Αεξνηξνθνδνηνχκελεο ζπζθεπέο. 

 Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο κε νμπγφλν. 

Οη παξαπάλσ ηχπνη πξνζηαηεπηηθψλ ζπζθεπψλ ηεο αλαπλνήο δηαηξνχληαη ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο θαη ηε πξνζηαζία πνπ πξνζθέξνπλ. 

ε. ΜΑΠ Υεξηώλ 

Ζ ρξήζε ΜΑΠ ρεξηψλ είλαη ζρεδφλ απαξαίηεηε ζηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο φπνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο γηα ηα ρέξηα. Γπζηπρψο, ε θαθή επηινγή θαη ε άγλνηα πεξί ηα ΜΑΠ ρεξηψλ έρνπλ νδεγήζεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα θάλνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο κε γπκλά ρέξηα.  

Οη ηξαπκαηηζκνί ησλ ρεξηψλ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ: 

 Φσηηά ή ζεξκέο επηθάλεηεο. 

 Σν θξχν. 

 Σν ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 Δπηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο (ηνμηθέο, εξεζηζηηθέο, δηαβξσηηθέο). 

 Υηππήκαηα ή θνςίκαηα ή γδαξζίκαηα. 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή ή ηνληηθή αθηηλνβνιία. 

Οη ηξαπκαηηζκνί ησλ ρεξηψλ είλαη αξθεηά ζνβαξνί, γη’ απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη ηα πιηθά κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή ν εξγαδφκελνο, ψζηε λα επηιεγνχλ ηα θαηάιιεια 

κέζα πξνζηαζίαο ησλ ρεξηψλ ηνπο. 

Γάληηα γεληθήο ρξήζεσο δελ ππάξρνπλ. Τπάξρνπλ γάληηα γεληθήο πξνζηαζίαο κφλν, φκσο, απφ 

ρακεινχο κεραληθνχο θηλδχλνπο. Σν ζρήκα θαη ην πιηθφ ησλ ΜΑΠ ρεξηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πηζαλνχο 

εξγαζηαθνχο θηλδχλνπο. Με απηφ ην ηξφπν επηιέγνπκε εηδηθά γάληηα γηα πξνζηαζία : 

 Απφ ειεθηξηθφ ξεχκα, θηηαγκέλα απφ δέξκα ή θανπηζνχθ. 

 Απφ ζεξκφηεηα θαη θσηηά, θηηαγκέλα απφ ακίαλην, ίλεο αινπκηλίνπ ή γπαιηνχ, θιπ. 

 Απφ πγξαζία θαη λεξφ, θηηαγκέλα απφ ζπλζεηηθφ θαη θπζηθφ θανπηζνχθ. 

 Απφ ηζρπξά νμέα, θηηαγκέλα απφ πνιπβηληινρισξίδην. 

 Απφ κέηξηα νμέα, θηηαγκέλα απφ πνιπβηληινρισξίδην, λενπξέλην, θπζηθφ θανπηζνχθ, θ.ιπ. 

 Απφ θνςίκαηα, θηηαγκέλα απφ δέξκα εληζρπκέλα κε κέηαιιν. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο πξηλ ηελ επηινγή ησλ γαληηψλ πξέπεη λα 

ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

 Σε ζπγθέληξσζε ηνπ ρεκηθνχ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο. 

 Σηο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο. 
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 Σε ρξνληθή δηάξθεηα ρξήζεσο. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο καλζέηεο καδί κε ηα γάληηα, γηα επηπιένλ πξνζηαζία 

ησλ θαξπψλ θαη ηνπ κπξάηζνπ. 

ζη. ΜΑΠ Πνδηώλ 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ΜΑΠ πνδηψλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα ηερληθά έξγα. Οη 

ζπρλφηεξνη θίλδπλνη είλαη κεραληθνί.  

Οη ηξαπκαηηζκνί ησλ πνδηψλ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ: 

 Πηψζε αληηθεηκέλσλ ζε απηά θαη ηδηαίηεξα ζηα δάρηπια ησλ πνδηψλ. 

 Δπηθίλδπλα πιηθά (π.ρ. πξνζζεηηθά ηζηκέληνπ) ή ζπίζεο. 

 Κηππήκαηα ηνπ πνδηνχ ζε αληηθείκελα. 

 Σν πάηεκα αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ ή επηθίλδπλσλ επηθαλεηψλ. 

Κπξηφηεξν πξνζηαηεπηηθφ κέζν ησλ πνδηψλ είλαη νη κπφηεο θαη ηα παπνχηζηα αζθαιείαο, ν ηχπνο ησλ 

νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εξγαζηαθνχο θηλδχλνπο.   

 Μπφηεο ή παπνχηζηα κε ζφιεο απφ θανπηζνχθ ή άιιν ζπλζεηηθφ πιηθφ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρψξνπο κε γιηζηεξά δάπεδα. 

 Μπφηεο κε εληζρπκέλν «ζψκα» γηα πξνζηαζία απφ πηζαλά ρηππήκαηα είλαη απαξαίηεηεο ζε 

εξγνηάμηα. 

 Μπφηεο ή παπνχηζηα κε εζσηεξηθά κεηαιιηθά πξνζηαηεπηηθά ησλ δαρηχισλ γηα πξνζηαζία απφ 

πηψζεηο αληηθεηκέλσλ. 

 Μπφηεο ή παπνχηζηα κε κνλσηηθή ζφια φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. 

 Αγψγηκεο κπφηεο ή παπνχηζηα γηα απνθπγή δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. 

 Μπφηεο απφ ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ ή θάπνην άιιν θαηάιιειν πιηθφ γηα πξνζηαζία απφ επηθίλδπλα 

πιηθά (δηαβξσηηθά). 

Σα ΜΑΠ πνδηψλ πξνζθέξνπλ επηπιένλ άλεζε, επζηάζεηα θαη γεληθή πξνζηαζία, πξνζηαηεχνληαο ηνλ 

εξγαδφκελν απφ γιηζηξήκαηα, παξαπαηήκαηα, ηζηκπήκαηα, επαθή κε εξεζηζηηθά θπηά (ηζνπθλίδεο, 

θάθηνπο θιπ). 

Όπνπ ππάξρεη ε πηζαλφηαηα λα ρξεηαζηεί άκεζν βγάιζηκν ησλ ππνδεκάησλ απηά πξέπεη λα είλαη ρσξίο 

γιψζζεο θαη λα ιχλνληαη εχθνια. 

Μεξηθέο θνξέο είλαη απαξαίηεηε θαη ε ρξήζε επηγνλαηίδσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε πξνζηαζία ηνπ πνδηνχ 

απφ θηππήκαηα ή θαςίκαηα. 

Πξνζηαζία από πηώζεηο  

ρνηληά θαη δψλεο αζθαιείαο  
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Οη εξγαδφκελνη ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε ζεκαληηθή πςνκεηξηθή δηαθνξά απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, πνπ 

δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηνλ θίλδπλν πηψζεο κε ηερληθά ή κε άιια κέηξα ζπιινγηθήο 

πξνζηαζίαο. 

Ηζρχνπλ νη παξαθάησ βαζηθέο αξρέο 

1. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ δσλψλ θαη ησλ ζρνηληψλ αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ ζθπξήιαην ράιπβα ή απφ άιιν ηζνδχλακεο αληνρήο πιηθφ. 

2. Σα ζρνηληά αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζπλζεηηθά λήκαηα πςειήο αληνρή ή 

απφ εηδηθφ εχθακπνην ζπξκαηφζρνηλν, αλ ππάξρεη θίλδπλνο λα θνπνχλ απφ εμσηεξηθή αηηία. 

3. Οη γάληδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αγθχξσζε ησλ δσλψλ αζθαιείαο πξέπεη λα είλαη εηδηθνί 

γηα ην ζθνπφ απηφ γάληδνη αζθαιείαο. 

4. Οη δψλεο αζθαιείαο, ηα ζρνηληά αζθαιείαο θαη φια ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη αγθχξσζεο 

πξέπεη ρσξηζηά ην θαζέλα θαη ζπλαξκνινγεκέλα, λα έρνπλ φξην ζξαχζεο ηνπιάρηζηνλ 1300kg 

θαη λα κπνξνχλ λα ζεθψλνπλ κε αζθάιεηα αησξνχκελν θνξηίν βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 450kg. 

5. Οη δψλεο θαη ηα ζρνηληά αζθαιείαο πξέπεη λα ειέγρνληαη πξηλ απφ θάζε ρξήζε. Πξέπεη λα 

πξνζέρεηε ηδηαίηεξα λα κελ είλαη θνκκέλα ή κφληκα παξακνξθσκέλα. 

6. Καηά ηε ρξήζε ησλ ζρνηληψλ αζθαιείαο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπ κε θνθηεξέο γσλίεο, 

πεγέο ζεξκφηεηαο, νμέα ή θαπζηηθέο νπζίεο. 

7. Οη δψλεο αζθαιείαο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη κφλεο ηνπο ή κε ζρνηληά αζθαιείαο, ζε έλα 

ζηαζεξφ θαη αζθαιέο ζεκείν αγθχξσζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αλαγθαίν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπγρξφλσο θαη ηδηαίηεξν ζρνηλί αζθαιείαο κε αλεμάξηεηε αγθχξσζε. 

8. Απαγνξεχεηαη λα ζηεξεψλεηαη παξαπάλσ απφ έλα ζρνηλί αζθαιείαο ζην ίδην ζεκείν αγθχξσζεο. 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα ζπλδένληαη κε ην ίδην ζρνηλί αζθαιείαο πεξηζζφηεξνη απφ έλα 

εξγαδφκελνη 

9. Οη δψλεο θαη ηα ζρνηληά αζθαιείαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα ζηεξεψλνληαη θαηάιιεια, 

ψζηε λα πεξηνξίδνπλ ην χςνο ειεχζεξεο πηψζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην 1,5m. 

10. Όηαλ ε δσή θαη ε αζθάιεηα ελφο εξγαδφκελνπ ν νπνίνο εξγάδεηαη ζε απνκνλσκέλε ζέζε 

εξγαζίαο, εμαξηάηαη κφλν απφ ηε δψλε ή ην ζρνηλί αζθάιεηαο, απηφο δελ πξέπεη λα εξγάδεηαη 

ρσξίο παξαθνινχζεζε. 

Πξνζηαζία από θηλνύκελα νρήκαηα 

Οη εξγαδφκελνη πνπ εθηίζεληαη ζπρλά ζε θίλδπλν αηπρήκαηνο απφ θηλνχκελα νρήκαηα πξέπεη λα 

εθνδηάδνληαη κε: 

1. Δηδηθά επδηάθξηηα αθφκε θαη ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο νξαηφηεηαο, ελδχκαηα ρξψκαηνο δσεξνχ 

θίηξηλνπ ή πνξηνθαιί (π.ρ. γηιέθα νπηηθήο ζήκαλζεο) 

2. Μέζα ή εμαξηήκαηα πνπ αλαθινχλ θσο (αλαθιαζηηθά) 

Πξνζηαζία από ειεθηξνπιεμία 
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Σα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξννξίδνληαη λα πξνζηαηεχνπλ νιφθιεξν ην ζψκα ή κέξνο ηνπ απφ 

ηηο επηδξάζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξέπεη λα είλαη επαξθψο κνλσηηθά γηα ηηο ηηκέο ηάζεο ζηηο νπνίεο 

ελδέρεηαη λα εθηεζεί ν ρξήζεο ππφ ηηο πιένλ δπζκελείο πξνβιεπηέο ζπλζήθεο. 

Ο θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα αλαθέξεη εηδηθά ζην ελεκεξσηηθφ ηνπ ζεκείσκα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απηνί νη ηχπνη ΜΑΠ θαζψο θαη ην είδνο θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ 

ειεθηξηθψλ δνθηκψλ ηηο νπνίεο νη ζπζθεπέο απηέο πξέπεη λα πθίζηαληαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. 

Όλα ηα ΜΑΠ είναι όπωρ ηο λέει και η λέξη αηομικά δηλαδή κάθε έναρ επγαζόμενορ θέπει ηα δικά ηος ΜΑΠ 

και είναι ςπεύθςνορ για ηην ζςνηήπηζη ηος και ηην διαηήπηζη ηοςρ ζε καλή καηάζηαζη. 

 

 

2.2.3 Γηαθίλεζε κέζσλ αηνκηθήο θαη νκαδηθήο πξνζηαζίαο, έιεγρνο γηα ζσζηή ρξήζε θαη 

ζπληήξεζε απηώλ  

Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο (Σ.Α.) έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαθίλεζεο ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. Αλάινγα κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ απφ απηέο πξέπεη λα 

ρνξεγεί ζηνλ εξγαδφκελν ην θαηάιιειν ΜΑΠ. 

Ση ελλννχκε κε ηε ιέμε θαηάιιειν ΜΑΠ. Μπνξεί λα ρνξεγνχκε ζηνλ εξγαδφκελν ΜΑΠ πνπ λα 

πηζηεχνπκε φηη ζα ηνλ πξνζηαηέςεη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ εθηίζεηαη θαη φκσο απηφ λα κελ επαξθεί ή λα 

κελ θάλεη θαζφινπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  

Γηα λα ρνξεγεζνχλ ηα κέζα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη’ αξρήλ δηάζεζε ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν 

ζα πξέπεη λα εθηηκνχληαη νη αλάγθεο ζσζηά ψζηε ηα πιηθά λα επαξθνχλ θάζε θνξά πνπ ππάξρεη δήηεζε. 

Γηα λα εθηηκεζνχλ νη αλάγθεο ζσζηά ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ην ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε εξγαζηψλ ηνπο (job description) λα βξεζνχλ ηα κέζα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηέο. 

Ο Σερληθφο Αζθάιεηαο πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ ηαθηηθή ζπληήξεζε φισλ ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν πνπ είλαη ζηελ επζχλε ηνπ. Δίλαη ζθφπηκν λα νξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πξντζηακέλνπο ησλ ζπλεξγείσλ ηαθηηθή εκέξα γηα ηελ ζπληήξεζε. Κάζε ΜΑΠ πξέπεη λα ζπληεξείηε ψζηε 

λα δηαηεξήζεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. 

Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε ελφο πιηθνχ ζεκαίλεη θαη ηαπηφρξνλα ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηνπ, πνπ κπνξεί λα καο 

νδεγήζεη θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εάλ θπζηθά ππάξρνπλ θζνξέο ζην πιηθφ πνπ λα ην απαηηνχλ. 

Ο Σ.Α. πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπληεξήζεσλ 

Ζ πξνκήζεηα ησλ ΜΑΠ πεξηιακβάλεη κφλν φζα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ έγθξηηνπο νξγαληζκνχο (π.ρ. 

ΔΛΟΣ) θαη θέξνπλ ηελ ζήκαλζε ηεο ΔΟΚ «CE» ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ ηα δχν ηειεπηαία ςεθία ηνπ 

έηνπο θαηά ην νπνίν ηέζεθε ην ζήκα. 
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2.3 ήκαλζε 

Δθαξκνγή ηνπ π.δ. 105/1995 (Φ.Δ.Κ. 67/Α/10-4-95) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε 

αζθαιείαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ». 

Ζ ζήκαλζε γηα ηελ αζθάιεηα παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ αθνχ κε ηελ 

ζσζηή ρξήζε ηνπο πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ησλ εξγαδνκέλσλ πξνεηδνπνηψληαο ηνπο έηζη γηα ηνπο 

ππάξρνληεο θηλδχλνπο ή ππελζπκίδνληαο ηνπο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο. 

1α. Ζ ζήκαλζε ρψξσλ επηηπγράλεηαη κε: 

 Μφληκε ζήκαλζε 

 Πεξηζηαζηαθή ζήκαλζε 

Ζ κφληκε ζήκαλζε επηηπγράλεηαη πηλαθίδεο ή ρξψκα αζθαιείαο θαη ζρεηίδεηαη κε: 

 Σελ απαγφξεπζε 

 Σελ πξνεηδνπνίεζε 

 Σελ ππνρξέσζε 

 Σνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ κέζσλ δηάζσζεο βνήζεηαο θαη ησλ εμνπιηζκψλ 

θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηάο. 

Δλψ ε πεξηζηαζηαθή ζήκαλζε αθνξά ηελ: 

 Δπηζήκαλζε επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ 

 Κιήζε αηφκσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα 

 Δπείγνπζα απνκάθξπλζε αηφκσλ 

 Καζνδήγεζε αηφκσλ πνπ ζπληεινχλ ρεηξηζκνχο θαη επηηπγράλεηαη κέζσ: ερεηηθψλ ζεκάησλ, 

θσηεηλψλ ζεκάησλ επηθνηλσλίαο κέζσ ζπζηεκάησλ (αζχξκαηνη) θαη ζεκάησλ κε ρεηξνλνκίεο 

Παξαθάησ εκθαλίδνληαη ηα κφληκα ζήκαηα κε πηλαθίδεο αζθαιείαο: 
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2.4 `Ηαηξηθή παξαθνινύζεζε πξνζσπηθνύ 

Γηα ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ν Αλάδνρνο ζα απαζρνιεί ηαηξφ εξγαζίαο (ΗΔ). 

εκεηψλεηαη φηη ε επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη 

νηθνλνκηθή ή εξγαζηαθή επηβάξπλζε γη' απηνχο θαη ζα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο. 

Ο ΗΔ ζα πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο:  

 κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπ εξγαδφκελνπ 

 εηεζίσο (εηήζην ηζεθ-απ) 

 ζε πεξίπησζε πνπ εξγαδφκελνο αιιάμεη ζέζε εξγαζίαο 

 θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο ή χζηεξα απφ αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (πεξηνδηθφο ηαηξηθφο έιεγρνο).  

Ο ΗΔ κεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, 

εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν πεξηερφκελν ηεο 

βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί 

απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδφκελνπ 

θαη ηνπ εξγνδφηε. 

ηα θαζήθνληα ηνπ ΗΔ είλαη θαη ε επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ: 

α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, 

γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ, 

δ) επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη 

γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο, 

ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ,  

ζη) εθηειεί πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο 

λνκαξρίαο, φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε.  

Πέξαλ ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ν ΗΔ έρεη θαη ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο. Δηδηθφηεξα, ν γηαηξφο 

εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα: 

α) ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ, 

γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη 

δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνχ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο  

δηαδηθαζίαο, 
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δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, 

ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο θαη 

έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη κε 

ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.   

εκεηψλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ν γηαηξφο εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην 

δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ.    

Γηα ηελ θαιχηεξε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν ΗΔ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ 

ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε 

ζηελ πγεία. 

εκαληηθή επίζεο είλαη ε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΗΔ θαη Σερληθνχ Αζθαιείαο, ηφζν θαηά ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

γεληθφηεξα.  

Πξώηεο βνήζεηεο 

Ο ηερληθφο αζθαιείαο θαη πγείαο θξνληίδεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πξψησλ βνεζεηψλ ψζηε λα 

παξέρνληαη πξψηεο βνήζεηεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

Αλ έλαο εξγαδφκελνο ηξαπκαηηζζεί ή πξνθχςεη άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο, ζα θαιείηαη θαηάιιειε 

βνήζεηα κε ηειέθσλν ή άιιν ηξφπν. 

Γηα ηελ κεηαθνξά ηξαπκαηηψλ ή αξξψζησλ ζε λνζνθνκείν ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν, ζα ππάξρεη 

έλα θαηάιιειν φρεκα πνπ ζα είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αζζελνθφξν. ην έξγν, ζα ππάξρνπλ 

ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εηδηθέο ζεκάλζεηο γηα ηνπο ρψξνπο πξψησλ βνεζεηψλ, ηα νρήκαηα κεηαθνξάο 

αζζελψλ, ηνλ εμνπιηζκφ δηάζσζεο ηα θνπηηά πξψησλ βνεζεηψλ θαη ηα άηνκα ηα εηδηθά εθπαηδεπκέλα θαη 

εμνπζηνδνηεκέλα γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ. Κάζε είδνπο εξγνηαμηαθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα 

απνκαθξπλζεί κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ν ρψξνο λα απνθαηαζηαζεί. Οη 

πεξηνρέο θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ παξέρεη Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ζα ζπληεξνχληαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη 

ην φηη παξακέλνπλ ηαθηνπνηεκέλα, θαζαξά απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο θαη αζθαιή εηδηθά φζνλ αθνξά 

ηελ πξνθχιαμε απφ ηξσθηηθά. 

Αλ δηαπηζησζεί φηη ε αηηία ηνπ αηπρήκαηνο είλαη ειεθηξνπιεμία ή θσηηά, ν ζρεηηθφο θίλδπλνο ζα 

απνκαθξχλεηαη πξηλ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην ζχκα. 

Γηαπηζηψλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο σο πξνο ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη φζν ην 

δπλαηφλ ε κεηαθίλεζή ηνπ εθηφο αλ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ θάπνην θίλδπλν. 

Ο παζψλ δηαηεξείηαη δεζηφο θαη ζηεγλφο θαη ειέγρεηαη ν ζθπγκφο ηνπ. 

Αλ δηαπηζησζεί φηη ην ζχκα αλαπλέεη κε δπζθνιία, πξέπεη λα εθαξκνζηεί πίεζε ζηελ πιεγή. 

Αλ ε αηκνξξαγία είλαη απφ πφδη ή ρέξη, πξέπεη ην άθξν λα βξίζθεηαη ζε χςνο γηα λα κεησζεί ε αηκνξξαγία.  

2.5 Έιεγρνο θπθινθνξίαο 

Θα ππάξρεη έιεγρνο θπθινθνξίαο φπνπ ε αθαλφληζηε θίλεζε νρεκάησλ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη νρήκαηα ηξνραίαο, ζεκαηνδφηεο, πηλαθίδεο, θψλνπο, θξάγκαηα, 

παξαθάκςεηο, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ή άιιεο ηερληθέο ή φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο. 
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Φξάγκαηα, θψλνη ή άιια εμαξηήκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ 

εξγαζηψλ θαη ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε λα δίλνπλ επαξθή πξνεηδνπνίεζε ζηνπο νδεγνχο γηα λα απνθεχγεηαη ε 

αλάγθε απφηνκνπ θξελαξίζκαηνο. Δξγαζίεο ή εμνπιηζκφο πνπ βξίζθνληαη ζην δξφκν ζα πξνζηαηεχνληαη 

κε θαηάιιειεο πηλαθίδεο, θψηα, θξάγκαηα, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ή άιινπο ηξφπνπο. Σα φξγαλα 

ειέγρνπ ζα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ζα απνκαθξχλνληαη φηαλ δελ 

ππάξρεη αλάγθε πξνζηαζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη σο ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο ζα απαζρνινχληαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 φηαλ απαηηείηαη λα πεξάζνπλ απηνθίλεηα ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ νρήκαηα εξγαζίαο ή 

εμνπιηζκφο πνπ ίζσο θξάδνπλ κεξηθψο ή νιηθψο ην δξφκν 

 φηαλ ππάξρεη αλάγθε κνλνδξφκεζεο ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο, φπνπ νη φγθνη θπθινθνξίαο είλαη 

κεγάινη, νη ηαρχηεηεο πξνζέγγηζεο είλαη κεγάιεο θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο 

 φηαλ δελ κπνξεί λα γίλεη ζπληνληζκφο ηεο θπθινθνξίαο κε ην ππάξρνλ ζχζηεκα θπθινθνξίαο, φηαλ 

δελ επαξθεί ην ππάξρνλ ζχζηεκα ζεκαηνδφηεζεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ή φηαλ πιηθά 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή θαηαζθεπέο, πξνεμέρνπλ ζε κία δηαζηαχξσζε θαη 

έηζη παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία 

 φηαλ εξγαδφκελνη ή εμνπιηζκφο απαζρνινχληαη ζην ξεχκα θπθινθνξίαο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 

φπνπ επεξρφκελα νρήκαηα δελ έρνπλ επαξθή πξνεηδνπνίεζε 

 ζε πεξηνρέο κεγάισλ ηαρπηήησλ θαη φγθνπ θπθινθνξίαο, φπνπ απαηηείηαη πξνζσξηλή πξνζηαζία 

ελφζσ φξγαλα ξχζκηζεο θπθινθνξίαο δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα 

 ζε θάζε πεξίπησζε φπνπ δελ παξέρεηαη επαξθήο πξνζηαζία ζε εξγαδνκέλνπο, εμνπιηζκφ θαη 

θπθινθνξία κέζσ άιισλ ηξφπσλ ξχζκηζεο θπθινθνξίαο. 

Κάζε ξπζκηζηήο θπθινθνξίαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο θαη ζα ρξεζηκνπνηεί: 

 θαηάιιειε έλδπζε κε θσζθνξίδνπζα ηαηλία 

 θξάλνο κε θσζθνξίδνπζα ηαηλία 

 ηξφπν επηθνηλσλίαο κε άιινπο ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο ηεο νκάδαο φπνπ δελ είλαη νξαηνί κεηαμχ 

ηνπο 

 θαθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο  

2.6 Ππξαζθάιεηα 

ε φινπο ηνπ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ππξνζβεζηήξεο. Δπίζεο ζε φινπο ηνπ ρψξνπο 

κε εηδηθέο απαηηήζεηο (π.ρ. απνζήθε εχθιεθησλ πιηθψλ) πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ επηπιένλ 

ππξνζβεζηήξεο θαηάιιεινπ ηχπνπ. Οη ζέζεηο ησλ ππξνζβεζηήξσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζήκαλζε θαη πίλαθα κε νδεγίεο γηα πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο.  

Ο εμνπιηζκφο ππξφζβεζεο ζα ζπληεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηεο αξκφδηαο 

αξρήο. Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαη γεληθά ησλ ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ, θαζνξίδεηαη 

απφ ηε κειέηε ππξφζβεζεο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Δπίζεο νη ρψξνη γχξσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ άγξηα θπηά θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. θνππίδηα θαη εχθιεθηα πιηθά πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο 

θάδνπο θαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγνηάμην ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Δπηθνηλσλία κε ηελ 
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Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηεο πεξηνρήο επηβάιιεηαη, εηδηθά θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, αθνχ ε 

πηζαλφηεηα εμάπισζεο ππξθαγηάο ζα είλαη απμεκέλε. 

Σν θάπληζκα ζα απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ, ελψ ζα ππάξρεη θαη ζρεηηθή 

ζήκαλζε.  

2.7 ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο 

2.7.1 Πξόιεςε θηλδύλσλ ιόγσ πεξηζηαηηθώλ έθηαθηεο αλάγθεο 

Ο βέιηηζηνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ είλαη ε πξφιεςή ηνπο, δειαδή: 

 Ο πεξηνξηζκφο έσο θαη εμάιεηςε εκθάληζεο πεξηζηαηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο 

 Ο θαηά ην δπλαηφλ επηφηεξνο ραξαθηήξαο φζσλ ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ εθδεισζνχλ 

Πξνο ηνχην, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο είλαη: 

α. Ζ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ιφγσ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ 

ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην θαη ζηα νρήκαηα. Έηζη, κε ηελ νξζή εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζα 

απνθεχγνληαη ή ζα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη απηνί.  

β. Ζ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ δηαηηζέκελν εμνπιηζκφ αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ 

έθηαθηεο αλάγθεο. Μέζσ ηεο ελεκέξσζεο απηήο, ζα εμαζθαιίδεηαη ε άκεζε παξέκβαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ψζηε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε έθηαθηε αλάγθε λα αληηκεησπίδεηαη «ελ ηε γελέζεη 

ηεο». 

γ. Ζ αμηνπηζηία ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνηεηλφκελε 

δξαζηεξηφηεηα.  

Πξνθεηκέλνπ ηα αλαθεξφκελα λα εκπεδσζνχλ πιεξέζηεξα απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, δίλεηαη 

ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα δεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο, 

ζηα νπνία ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαηέρνπλ πξσηεχνληα 

ξφιν.  

Ηδηαίηεξν, θπζηθά, βάξνο δίλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ ιφγσ ππξθαγηάο, ηφζν ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξφιεςεο φζν θαη ηεο θαηαζηνιήο.  

2.7.2 Πηζαλέο θαηαζηάζεηο 

Οη πηζαλέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνβιέπεηαη λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο 

ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ είλαη ζεηζκφο, εξγαηηθφ αηχρεκα, ππξθαγηά, παγεηφο, πιεκκχξα θαη ηξνραίν 

αηχρεκα. 

2.7.2.1 εηζκόο 

ε πεξίπησζε ζεηζκνχ ηα ζπλεξγεία πξέπεη λα δηαθφςνπλ άκεζα ηελ εξγαζία. Οη εξγνδεγνί είλαη 

ππεχζπλνη λα ζπγθεληξψζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη λα ην νδεγήζνπλ ζε αζθαιή ρψξν καθξηά απφ ηνλ 

ρψξν εξγαζίαο θαη ηα πξαλή ηεο εθζθαθήο. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα θαηακεηξήζνπλ γηα ηπρφλ 
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ελαπνκείλαληεο θαη λα εηδνπνηήζνπλ ην Γηεπζπληή Έξγνπ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

Ζ επηζηξνθή ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζα γίλεη κφλν κεηά απφ ιεπηνκεξή εμέηαζε ηνπο απφ αξκφδην 

πξφζσπν θαη ζρεηηθή εληνιή ηνπ Γηεπζπληή Έξγνπ. 

2.7.2.2 Δξγαηηθό Αηύρεκα 

ε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ν εξγαδφκελνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηνλ εξγνδεγφ ηνπ. 

Απηφο ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη αλ ρξεηάδεηαη παξνρή α΄ βνεζεηψλ θαη αλ πξέπεη ν παζψλ λα κεηαθεξζεί ζην 

ρψξν παξνρήο α΄ βνεζεηψλ ή πξέπεη λα έξζεη ν/ ε λνζειεπηήο ζην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο. Ο /ε 

λνζειεπηήο παξέρεη α΄ βνήζεηεο αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνδεγφ εηδνπνηεί 

ην ΔΚΑΒ. Αθνχ παξαζρεζνχλ α΄ βνήζεηεο, αλ ρξεηάδνληαη, ν εξγνδεγφο ελεκεξψλεη ην ζπληνκφηεξν ηνλ 

ππεχζπλν κεραληθφ, θαη απηφο ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο, ηνλ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη ηνλ ηαηξφ εξγαζίαο. 

Ο εξγνδεγφο νθείιεη λα δηαηεξήζεη ην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο αλέπαθν κέρξη λα δηεξεπλεζεί ην αηχρεκα. 

Ο Σερληθφο Αζθαιείαο πξέπεη λα αλαιάβεη ακέζσο ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπκβάληνο θαη αλ απαηηείηαη 

ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Γηαηξφ Δξγαζίαο. Κάζε εκπιεθφκελνο ή απηφπηεο κάξηπξαο ηνπ αηπρήκαηνο νθείιεη 

λα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία ζηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο. Όια ηα αηπρήκαηα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ 

ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο θαη λα αλαθέξνληαη γξαπηψο εζσηεξηθά ζηνλ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ θαη εμσηεξηθά 

πξνο ηηο αξρέο θαη ηνλ Κ.η.Δ. φπσο νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία. ε πεξίπησζε πνπ ην αηχρεκα ζα 

πξνθαιέζεη απνπζία ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ εξγαζία πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο εκέξεο ε ελεκέξσζε ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 24 σξψλ.Έγγξαθα θαη ζηαηηζηηθέο αηπρεκάησλ πξέπεη λα θξαηνχληαη 

απφ ηνλ Σερληθφ Αζθάιεηαο θάζε επηρείξεζεο ζην γξαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ. 

2.7.2.3 Σξνραίν αηύρεκα 

ε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο φπνηνο ην αληηιεθζεί νθείιεη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηνλ εξγνδεγφ 

ηνπ. Απηφο ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη αλ ρξεηάδεηαη παξνρή α΄ βνεζεηψλ θαη αλ πξέπεη ν (νη) παζψλ(ηεο) λα 

κεηαθεξζεί (νπλ) ζην ρψξν παξνρήο α΄ βνεζεηψλ ή πξέπεη λα έξζεη ν/ ε λνζειεπηήο ζην ρψξν ηνπ 

αηπρήκαηνο. Ο/ ε λνζειεπηήο παξέρεη α΄ βνήζεηεο αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εξγνδεγφ εηδνπνηεί ην ΔΚΑΒ. Σαπηφρξνλα ν εξγνδεγφο αλαιακβάλεη ηε ζήκαλζε πξνεηδνπνίεζεο ησλ 

δηεξρφκελσλ νδεγψλ. Αθνχ παξαζρεζνχλ α΄ βνήζεηεο, αλ ρξεηάδνληαη, ν εξγνδεγφο ελεκεξψλεη ην 

ζπληνκφηεξν ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ, θαη απηφο ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο, ηνλ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαη ηνλ 

ηαηξφ εξγαζίαο. Ο εξγνδεγφο νθείιεη λα δηαηεξήζεη ην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο αλέπαθν κέρξη λα 

δηεξεπλεζεί ην αηχρεκα απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ηξνραίαο. ηε ζπλέρεηα ν ππεχζπλνο κεραληθφο, ν 

ηερληθφο αζθαιείαο ή ν ζπληνληζηήο ελεκεξψλεη ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο (Σξνραία, ΚΔΠΔΚ, ΑΤΔ) εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην αηχρεκα ζα πξνθαιέζεη 

πιηθέο δεκηέο ή ζσκαηηθέο βιάβεο (ην ηκήκα ηεο ηξνραίαο πξέπεη λα εηδνπνηεζεί άκεζα). 

2.7.2.4 Ππξθαγηά 

α. Πεγή Πξνέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ 

Ζ ππξθαγηά κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ, θπξίσο, ιφγνπο:  

i. Βξαρπθχθισκα, πνπ κπνξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα νθείιεηαη:  
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1. ε θαθή ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο  

2. ε δξάζε ηξσθηηθψλ  

3. ε θαηαζηξνθή πξνζηαηεπηηθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ ακέιεηαο (π.ρ. θαθφο ρεηξηζκφο), απξνζεμίαο 

(απνγχκλσζε θαισδίσλ) θ.η.ι.  

ii. Με ηήξεζε ησλ πξνιεπηηθψλ θαλφλσλ ππξνπξνζηαζίαο, φπσο: 

1. Ζ εγθαηάιεηςε αλακκέλνπ απνηζίγαξνπ 

2. Ζ απξφζεθηε ρξήζε θιφγηζηξνπ, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί εθηάθησο ε ρξήζε ηνπ, ε 

απξφζεθηε ρξήζε ειεθηξνζπγθφιιεζεο θ.η.ι.  

3. Πηψζε θεξαπλνχ ζε επαίζζεην ζεκείν, νθεηιφκελε ζηελ έιιεηςε επαξθνχο αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο  

β. Πηζαλέο βιάβεο 

β1. ην εξγαζηαθφ θαη γεηηνληθφ πεξηβάιινλ 

Οη βιάβεο ζην εξγαζηαθφ θαη ζην γεηηνληθφ πξνο ηελ εγθαηάζηαζε πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη: 

1. Μεξηθή ή θαη θαζνιηθή θαηαζηξνθή ηεο εγθαηάζηαζεο  

2. Δθπνκπή κεγάισλ πνζνηήησλ αέξησλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα 

3. Παξαγσγή επηθηλδχλσλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ κεηά ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο 

4. Αλάπηπμε ηζρπξνχ ζεξκηθνχ θχκαηνο θαη δηαηήξεζε ηεο εζηίαο επί καθξφλ  

5. Δλδερφκελε επέθηαζε ηεο ππξθαγηάο (κε ελδπλάκσζε ησλ πην πάλσ ζπλεπεηψλ) ζηνλ επξχηεξα 

πεξηβάιινληα ρψξν 

β2. ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ ππφςε εγθαηάζηαζε  

Οη βιάβεο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα ππνζηνχλ νη εξγαδφκελνη ππξθαγηάο είλαη:  

6. Απψιεηα δσήο 

7. Δγθαχκαηα δηαθφξσλ βαζκψλ  

8. Δξεζηζκνί νθζαικψλ θαη ελδερφκελν κεξηθήο απψιεηαο ηεο φξαζεο  

ε πεξίπησζε εθδήισζεο θσηηάο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη άκεζα εκπιεθφκελνη, αλεμαξηήησο 

αξκνδηνηήησλ νθείινπλ λα εηδνπνηήζνπλ άκεζα ηνπο γχξσ, λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε δηαθνπή ηνπ 

εξγνηαμηαθνχ ει. ξεχκαηνο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ππξνζβεζηήξεο γηα ηελ θαηάζβεζε 

θαη λα απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ ρψξν ηα εχθιεθηα πιηθά. Ο εξγνδεγφο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ηελ 

Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, αλ ρξεηαζηεί, θαη λα αλαιάβεη ηελ εθθέλσζε ηνπ ρψξνπ. Σέινο πξέπεη λα 

παξέρεη, φπσο θαη θάζε άιινο ζην εξγνηάμην, θάζε δπλαηή βνήζεηα ζηνπο ππξνζβέζηεο κεξηκλψληαο 

πάληα θαη γηα ηε δηθή ηνπ αζθάιεηα θαη πγεία. 

2.7.2.5 Παγεηόο 

Ο εξγνδεγφο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ην ςχρνο έρεη ιεθζεί ππφςε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

Δπίζεο πξέπεη λα δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο πνπ δελ επείγνπλ. Μεραλήκαηα θαη πιηθά πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνληαη απφ ην ςχρνο. Δπίζεο πξέπεη λα εμεηάδεη αλ ν εμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο δελ απνηεινχλ 

πεγέο θηλδχλσλ ηφζν θαηά ην ςχρνο φζν θαη θαηά ηελ επάλνδν ζηελ εξγαζία. Παγεηφο ζεκεηψλεηαη απφ 

ηνλ Οθηψβξην κέρξη θαη ηνλ Μάξηην. 
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Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή γηα ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθρηνληζκφ δξφκσλ. 

2.7.2.6 Πιεκκύξα 

Ο αξκφδηνο κεραληθφο θαη ν εξγνδεγφο πξέπεη λα ειέγμνπλ αλ ε πιεκκχξα ή νη θαηνιηζζήζεηο 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο πξνζβάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγνηαμίνπ. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 

δηαθφςνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, λα εμαζθαιίζνπλ εμνπιηζκφ θαη πιηθά, λα 

ζπγθεληξψζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζε αζθαιή ρψξν θαη θαηακεηξνχλ γηα ηπρφλ ελαπνκείλαληεο ζην 

ρψξν εξγαζίαο. 

2.8 Καηάινγνο εκπιεθνκέλσλ αξρώλ, θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ 

Ζ άκεζε ελεκέξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ αξρψλ, θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, ζε πεξίπησζε 

εθδήισζεο πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο, απνηειεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νπζηψδε παξάκεηξν γηα 

ηελ απνθπγή κείδνλνο θηλδχλνπ, αιιά θαη γηα ηελ ηαρεία απνθαηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ. 

Πξνο ηνχην, ζε θαηάιιεια ζεκεία εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα αλαξηεζεί ζρεηηθφο θαηάινγνο πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπο αξκνδίνπο θνξείο. 

2.9 ύληαμε εζσηεξηθήο έθζεζεο πεξηζηαηηθνύ έθηαθηεο αλάγθεο 

Ζ εθδήισζε θαη ε αληηκεηψπηζε ελφο πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο ζα πξέπεη θάζε θνξά λα 

θαηαγξάθεηαη ακέζσο θαη νπσζδήπνηε απφ ηνλ Δξγνηαμηάξρε. Ο ηχπνο ηεο θαηαγξαθήο πξέπεη λα είλαη 

δηαρξνληθά ζηαζεξφο, εκπινπηηδφκελνο κφλν κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπεηξία σο 

αλαγθαία. 

Χο πιένλ πξφζθνξνο, ζεσξείηαη ν ηχπνο κηαο ζπλνπηηθήο εζσηεξηθήο έθζεζεο πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο 

αλάγθεο, ε νπνία ζα ηίζεηαη απζεκεξφλ ππφςε ηνπ Δξγνηαμηάξρε γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, έλαληη ηεο 

εηαηξείαο αιιά θαη ηξίησλ. Ζ έθζεζε απηή είλαη θνηλνπνηήζηκε ζηηο ελδηαθεξφκελεο αξρέο θαη ζα 

θαηαγξάθεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν εθδήισζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο  

 ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο κε ηξφπν ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηά ηα 

αίηηα, ε θχζε θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ζπκβάληνο 

 ηηο πξψηεο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπκβάληνο 

 ηηο επφκελεο ελέξγεηεο πνπ αθνινχζεζαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ηελ νκαιή 

ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ 

3 ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 

3.1 Δθζθαθέο  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο.  

Θα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο ζε θάζε εξγαζία εθζθαθήο 
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(α) θαηάιιειε αληηζηήξημε ή άιινο ηξφπνο, γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ ηεο πηψζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ή κεηαθίλεζεο εδάθνπο, βξάρσλ ή άιινπ πιηθνχ 

(β) απνθπγή θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηψζε αηφκσλ, πιηθψλ ή αληηθεηκέλσλ ή ηελ εηζξνή 

λεξνχ ζηελ εθζθαθή, ην θξέαξ, ηα ρσκαηνπξγηθά 

Ζ αληηζηήξημε ή άιιε ζηήξημε γηα θάζε ηκήκα εθζθαθήο, δε ζα αλεγείξεηαη, κεηαηξέπεηαη ή 

απνζπλαξκνινγείηαη, παξά κφλν θάησ απφ ηελ επίβιεςε αξκφδηνπ πξνζψπνπ. 

Οη εξγαζίεο δε ζα μεθηλνχλ αλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηζεψξεζε ηνπ ρψξνπ ηεο εξγαζίαο απφ 

αξκφδην άηνκν, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη αλ δελ έρεη ζεσξεζεί 

αζθαιέο γηα εξγαζία ην ηκήκα ηεο εθζθαθήο, ηνπ θξέαηνο θαη ησλ ρσκαηνπξγηθψλ. 

πγθεθξηκέλα πξηλ αξρίζεη ε εθζθαθή ζην εξγνηάμην: 

(α) φιε ε εξγαζία εθζθαθήο ζα έρεη ζρεδηαζζεί θαη ζα έρεη απνθαζηζζεί ε κέζνδνο ηεο εθζθαθήο θαη ην 

είδνο ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο ππνζηήξημεο 

(β) ζα έρεη επαιεζεπζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ εδάθνπο απφ αξκφδην πξφζσπν 

(γ) ζα έρεη ειεγρζεί απφ αξκφδην πξφζσπν φηη αλ ππάξρνπλ εθαπηφκελα θηίξηα, νη θαηαζθεπέο ή νη 

δξφκνη δελ ζα επεξεαζζνχλ απφ ηελ εθζθαθή 

(δ) ν Αλάδνρνο ζα επαιεζεχζεη ηε ζέζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, φπσο ππφγεηνη 

απνρεηεπηηθνχ αγσγνί, λεξνχ θαη ειεθηξηθνί αγσγνί, πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ 

επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

(ε) εθφζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ, ζα δηαθφπηεηαη ή ζα απνζπλδέεηαη ε παξνρή 

λεξνχ, ειεθηξηζκνχ 

(ζη) αλ νη ππφγεηνη αγσγνί, νη θαισδηψζεηο δελ είλαη δπλαηφλ λα αθαηξεζνχλ ή λα απνζπλδεζνχλ, ζα 

πεξηθξάζζνληαη, ζα απνκνλψλνληαη θαη ζα ζεκεηψλνληαη θαηάιιεια ή ζα πξνζηαηεχνληαη κε άιιν 

ηξφπν   

(δ) ζα θαζνξηζζεί ε ζέζε ησλ γεθπξψλ, πξνζσξηλψλ δξφκσλ θαη ησλ ζσξψλ πνπ έρνπλ εθζθαθζεί 

(ε) αλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ, ην έδαθνο ζα θαζαξίδεηαη απφ δέληξα, νγθφιηζνπο θαη 

άιια εκπφδηα 

(ζ) ν Αλάδνρνο ζα δηαπηζηψζεη φηη ε γε πνπ ζα εθζθαθζεί δελ είλαη κνιπζκέλε απφ βιαβεξά ρεκηθά ή 

αέξηα ή θάπνηα άιιε επηθίλδπλε ρεκηθή νπζία, φπσο ν ακίαληνο 

Όιεο νη εξγαζίεο εθζθαθψλ ζα επηβιέπνληαη απφ αξκφδην πξφζσπν θαη πξέπεη λα δίλνληαη ζαθείο 

νδεγίεο ζηνπο ρεηξηζηέο πνπ εθηεινχλ ηελ εξγαζία. 

Οη πιεπξέο ηεο εθζθαθήο πξέπεη λα επηζεσξνχληαη πξνζεθηηθά: 

(α) θαζεκεξηλά, πξηλ απφ θάζε βάξδηα θαη κεηά απφ δηαθνπή εξγαζίαο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηεο κηαο 

εκέξαο 

(β) κεηά απφ απξνζδφθεηε θαηαθξήκληζε εδάθνπο 

(γ) κεηά απφ ζεκαληηθή βιάβε ησλ ππνζηεξηγκάησλ 

(δ) κεηά απφ δπλαηή βξνρφπησζε, παγεηφ ή ρηφλη 

(ε) φηαλ απαληψληαη ζρεκαηηζκνί βξάρσλ 
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Γε ζα ηνπνζεηνχληαη ή ζα κεηαθηλνχληαη θνξηία, εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφο θνληά ζηα άθξα ηεο 

εθζθαθήο, φπνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ θαηάξξεπζή ηεο, ζέηνληαο έηζη ζε θίλδπλν θάπνηα 

άηνκα, εθηφο εάλ έρνπλ ιεθζεί κέηξα, φπσο αληηζηήξημε ή παζζάισζε, γηα λα κελ ππνρσξνχλ νη 

πιεπξέο. 

Οη πιεπξέο ηεο εθζθαθήο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε αγθπξσκέλνπο πξνζθξνπζηήξεο θαη θξάγκαηα γηα λα 

εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ ζηελ εθζθαθή. Γελ επηηξέπνληαη βαξηά νρήκαηα θνληά ζηελ 

εθζθαθή εθηφο θαη αλ νη εξγαζίεο ζηήξημεο ην επηηξέπνπλ. 

Δάλ κηα εθζθαθή είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα κηαο θαηαζθεπήο, ζηελ νπνία βξίζθνληαη 

εξγαδφκελνη, ζα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο απφ θαηάξξεπζε. 

Οη πιεπξέο εθζθαθψλ, φπνπ νη εξγαδφκελνη είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θίλδπλν απφ θηλνχκελν έδαθνο, ζα 

αζθαιίδνληαη κέζσ θιίζεο, αληηζηήξημεο, θνξεηήο πεξίθξαμεο ή άιισλ απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ. 

Όιε ε εξγαζία ππνζηήξημεο ζα ειέγρεηαη ηαθηηθά γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ππνζηεξίγκαηα, ζθήλεο 

θ.η.ι. είλαη ζηαζεξά θαη δελ παξαηεξείηαη ππεξβνιηθή θάκςε ή παξακφξθσζε. 

3.2 Υξήζε Μεραλεκάησλ Έξγσλ 

 Έλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ (ηηο) εξγαζία (εο) πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί  

 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε κεραλήκαηνο  

 Μφλνλ αδεηνχρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα  

 Ζ άδεηα ησλ ρεηξηζηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ  

 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα  

 Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο  

 Όια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν  

 Όια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα δνπιεχνπλ θαιψο  

 Ζ ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ίδην, ηνλ ρεηξηζηή ή ηξίηνπο  

 Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα “ΜΔ” 

 Σα κεραλήκαηα ζα θέξνπλ θαηάιιειε πξνζηαζία, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε θηλνχκελα ηκήκαηα απηψλ θαη λα παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρψξνπο 

ιεηηνπξγίαο πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλνη. 

 Σα πξνζηαηεπηηθά κέζα ζα είλαη ζρεδηαζκέλα, θαηαζθεπαζκέλα, εγθαηεζηεκέλα θαη ζπληεξεκέλα 

ψζηε λα είλαη ηθαλά λα εθηεινχλ απνδνηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη 

 Πεξηζηξεθφκελνη άμνλεο, ζχλδεζκνη θαη δαθηχιηνη, βίδεο θαη θνριίεο, ζα πξνζηαηεχνληαη φπνπ είλαη 

ελδερφκελε ε επαθή κε εξγαδνκέλνπο 

 Ζ ζπληήξεζε κεραληζκνχ ζε θίλεζε απαγνξεχεηαη φηαλ ε επαθή κε ηα θηλνχκελα κέξε κπνξεί λα 

ηξαπκαηίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο 
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3.3 Δθζθαθείο 

Λακβάλνληαη ππφςε νη γεληθέο αξρέο πξφιεςεο εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ 

Π.Γ. 17/96 πξνζαξκνζκέλεο ζηα ηερληθά έξγα θαη 

 Σα θνξηία ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνληαη  

 ε πεξίπησζε ρξήζεο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ γηα αλχςσζε κε κεηαθνξά θνξηίσλ πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θνξηία ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο θαη νη θαλφλεο αζθαιείαο γηα 

αλχςσζε θαη κεηαθνξά θνξηίνπ  

 Ζ ρξήζε ησλ πέδηισλ (ζηαζεξνπνηεηψλ) ησλ εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ είλαη γεληθψο ππνρξεσηηθή 

αλάινγα κε ην βάζνο εθζθαθήο, ηελ ζπλεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηε ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο  

 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα κελ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο αλαηξνπήο 

ηνπ κεραλήκαηνο  

 Ηδηαίηεξε κέξηκλα απαηηείηαη ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο ψζηε λα κελ πξνθαιέζεη δεκηά ζε 

ππφγεηα δίθηπα  

 Απαηηείηαη πξνζνρή ζε ελαέξηα δίθηπα κεηαθνξάο ελέξγεηαο. Ζ επαθή κε απηά κπνξεί λα απνβεί 

κνηξαία 

3.4 Φνξηεγά  

Σα θνξηεγά ζα πξέπεη: 

 Να θηλνχληαη κε ην φξην ηαρχηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην εξγνηάμην.  

 Να κελ ππεξθνξηψλνληαη  

 Όηαλ κεηαθέξνπλ ιεπηφθνθθα αδξαλή λα ζθεπάδεηαη ε θαξφηζα ή ε ληαιίθα πιήξσο. Πξηλ ηελ 

εθθίλεζε λα ειέγρεηαη φηη δελ βξίζθνληαη άηνκα ή αληηθείκελα δίπια ζην θνξηεγφ  

 Καηά ηε θφξησζε ή ζηάζε πξέπεη λα αζθαιίδνληαη:  

 Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε 

3.5 Γεξαλνί – Αλπςσηηθά κεραλήκαηα 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δηάζεζε ελφο θαιά ζρεδηαζκέλνπ πξνγξάκκαηνο αζθάιεηαο πνπ λα 

εμαζθαιίδεη φηη φια ηα αλπςσηηθά κέζα θαη κεραληζκνί επηιέγνληαη, εγθαζίζηαληαη, εμεηάδνληαη, 

δνθηκάδνληαη, ζπληεξνχληαη, ιεηηνπξγνχλ θαη απνζπλαξκνινγνχληαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή πηζαλνχ 

αηπρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εζληθψλ λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη πξνδηαγξαθψλ.  

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν καδί κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, πξνζαξηήζεηο, αγθπξψζεηο θαη ππνζηεξίγκαηα ζα 

είλαη απφ ζηαζεξφ πιηθφ θαη ζα έρεη επαξθή αληνρή γηα ην ζθνπφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν θαη κεραληζκφο φηαλ αγνξάδεηαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ρξήζεο θαη 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ απφ αξκφδην πξφζσπν ή εγγχεζε ζπκθσλίαο κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ: 
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 ην κέγηζην θνξηίν αζθαινχο εξγαζίαο 

 ηα αζθαιή θνξηία εξγαζίαο γηα δηάθνξεο αθηίλεο, εάλ ε αλπςσηηθή κεραλή έρεη κεηαβιεηή αθηίλα 

 ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο, ζηηο νπνίεο ην κέγηζην ή δηάθνξα θνξηία αζθαινχο εξγαζίαο κπνξνχλ λα 

κεηαθηλνχληαη  

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν θαη κεραληζκφο πνπ έρεη έλα κνλαδηθφ θνξηίν αζθαινχο εξγαζίαο ζα ην αλαγξάθεη 

θαζαξά ζε εκθαλέο ζεκείν ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

Κάζε αλπςσηηθφ κέζν θαη κεραληζκφο πνπ έρεη κεηαβιεηφ αζθαιέο θνξηίν εξγαζίαο ζα εθνδηάδεηαη κε 

δείθηε θνξηίνπ θαη άιια κέζα πνπ λα δείρλνπλ θαζαξά ζην ρεηξηζηή θάζε κέγηζην αζθαιέο θνξηίν 

εξγαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ απηφ εθαξκφδεηαη. 

Όια ηα αλπςσηηθά κέζα ζα ππνζηεξίδνληαη επαξθψο θαη αζθαιψο. Σα ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο βάξνπο 

ηνπ εδάθνπο, πάλσ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε αλπςσηηθή ζπζθεπή, ζα εμεηάδνληαη πξηλ ηε ρξήζε. 

Έιεγρνη θαη δνθηκέο 

Σα αλπςσηηθά κέζα θαη ηκήκαηα αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ, φπσο νξίδεηαη ζηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ζα 

εμεηάδνληαη θαη ζα δνθηκάδνληαη απφ αξκφδην πξφζσπν: 

(α) πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξψηε θνξά 

(β) κεηά ηελ αλέγεξζε ζε εξγνηάμην 

(γ) ζε δηαζηήκαηα θαζνξηζκέλα απφ εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο 

(δ) κεηά απφ θάζε ζεκαληηθή κεηαηξνπή ή επηζθεπή.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα δηεμάγνληαη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο απφ ην αξκφδην πξφζσπν θαη ηα θνξηία 

δνθηκήο πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηα δηάθνξα είδε αλπςσηηθψλ κέζσλ θαη κεραληζκψλ ζα είλαη ζχκθσλα 

κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ζηα αλπςσηηθά κέζα θαη κεραληζκνχο ζα θαηαγξάθνληαη ζε 

θαζνξηζκέλε κνξθή θαη ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ζα είλαη δηαζέζηκα ζηελ 

αξκφδηα αξρή, ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο. 

Υεηξηζκόο 

Καλέλα αλπςσηηθφ κέζν δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ εξγαδφκελν πνπ: 

(α) είλαη θάησ απφ 18 εηψλ 

(β) δε ζεσξείηαη θαηάιιεινο απφ ηαηξηθήο άπνςεο 

(γ) δελ έρεη εθπαηδεπηεί επαξθψο ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ή δελ έρεη ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα  

Σν αλπςσηηθφ κέζν ή κεραληζκφο δε ζα επηβαξχλεηαη πάλσ απφ ην αζθαιέο θνξηίν εξγαζίαο ηνπ, εθηφο 

απφ ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ, φπσο νξίδεηαη απφ αξκφδην πξφζσπν ή θάησ απφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ. 



 
ΧΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ & ΤΓΕΙΑ 

 (.Α..Τ.) 

 

     90 

Όπνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα πηζαλφ θίλδπλν, ηα αλπςσηηθά κέζα δε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ρσξίο ηελ πξφβιεςε θαηάιιειεο ζεκαηνδφηεζεο. 

Καλέλα άηνκν δε ζα κεηαθέξεηαη κε ηα αλπςσηηθά κέζα, εθηφο αλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, εγθαηαζηαζεί θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γη΄ απηφ ην ζθνπφ, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο λφκνπο θαη θαλφλεο, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο ζηελ νπνία κπνξεί αλ ζπκβεί ζνβαξφο ή ζαλάζηκνο ηξαπκαηηζκφο θαη ην 

αλπςσηηθφ κέζν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αζθάιεηα.  

Κάζε ηκήκα ηνπ θνξηίνπ γηα λα αλπςσζεί ή λα θαηέβεη ζσζηά ζα αλαξηάηαη ή ζα ππνζηεξίδεηαη 

θαηάιιεια, γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ. 

Οη πιαηθφξκεο ή νη ππνδνρείο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλχςσζε πιίλζσλ, πιαθηδίσλ, πιαθψλ ή 

άιισλ ειεχζεξσλ πιηθψλ ζα θαιχπηνληαη έηζη, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε πηψζε πιηθψλ. 

Φνξησκέλα θαξφηζηα ηνπνζεηεκέλα απεπζείαο ζε πιαηθφξκα γηα αλχςσζε ή θάζνδν ζα αζθαιίδνληαη, 

ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ θαη ε πιαηθφξκα ζα θαιχπηεηαη θαηάιιεια, γηα λα απνθεχγεηαη ε 

πηψζε ησλ πεξηερφκελσλ πιηθψλ. 

Αλπςψλνληαο θαξφηζη δε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν ηξνρφο ζαλ κέζν αλχςσζεο, εθηφο εάλ ιεθζνχλ κέηξα 

πνπ λα εκπνδίδνπλ ηνλ άμνλα λα νιηζζήζεη έμσ απφ ην έδξαλν. 

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, καθξηά αληηθείκελα, φπσο δνθάξηα, ζα θαζνδεγνχληαη κε ζπξκαηφζρνηλν 

θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηελ θάζνδν. 

Οη ρψξνη επί ηνπ εδάθνπο ζα ζρεδηάδνληαη θαη ζα ξπζκίδνληαη έηζη, ψζηε νη εξγαδφκελνη λα κελ 

ππνρξενχληαη λα ζθχβνπλ ζε θελφ ρψξν γηα θφξησκα ή μεθφξησκα. 

Ζ αλχςσζε θνξηίσλ ζε κέξε θαλνληθήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζα γίλεηαη ζε πεξηθξαγκέλν ρψξν, ή 

φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ (π.ρ. νγθψδε αληηθείκελα), ζα ιακβάλνληαη κέηξα πξνζσξηλήο δηαθνπήο ή 

εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηαζηεί.  

Δπηπιένλ: 

 ην φρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ ΚΣΔΟ, αλ απαηηείηαη, θηλεηφο ή ζηαζεξφο 

γεξαλφο 

 ην φρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θφξλα θαη θσηεηλφ ζήκα 

θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηελ πεξηθνξά  

 πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πάληα ζε επάξθεηα φια ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά βαξνχιθα ησλ γεξαλψλ θαη 

λα ζπληεξνχληαη ζπζηεκαηηθά ηα κεραλήκαηα  

 πξέπεη λα ειέγρεηαη θαζεκεξηλά ε θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ θαη λα αληηθαζίζηαληαη κε ηελ 

πξψηε έλδεημε θζνξάο  

 φηαλ ην αησξνχκελν κπξάηζν είλαη έηνηκν, λα ππνινγίδεηαη ην λεθξφ ζεκείν θαη λα γίλεηαη αθξηβήο 

εθηίκεζε γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή έδξαζε ηνπ γεξαλνχ  
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 φινη νη γάληδνη πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεραληζκνχο αζθάιεηαο (γιψζζεο αζθαιείαο) έλαληη 

επηθηλδχλσλ ραιαξψζεσλ ησλ αλαξηήζεσλ. Όια ηα θνξηία αλπςψλνληαη θαηαθφξπθα. Πξηλ ηελ 

αλχςσζε θάζε θνξηίνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην βάξνο ηνπ. Ο ρεηξηζκφο ησλ γεξαλψλ γίλεηαη κφλν 

απφ ρεηξηζηέο γεξαλνχ θαη εθπαηδεπκέλσλ ζηηο αλπςψζεηο θνξηίσλ  

3.6 Γνκηθνί ζθειεηνί, μπιόηππνη θαη εξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο 

Ζ αλέγεξζε, ε θαηεδάθηζε ή απνζπλαξκνιφγεζε θαηαζθεπψλ, έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, μπινηχπσλ, 

ζα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο εξγαδφκελνπο θαη κφλν θάησ απφ ηελ επίβιεςε αξκφδηνπ πξνζψπνπ.  

Θα ιακβάλνληαη επαξθείο πξνθπιάμεηο έλαληη ηνπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο απφ θάζε πξνζσξηλή θαηάζηαζε εμαζζέληζεο ή αζηάζεηαο κηαο θαηαζθεπήο. 

Δπηπιένλ: 

 ζα παξέρνληαη αζθαιείο ρψξνη εξγαζίαο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλέγεξζεο. Απηνί νη ρψξνη κπνξεί 

λα είλαη δάπεδα, θαηαζηξψκαηα ή μπιφηππνη 

 Πξνζσξηλά δάπεδα, θαηαζηξψκαηα ή μπιφηππνη ζα ηνπνζεηνχληαη ζην επίπεδν φπνπ εθηειείηαη ε 

εξγαζία. Αλ δελ είλαη εθηθηφ, έλα πξνζσξηλφ δάπεδν ζα ηνπνζεηεζεί ζε επίπεδν φζν ην δπλαηφλ 

πιεζηέζηεξν ζην επίπεδν εξγαζίαο 

 Ξπιφηππνη, ςεπδνθαηαζθεπέο θαη ππνζηεξίμεηο ζα ζρεδηάδνληαη, ζα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζα 

ζπληεξνχληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ κε αζθάιεηα φια ηα θνξηία πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζζνχλ ζε απηά 

 Οη μπιφηππνη ζα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη, ψζηε νη πιαηθφξκεο εξγαζίαο, ηα κέζα 

πξφζβαζεο, νη εληζρχζεηο θαη ηα κέζα ρεηξηζκνχ θαη ζηαζεξνπνίεζεο λα εθαξκφδνληαη εχθνια ζηελ 

θαηαζθεπή μπινηχπσλ 

 Καηά ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ή θαηαζθεπψλ, νη εξγαδφκελνη ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηξαπκαηηζκφ ιφγσ 

πηψζεο απφ κε πξνθπιαγκέλα αλνίγκαηα ησλ θαηαζθεπψλ ζε θάζε επίπεδν 3m ή πεξηζζφηεξν 

πάλσ απφ ην έδαθνο. Ζ πξνζηαζία απηή παξέρεηαη κε θηγθιηδψκαηα, δψλεο αζθαιείαο θαη άιια κέζα 

 Κάζε άλνηγκα δαπέδνπ ή νξνθήο πνπ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζα θαιχπηεηαη ή ζα 

έρεη πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα 

 Όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο πιηθψλ ζε ρψξνπο εξγαζίαο, ζα παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ζε 

απηνχο ηνπο ρψξνπο θαη ζα ππάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο. Οη εξγαδφκελνη πνπ εηζέξρνληαη 

ζε ρψξνπο φπνπ γίλνληαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, επηζθεπήο, θαηεδάθηζεο ή εθζθαθέο, ζα θέξνπλ 

πξνζηαηεπηηθά θξάλε θαη δελ ζα ηα βγάδνπλ ελφζσ βξίζθνληαη ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 

απφ πηψζε αληηθεηκέλσλ 

 ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο πεξηιακβάλνληαη πξνδηαγξαθέο γηα ην ράιπβα, ην ζθπξφδεκα θαη ηα 

άιια ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, φπσο θαη γηα ηερληθέο κεζφδνπο γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε θαη 

ρεηξηζκφ 

 Γίλεηαη θαζαξά ε ζέζε θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ νπιηκζψλ ζηα ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο 
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3.7 Ηθξηώκαηα (θαισζηέο) 

 Οη ζαλίδεο ησλ ζθαινπαηηψλ ζα επηζεσξνχληαη θαη ζα δνθηκάδνληαη πξηλ απφ θάζε εγθαηάζηαζε 

 Οη θάζεηεο βάζεηο ησλ ηθξησκάησλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζηαζεξή βάζε 

 Όια ηα ηθξηψκαηα κε χςνο 3m ή πεξηζζφηεξν πάλσ απφ ην έδαθνο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα 

κε θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο  

 Θα πξέπεη λα παξέρνληαη αζθαιή κέζα πξφζβαζεο ζε φια ηα επίπεδα εξγαζίαο ηνπ ηθξηψκαηνο  

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα Π.Γ. 447/75 θαη 778/80 νη ζαλίδεο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα επηζεσξνχληαη 

θαη λα δνθηκάδνληαη πξηλ απφ θάζε εγθαηάζηαζε  

 Θα εγθαζίζηαληαη πξνζηαηεπηηθά γείζα ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο ησλ ηθξησκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ εξγαιείσλ, πιηθψλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ  

 Γελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηθξίσκα πνπ έρεη ππνζηεί δεκηέο κέρξηο φηνπ επηζθεπαζηεί θαη εληζρπζεί  

 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη φια ηα ηθξηψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ λα βξίζθνληαη ζε αζθαιή θαηάζηαζε  

 ην ηθξίσκα ζα ππάξρεη πάληα κφλν ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηε ζηηγκή εθείλε θαη πνηέ δελ ζα 

ππεξθνξηψλεηαη  

3.8 Υξήζε Δξγαιείσλ Υεηξόο 

Ο εξγνδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα:  

 Δμαζθαιίζεη φηη είλαη δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 Δμαζθαιίζεη φηη ηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά απφ ην πξνζσπηθφ  

 Διέγμεη αλ ε εξγαζία γίλεηαη θνληά ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Δχθιεθηεο νπζίεο θαη αλ λαη λα ιάβεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο  

 Δμαζθαιίδεη φηη ηα εξγαιεία ζπληεξνχληαη θαηάιιεια  

Οη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα:  

 Διέγρνπλ ηα εξγαιεία θαη λα δεηνχλ ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ  

 Υξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ζσζηά ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη  

 Υξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ ζρεδηάζηεθαλ  

 Γηαηεξνχλ ηα εξγαιεία ηνπο θαζαξά 

 Εεηνχλ αληηθαηάζηαζε ησλ ρακέλσλ εξγαιείσλ 

3.9 Καλόλεο Υξήζεο Δξγαιείσλ Υεηξόο  

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ ζα απαηηεζνχλ πνιιά θαη δηαθφξσλ εηδψλ εξγαιεία ρεηξφο. Όζνη 

ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνζήθεπζε. Υξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο εξγαζίαο θνληά ζε ειεθηξηθφ ξεχκα θαη εχθιεθηα πιηθά. 
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ηε πξψηε πεξίπησζε ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο απφ ειεθηξνπιεμία ελψ ζηε δεχηεξε κέηξα 

πεξηνξηζκνχ ή απνθπγήο δεκηνπξγίαο ζπηλζήξσλ θαη πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ. Ο εξγνδεγφο πξέπεη 

λα επηζεσξεί ηα εξγαιεία πξηλ ηε ρξήζε ηνπο θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλαιφγσο ηεο εξγαζίαο. 

3.10 Υεηξσλαθηηθή Γηαθίλεζε Φνξηίσλ 

Ο εξγνδεγφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδηψθεη:  

 Σε κείσζε ησλ αλπςνχκελσλ βαξψλ 

 Σελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αλχςσζή ηνπο κε ζσζηφ ηξφπν  

 Σε κεραληθή ππνβνήζεζε ηεο αλχςσζεο 

 Σελ εμάιεηςε ηεο αλάγθεο αλχςσζεο 

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα εμήο:  

 Να ζηέθνληαη ζρεηηθά θνληά ζην θνξηίν κε ην έλα πφδη ιίγν κπξνζηά πξνο ηε θαηεχζπλζε πνπ ζα 

θηλεζνχλ  

 Γηα αλχςσζε θνξηίσλ λα ιπγίδνπλ ηα γφλαηα, λα θξαηνχλ ίζηα ηε πιάηε ηνπο θαη λα αλπςψλνπλ ην 

θνξηίν κε ηα πφδηα  

 Να πηάλνπλ γεξά ην θνξηίν 

 Να παίξλνπλ βαζηά αλαπλνή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνζπάζεηαο (βνεζάεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο)  

 Να θξαηνχλ ην θνξηίν θνληά ζην ζψκα 

 Να κελ κεηαθέξνπλ έλα θνξηίν πνπ ηνπο θιείλεη ην νπηηθφ πεδίν  

 Να απνθεχγνπλ ηε πεξηζηξνθή ηνπ θνξκνχ 

 Να θνξνχλ θαηάιιεια ππνδήκαηα 

 Να θνξνχλ εηδηθέο δψλεο ππνζηήξημεο ηεο κέζεο 

 Να απνθεχγνπλ ηηο απφηνκεο θηλήζεηο 

Καηά ηε ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, έηζη ψζηε: 

 Να κεηψλεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ θαη λα ππνθαζίζηαηαη 

απφ κεραληθά κέζα.  

 Να ππνβνεζάηαη ε ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα.  

 Να εθπαηδεχνληαη νη εξγαδφκελνη ζηνλ νξζφ ηξφπν ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ. Θα πξέπεη 

επίζεο λα επηζεκαίλνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο νη επηθίλδπλνη παξάγνληεο θαη ηα ζεκεία ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαηά ηελ ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε γηα απνθπγή ηνπο.  

 Οη εξγαδφκελνη λα είλαη ζε θαηάιιειε θπζηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε ρσξίο κπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα.  
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 Να επηβιέπεηαη ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ θαη ηερληθψλ ρεηξνλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ.  

 Σα θνξηία έρνπλ ζεκεία πηαζίκαηνο θαη νη εξγαδφκελνη θνξνχλ πάληα γάληηα απνθεχγνληαο ην 

γιίζηξεκα ησλ θνξηίσλ επάλσ ηνπο.  

 Να απνθεχγνληαη ρεηξσλαθηηθέο κεηαθηλήζεηο φηαλ απαηηνχληαη ζηξνθέο ηνπ θνξκνχ, ζηάζε 

πξνβφινπ, ζπγθξάηεζε θνξηίνπ ζε ηελησκέλα ρέξηα ζηελ έθηαζε θαη γεληθά ζέζεηο ηνπ ζψκαηνο νη 

νπνίεο επηβαξχλνπλ ζεκαληηθφηαην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα. 

3.11 Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο - Δμνπιηζκόο 

ε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ ζα εξγάδνληαη κφλν αξκφδηα άηνκα. Ζ εξγαζία κε 

ειεθηξνθφξν εμνπιηζκφ, κπνξεί λα είλαη αζθαιήο ζαλ εξγαζία ζε απνκνλσκέλν εμνπιηζκφ εάλ 

ηεξνχληαη ηα παξαθάησ:  

 Πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε γλψζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο δνπιεηάο πνπ πξέπεη λα γίλεη.  

 Αλ ππάξρεη θάπνηα ακθηβνιία, πξέπεη λα δεηεζεί ε γλψκε ελφο αλσηέξνπ ή ππεπζχλνπ αηφκνπ.  

 Ζ εξγαζία πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη πξνζεθηηθά πξηλ ηελ έλαξμε.  

 Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο είλαη ειεθηξνθίλεηνο ζα γεηψλεηαη (απηφο ή ν ππνζηαζκφο).  

πγθνιιήζεηο 

Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ, ζπγθνιιήζεσλ αεξίνπ θαη θνπηηθψλ εξγαιείσλ 

ζα είλαη ζχκθσλεο κε: 

 ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ 

 ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

Γελ ζα εθηεινχληαη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, εθηφο εάλ φινη νη εθηεζεηκέλνη ζε αθηηλνβνιία, εξγαδφκελνη, 

θέξνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο καηηψλ ή αλ πξνζηαηεχνληαη απφ ρσξίζκαηα ή 

πξνπεηάζκαηα. Απηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ή ζα έρνπλ επηθάιπςε ππξνπξνζηαζίαο. 

Οη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ πξνζηαζία γηα ηα κάηηα θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζπγθνιιήζεσλ. 

Οη ρψξνη εθηέιεζεο ζπγθνιιήζεσλ ζα είλαη θαζαξνί απφ ππνιείκκαηα ειεθηξνδίσλ, κεηαιιηθά 

ππνιείκκαηα θαη άιινπο θηλδχλνπο νιίζζεζεο. Σα θαιψδηα θαη ιάζηηρα ζπγθφιιεζεο ζα ηαθηνπνηνχληαη 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο πηψζεο ή νιίζζεζεο. 

Όινη νη εξγαδφκελνη πνπ αζρνινχληαη κε εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο ζα θέξνπλ: 

 θινγνεπηβξαδπληηθά ξνχρα εξγαζίαο. Ρνχρα εξγαζίαο απφ πνιπεζηεξηθέο, αθξπιηθέο ή κίγκα ηλψλ κε 

βακβάθη ή καιιί δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 δεξκάηηλα γάληηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ. 

 δεξκάηηλε πνδηά ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ γηα βαξηέο εξγαζίεο θαη δεξκάηηλεο πεξηθλεκίδεο 

 πξνζηαζία ησλ καηηψλ θαη ηνπ πξνζψπνπ απφ επηθίλδπλε αθηηλνβνιία ή κεηαιιηθά αληηθείκελα 

 πξνζηαηεπηηθά ππνδήκαηα απφ δέξκα ή άιιν παξεκθεξέο πιηθφ.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ (Φ.Α.Υ.) αποτελεί αρχείο πλθροφοριϊν του τι ζχει 

καταςκευαςτεί για ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο και περιζχει ςτοιχεία που κα είναι διακζςιμα 

για τθ δομι και τισ υπθρεςίεσ που περιγράφονται και ςχετίηονται με τουσ κινδφνουσ 

αςφάλειασ και υγείασ. Σκοπόσ των πλθροφοριϊν είναι να ενθμερωκεί οποιοςδιποτε 

χρειαςτεί να κακαρίςει, ςυντθριςει, κακαιρζςει ι επεκτείνει μζροσ των εργαςιϊν. 

Απαιτείται προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ότι θ δομι και το 

περιεχόμενο ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των μελλοντικϊν χρθςτϊν. 

Ο παρϊν Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του ΡΔ 

305/96, τθσ ΥΑ ΔΙΡΑΔ/οικ/177/2001 με Αρ.Φυλ. 266/01, υλοποιικθκε ςφμφωνα με τισ 

εγκυκλίουσ 52206/36/97 (Οδθγίεσ ςχετικά με το Ρ.Δ. 305/96 για τθν αςφάλεια και τθν 

υγεία ςτα εργοτάξια) και τθν 130159/7-05-1997 (Εγκφκλιοσ Εφαρμογισ του Ρ.Δ. 305/96) 

και εκπονικθκε αποκλειςτικά για το ςυγκεκριμζνο ζργο που αναφζρεται θ μελζτθ. Ο 

αρχικόσ Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ οι οποίεσ κα πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ από τον Ανάδοχο καταςκευισ του ζργου ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ τθσ 

Αςφάλειασ και τθσ Υγείασ κατά τθ φάςθ καταςκευισ, ϊςτε με τθν παράδοςθ του ζργου να 

περιζχει όλα τα χριςιμα ςτοιχεία. 

Ρεριλαμβάνει κατά μεγάλο μζροσ ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για το ζργο «ωσ 

καταςκευάςκθ» τα οποία κα ςυλλζγονται και ενςωματϊνονται ςτον Φ.Α.Υ. ςε διαδοχικζσ 

ενθμερϊςεισ του, από τον ςυντονιςτι Α & Υ ςτθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, από τον 

ιδιοκτιτθ, τουσ ςυντθρθτζσ και τουσ χριςτεσ του ζργου ςε μεταγενζςτερουσ τθσ 

καταςκευισ χρόνουσ. 

Θ ςφνταξθ του Φ.Α.Υ. αποτελεί ευκφνθ του Συντονιςτι Αςφάλειασ και Υγείασ (Στάδιο 

Μελζτθσ).  

Πλα τα άτομα που εμπλζκονται ςτθν προετοιμαςία του Φ.Α.Υ. πρζπει να διαςφαλίςουν ότι 

κα ςυλλζγονται μόνο ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Είναι εξίςου ςθμαντικό να εξαςφαλιςτεί ότι 

δεν κα παραλθφκοφν ςχετικά ςτοιχεία. 

Ο μελετθτισ και Συντονιςτισ Αςφάλειασ και Υγείασ τθσ μελζτθσ εξαςφαλίηει ότι όλεσ οι 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τα χαρακτθριςτικά του τεχνικοφ, και που ίςωσ να 

χρειαςτεί να λθφκοφν υπόψθ κατά τθ διάρκεια επικείμενων εργαςιϊν 
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(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυντιρθςθσ) κατά τθ διάρκεια ηωισ του τεχνικοφ, 

προωκοφνται ςτο Συντονιςτι Αςφάλειασ και Υγείασ του Αναδόχου. 

Αρμόδιοσ για τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ Φ.Α.Υ. κα είναι ο ςυντονιςτισ αςφάλειασ 

κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου κα πρζπει επίςθσ να λάβει υπόψθ τα ακόλουκα: 

(α)  Συνζπειεσ των τροποποιιςεων μελζτθσ που προτείνονται από τον ίδιο  

(β) Λεπτομερείσ απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ για τθν Αςφάλεια και τθν Υγεία των 

Εργαηομζνων  

(γ)   Ρροδιαγραφζσ προμθκευτϊν εξοπλιςμοφ και υλικϊν που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο   

(πχ Θ/Μ εξοπλιςμόσ, αςφαλτικά μίγματα) 

Σθμειϊνεται ότι ο Φ.Α.Υ. αποτελεί αναπόςπαςτο και ηωντανό ςτοιχείο τόςο τθσ 

καταςκευισ όςο και τθσ λειτουργίασ του ζργου και πρζπει να ανακεωρείται, κάκε φορά 

που κρίνεται απαραίτθτο, ϊςτε να ανταποκρίνεται ζγκαιρα ςτισ λειτουργικζσ και 

καταςκευαςτικζσ απαιτιςεισ, όπωσ αυτζσ κα προκφπτουν κατά τθν εξζλιξθ των 

εργαςιϊν. 
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ΤΜΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΧΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Υδραυλικό Ζργο – ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΔΡΑΓΩΓΕΙΟΤ ΑΠΟ 

ΓΕΩΣΡΗΗ ΙΣΕΑ ΕΩ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΦΕΡΟΤ ΜΕΣΑ ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

ΚΑΙ  ΤΝΔΕΣΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ. 

2. ΑΚΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Το εξεταηόμενο ζργο  καταςκευάηεται ςτο Διμο  Σουφλίου 

3. ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΟΥ: 

Ο φορζασ υλοποίθςθσ του ζργου, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κα πρζπει να μεριμνιςει 

για τθν ζκδοςθ όλων των απαραίτθτων αδειϊν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΙΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

Πνοματεπϊνυμο Διεφκυνςθ 
Ημερ/μθνία 

κτιςεωσ 

Τμιμα του ζργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτθςία 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

Βασιλέως Γεωργίου Β’ 
180 

Σουφλί 

Τ.Κ.: 684 00 
 

  

5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ. ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Εταιρεία 
Πνομα 

αρμόδιου για 
επικοινωνία 

Διεφκυνςθ / τθλζφωνο / Αρ. Φαξ / 
ςτοιχεία επικοινωνίασ/ Email 

1  ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 

……………….. 

Βασιλέως Γεωργίου Β’ 180 

Σουφλί 

Τ.Κ.: 684 00 
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6. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

 Εταιρεία 
Πνομα αρμόδιου 
για επικοινωνία 

Διεφκυνςθ / τθλζφωνο / Αρ. Φαξ / ςτοιχεία 
επικοινωνίασ/ Email 

1 
Θα καθοριςτεί μετά την 
δημοπράτηςη. 

  

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΡΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ / ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.  

Πνοματεπϊνυμο Ιδιότθτα Διεφκυνςθ 
Ημερομθνία 

αναπροςαρμογισ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

 

Βασιλέως Γεωργίου Β’ 
180 

Σουφλί 

Τ.Κ.: 684 00 

 

 

8. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

 Εταιρεία 
Πνομα αρμόδιου 
για επικοινωνία 

Διεφκυνςθ / τθλζφωνο / Αρ. Φαξ / ςτοιχεία 
επικοινωνίασ/ Email 

1  ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

……………… 

Βασιλέως Γεωργίου Β’ 180 

Σουφλί 

Τ.Κ.: 684 00 

 

9. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Εταιρεία 
Πνομα αρμόδιου για 

επικοινωνία 
Διεφκυνςθ / τθλζφωνο / Αρ. Φαξ / 

ςτοιχεία επικοινωνίασ/ Email 

1  
Θα καθοριςτεί μετά την 
δημοπράτηςη. 

  

2.    

3.    
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ΤΜΗΜΑ Β’ 

ΜΗΤΩΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1. Ειςαγωγι 

(Θα αναπτυχκεί από τον Ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 

2. Ρίνακασ απογραφισ που κα εμφανίηει περιλθπτικά τα επί μζρουσ ζργα, 
εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμό κλπ. που ςυγκροτοφν το όλο Ζργο. 

(Ραράδειγμα) 

Α/Α 
Ρεριγραφι επί μζρουσ 

Ζργων 
Χ.Θ. Αρχισ 

Χ.Θ. 
Τζλουσ 

Σχετ. Αρ. Κουτιοφ Υποβολισ (Θα 
ςυμπληρωθοφν από τον Ανάδοχο 

καταςκευήσ) 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

3. Τεφχοσ για όλεσ τισ δοκιμζσ και διαδικαςίεσ Ροιοτικοφ Ελζγχου  

(Τα ςτοιχεία κα ςυμπλθρωκοφν από τον ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 

4. Ρεριγραφικι ζκκεςθ των κυρίων φάςεων εργαςιϊν, των μεκόδων που 
χρθςιμοποιικθκαν, των δυςκολιϊν κλπ. 

(Τα ςτοιχεία κα ςυμπλθρωκοφν από τον ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 

5. Το Μθτρϊο Ζργου κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει: Σειρά φωτογραφιϊν 
που λιφκθκαν ςε διάφορεσ φάςεισ των εργαςιϊν. 

(Τα ςτοιχεία κα ςυμπλθρωκοφν από τον ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 
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6. Τεχνικι περιγραφι του ζργου  

6.1 Ρεριγραφι μελετθτικισ λφςθσ  

 
Με ην παξόλ έξγν ζα θαηαξγεζεί ν πθηζηάκελνο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο ύδξεπζεο (από 

ακηαληνζσιήλεο) πνπ ζπλδέεη ην αληιηνζηάζην πδξεπηηθήο γεώηξεζεο ζηελ πεξηνρή ΙΣΕΑ 

κε ηνλ πθηζηάκελν κεξηζηήζην ύςσκα Θπκαξηάο θαη ζα αληηθαηαζηαζεί από λέν δίθηπν κε 

όδεπζε πνπ ζα αθνινπζεί ηελ πθηζηάκελε νδνπνηία. Η λέα ράξαμε απνηειείηαη από 3 

δηαθξηηά ηκήκαηα πνπ έρνπλ σο εμήο : 

 
- Καηαθλιπηικόρ αγωγόρ από ηη γεώηπηζη Ιηέαρ έωρ ηην νέα δεξαμενή Τπιθςλλίος μήκοςρ 2.960 

m,εζ. διαμέηπος ≈Φ160 
- Αγωγόρ βαπύηηηαρ από ηην νέα δεξαμενή Τπιθςλλίος έωρ νέα Δεξαμενή Τςσεπού, μήκοςρ 

12.710 m,εζ. Διαμέηπος ≈ Φ200 
- Κλάδορ από ηων αγωγό βαπύηηηαρ ππορ μεπιζηή Θςμαπιάρ,μήκοςρ 1.390 m,εζ. διαμέηπος ≈ 

Φ160. 

 

Η ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ θαη ηνπ αγσγνύ βαξύηεηαο επηηπγράλεηαη 

κέζσ κίαο λέαο δεμακελήο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζε ύςσκα πιεζίνλ ηνπ νηθηζκνύ 

ΣΡΙΦΤΛΛΙ (Δήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο) πξνο αμηνπνίεζε ηνπ γεσδαηηηθνύ πςνκέηξνπ.  

Σέινο ζα εμνπιηζζεί δνκηθά θαη κεραλνινγηθά ε γεώηξεζε ΙΣΕΑ (απνηειείηαη από δεύγνο 

αιιεινθαιππηόκελσλ γεσηξήζεσλπνπ ηξνθνδνηνύλ ην ελ ιόγσ δίθηπν.  

Σν λέν δίθηπν, ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 17,06km,  ζα είλαη από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 

πςειήο ππθλόηεηαο (HDPE) 3
εο

 γεληάο θαη αληνρήο 16 αηκνζθαηξώλ.Γηα ηελ εύξπζκε θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ πξνβιέπνληαη όια ηα όξγαλα ειέγρνπ πνπ είλαη απαξαίηεηα 

ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο όπσο : 

- Διαηάξειρ αεπιζμού και εξαεπιζμού  
- Διαηάξειρ ανηιπληγμαηικήρ πποζηαζίαρ 
- Διαηάξειρ μέηπηζηρ παποσήρ 
- Διαηάξειρ ανηικεπαςνικήρ πποζηαζίαρ & γείωζηρ 
- Διαηάξειρ διακλάδωζηρ  

Όπσο πξναλαθέξζεθε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ γεσδαηηηθνύ πςνκέηξνπ, ζα 

θαηαζθεπαζζεί κία δηζάιακε δεμακελή από νπιηζκέλν ζθπξόδεκαζε ύςσκα 

βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνύ Σξηθύιιη σθέιηκνπ όγθνπ πεξίπνπ 150 m3. 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργική Απόφαςη (ΦΕΚ 2221/Β/30-
07-2012) τίθεται υποχρεωτική η εφαρμογή των ΕΤΕΠ (Ελληνικέσ Τεχνικέσ 
Προδιαγραφέσ) ςε όλα τα Δημόςια Έργα με τον τρόπο που περιγράφεται από την 
ςχετική εγκύκλιο 26/04-10-2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Με την υπ’ αριθμό Δ22/4193/2019 Υπουργική Απόφαςη (ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019) 
εγκρίθηκαν εβδομήντα (70) Ελληνικέσ Τεχνικέσ Προδιαγραφέσ (ΕΤΕ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή ςε όλα τα Δημόςια Έργα και Μελέτεσ. Οι εξήντα οκτώ (68) από τισ 
προαναφερόμενεσ εβδομήντα (70) Ελληνικέσ Τεχνικέσ Προδιαγραφέσ (ΕΤΕΠ) 
αντικαθιςτούν την 1η έκδοςη αντίςτοιχων ΕΤΕΠ που με τισ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.9.2013/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. 
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6.2 Μελζτεσ που εφαρμόςτθκαν: 

Α/Α Τίτλοσ μελζτθσ Κατθγορία Κωδικόσ Μελζτθσ 
* Αρ. Κουτιοφ 

Υποβολισ 
* Ζγκριςθ από 

και Ημερομθνία 

1   Υδραυλικά     

      

      

      

(* Ο Ανάδοχοσ καταςκευισ ςυμπλθρϊνει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςτθν τελικι ζκδοςθ του Φ.Α.Υ.) 

6.3 Ρεριγραφι καταςκευισ του ζργου 

(από τον ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 

7. Ραραδοχζσ Μελετϊν 

Α. Υλικά 

ΕΙΔΟΣ  

Εγκιβωτιςμόσ  Άμμοσ ορυχείου ι χειμάρρου 

Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ  Θραυςτά αμμαχάλικα 

Αντιςτθρίξεισ  Ξυλοηεφγματα 

Αντιςτθρίξεισ παρειϊν χάνδακοσ  Μεταλλικά πετάςματα 

Ρλιρωςθ ςυρματοκιβωτίων  Συλλεκτά υλικά (κροκάλλεσ χειμάρρων) 

Σκυρόδεμα  C12/15,C20/25 

Σκυρόδεμα  C16/20 ςωμάτων αγκφρωςθσ, ςαγμάτων αγωγϊν κ.λ.π. 

Ρρόχυτα κράςπεδα Σκυρόδεμα 

Οδοςτρωςία Άςφαλτοσ 

Σωλινεσ αποςτράγγιςθσ  Φ 160 mm επενδεδυμζνοι με γεωφφαςμα 

Επάλειψθ εςωτερικϊν δαπζδων  Σκλθρυντικό υλικό 

Επιχρίςματα  Τριπτά-τριβιδιςτά 

Επιςτρϊςεισ δαπζδων  Τςιμεντοκονία 

Υδροχρωματιςμοί  Τςιμεντόχρωμα 

Επάλειψθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ  Εποξειδικά υλικά 

Επίςτρωςθ απλι Αςφαλτόπανο 

Επιςτρϊςεισ  Ελαςτομερείσ μεμβράνεσ 

Γεωφφαςμα  Μθ υφαντό βάρουσ 205gr/m² 

Θερμο-θχομόνωςθ  Ρλάκεσ ορυκτοβάμβακα 

Θφρεσ  Σιδθρζσ 

Κλίμακεσ Σιδθρζσ 

καλφμματα φρεατίων Χυτοςιδθρά 

Κιγκλιδϊματα  Σιδθροςωλινεσ 

Σωλθνϊςεισ  HDPE ονομαςτικισ διαμζτρου DN 200 mm / PN 16 atm 

Σωλθνϊςεισ  HDPE ονομαςτικισ διαμζτρου DN 250 mm / PN 16 atm 
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ΕΙΔΟΣ  

Ειδικά τεμάχια (καμπφλεσ, ταυ, ςυςτολζσ, 
πϊματα κ.λπ.) 

Ελατό χυτοςιδθρό ι χυτοςιδθρό ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile 
iron) 

Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ  Xαλφβδινεσ 

Δικλείδεσ απομόνωςθσ  Χυτοςιδθρζσ DN 50,  

Δικλείδεσ απομόνωςθσ (εκκζνωςθσ)  
Χυτοςιδθρζσ DN 80, DN 100, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, 
DN 500, DN 600 

Δικλείδεσ απομόνωςθσ  Χυτοςιδθρζσ DN 125, DN 150 

Βαλβίδεσ ειςαγωγισ - εξαγωγισ αζρα 
διπλισ ενζργειασ, παλινδρομικοφ τφπου  

10atm, DN 80mm, DN 100mm,  

Χαλφβδινεσ εξαρμϊςεισ  DN 500 mm, 

Μετρθτισ παροχισ θλεκτρομαγνθτικοφ 
τφπου  

DN150 10atm, DN350 10atm 

Σφνδεςθ υφιςτάμενου αγωγοφ  
Φ63, Φ110, Φ200, Φ225, Φ250, Φ315, από οποιοδιποτε υλικό 
εκτόσ Ε με νζο αγωγό με χριςθ ειδικϊν ςυνδζςμων 

Σφνδεςθ υφιςτάμενου αγωγοφ  
Φ140, Φ200 από οποιοδιποτε υλικό εκτόσ Ε με νζο αγωγό 
χωρίσ τθ χριςθ ταυ (ςε ςυνζχεια του άξονα του υφιςτάμενου 
αγωγοφ) 

 

Β. Υδραυλικά Μεγζκθ  

ΡΑΑΔΟΧΗ - ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΙΜΗ 

Ρροδιαγραφζσ Ρ.Δ. 696/74 

Σφςτθμα προβολισ ΕΓΣΑ ’87 

Χρονικόσ ορίηοντασ μελζτθσ 40 χρόνια 

Μζςθ θμεριςια ειδικι κατανάλωςθ 200 lt/κάτοικο/θμζρα 

Υλικά αγωγϊν HDPE 3
θσ

 γενιάσ, 10Atm 

Τφποσ υπολογιςμοφ διατομϊν Darcy - Weisbach 

Min πλάτοσ ςκάμματοσ 0.6 m 

Min ελάχιςτα περικϊρια παρειϊν 0.5 m 

8. Άλλεσ Ραραδοχζσ 

(από τον ανάδοχο καταςκευισ του ζργου) 

9. Τα ςχζδια «Ωσ κατεςκευάςκθ» 

Για τθ διευκόλυνςθ των μελλοντικϊν εργαςιϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του ζργου κα 

παραδοκοφν ςτον Κφριο του ζργου αναλυτικά ςχζδια «όπωσ καταςκευάςτθκαν» με επακριβισ 

αποτφπωςθ όλων των εγκαταςτάςεων. Τα ςχζδια αυτά κα επιςυναφκοφν ςε παράρτθμα ςτον 

παρόντα φάκελο, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ, από τον υπεφκυνο ενθμζρωςθσ / 

αναπροςαρμογισ του ΦΑΥ και κα παραμείνουν ςε κατάλλθλο χϊρο τθσ υπθρεςίασ για μελλοντικι 

χριςθ. Επίςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν όλα τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλιςμοφ και τα 

δελτία ςυντιρθςθσ και επικεϊρθςθσ του. 
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ΤΜΗΜΑ Γ’ 

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Στο παρόν τμιμα του Φ.Α.Υ., αναφζρονται οι ιδιαίτερεσ επιςθμάνςεισ που κα πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ κατά τισ ενδεχόμενεσ επεμβάςεισ κατά τθ διάρκεια ηωισ του ζργου. 

Ραράλλθλα προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ αςφαλισ γιϋ αυτοφσ και άρτια λειτουργικά 

αντιμετϊπιςθ από τουσ εργαηομζνουσ ςε κάκε ζνα από τα ςθμεία που επιςθμαίνονται, 

παρατίκενται ςτο επόμενο κεφάλαιο του Φ.Α.Υ. πίνακεσ «οδθγοί», ςτουσ οποίουσ 

προδιαγράφονται οι κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ 

κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ςτθ λειτουργία του ζργου. 

Ενδεικτικά οι επιςθμάνςεισ αυτζσ αφοροφν ςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία του ζργου.  

1. Θζςεισ δικτφων 

Κατά τθν καταςκευι, τθν επιςκευι και τθν ςυντιρθςθ των αγωγϊν που κα 

καταςκευαςκοφν απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν φπαρξθ δικτφων φδρευςθσ, Ο.Τ.Ε. και 

θλεκτροδότθςθσ.  

Οι κζςεισ των αγωγϊν των Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ κα ςθμειϊνονται ςτα ςχζδια του 

ζργου και των εγκαταςτάςεων τα οποία κα επιςυναφκοφν από τουσ υπεφκυνουσ 

ενθμζρωςθσ / αναπροςαρμογισ του Φ.Α.Υ. ςε παράρτθμα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ. 

2. Σθμεία των κεντρικϊν διακοπτϊν 

Θα ςθμειωκοφν ςτουσ χάρτεσ «ωσ κατεςκευάςκθ» οι κζςεισ των προβλεπόμενων βανϊν 

για τθν απομόνωςθ τμθμάτων του δικτφου ςε περιπτϊςεισ βλάβθσ και επιςκευισ ι 

ςυντιρθςθσ του δικτφου. 

3. Θζςεισ υλικϊν που υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ ενδζχεται να προκαλζςουν 
κίνδυνο 

Επιςθμαίνονται τα επικίνδυνα υλικά του ζργου κατά τθν καταςκευι και τθν εν ςυνεχεία 

λειτουργία του, κακορίηονται οι κίνδυνοι αυτϊν και προτείνονται μζςα προςταςίασ. 

 

4. Ιδιαιτερότθτεσ ςτθ ςτατικι δομι, ευςτάκεια και αντοχι του ζργου 
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Λόγω τθσ φφςθσ των ζργων, δεν αναμζνεται να προκφψουν προβλιματα ςτθ ςτατικι δομι, 

ςτθν ευςτάκεια και ςτθν αντοχι των ζργων. 

Σχετικά με τα δομικά ςτοιχεία του ζργου (φρεάτια, αντλιοςτάςιο, δεξαμενι, κ.τ.λ.) κα 

πρζπει να εξαςφαλίηεται θ τακτικι ςυντιρθςθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργικότθτασ 

τουσ. Στο πλαίςιο τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ των ςτοιχείων των Ζργων κα τθροφνται κατϋ 

ελάχιςτον τα εξισ: 

1. Τα υλικά και γενικότερα οποιοδιποτε ςτοιχείο που μπορεί να μετακινθκεί (αδρανι 

υλικά, αποκθκευμζνοι χωματιςμοί, πρανι αποκατεςτθμζνα κ.τ.λ.) πρζπει να 

ςτακεροποιοφνται με τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια των εργαηομζνων που 

εργάηονται πάνω ςε αυτά, ι ςε κοντινι απόςταςθ 

2. Θ πρόςβαςθ ςε επικίνδυνα και αςτακι ςτοιχεία όπωσ αυτά που προαναφζρκθκαν κα 

επιτρζπεται μόνο ςτο απαςχολοφμενο ςε αυτά προςωπικό και μόνο εφόςον παρζχεται 

ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ ι τα κατάλλθλα μζςα προκειμζνου θ εργαςία να εξαςφαλιςτεί 

με αςφάλεια  

3. Οι κινθτζσ ι ςτακερζσ κζςεισ εργαςίασ που βρίςκονται ςε φψοσ ι ςε βάκοσ πρζπει να 

είναι ςτακερζσ και ςτζρεεσ ανάλογα με τον αρικμό των εργαηομζνων που βρίςκονται 

ςε αυτζσ και τα ανϊτατα φορτία που ενδζχεται να φζρουν και τθν κατανομι τουσ, 

κακϊσ και τισ εξωτερικζσ επιδράςεισ που είναι δυνατόν να υποςτοφν 

4. Αν τα υποςτθρίγματα και τα υπόλοιπα ςτοιχεία των κζςεων αυτϊν δε διακζτουν 

εγγενι ευςτάκεια, πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ευςτάκειά τουσ με κατάλλθλα και 

αςφαλι μζςα ςτερζωςθσ ϊςτε να αποφεφγεται οποιαδιποτε άκαιρθ ι ακοφςια 

μετακίνθςθ του ςυνόλου ι των τμθμάτων των εν λόγω κζςεων εργαςίασ 

5. Θ ςτακερότθτα και θ ςτερεότθτα των κζςεων εργαςίασ πρζπει να ελζγχονται 

κατάλλθλα, ιδίωσ μετά από ενδεχόμενθ αλλαγι του φψουσ ι του βάκουσ των κζςεων 

αυτϊν.  
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5. Οδοί διαφυγισ και ζξοδοι κινδφνου 

Λόγω τθσ φφςθσ του ζργου, για το εξωτερικό δίκτυο φδρευςθσ, οδοί διαφυγισ και ζξοδοι 

κινδφνου, δεν απαιτοφνται και δεν προβλζπονται. 

Στθν δεξαμενι και ςτο αντλιοςτάςιο θ πρόςβαςθ κα πραγματοποιείται από υφιςτάμενουσ 

χωματόδρομουσ. 

Ο αρικμόσ, θ κατανομι και οι διαςτάςεισ των οδϊν διαφυγισ και εξόδων κινδφνου τθσ 

εξαρτϊνται από τθ χριςθ, τον εξοπλιςμό και τθσ διαςτάςεισ του ζργου κακϊσ και από το 

μζγιςτο αρικμό ατόμων και οχθμάτων που παρευρίςκονται μζςα ςε αυτό και 

μετακινοφνται ςυνεχϊσ. 

Ρροκειμζνου οι οδοί διαφυγισ του ζργου να είναι εφκολα προςπελάςιμοι και να 

αποφεφγονται ατυχι περιςτατικά κα πρζπει απαραίτθτα να τθροφνται τα παρακάτω: 

 Φωτιςμόσ οδϊν φυςικόσ ι / και τεχνθτόσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του φωτιςμοφ 

πρζπει να υπάρχει εφεδρικό μζςο φωτιςμοφ επαρκοφσ ζνταςθσ 

 Τακτικι ςυντιρθςθ ϊςτε να μθν καταςτρζφεται το κατάςτρωμα 

 Διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ, απομάκρυνςθ εμποδίων και ογκωδϊν αντικειμζνων 

ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ προςπελαςιμότθτά τθσ 

 Σιμανςθ που να προειδοποιεί για επικίνδυνα ςθμεία το οδόςτρωμα, για εργαςίεσ 

επάνω ςε αυτό ι ςε παρακείμενθ περιοχι, για προςδιοριςμό τθσ διεφκυνςθσ τθσ 

οδοφ. Θ ςιμανςθ κα είναι ςφμφωνθ με το ΚΔΡ – 212/2000 «Ελάχιςτεσ 

προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ αςφαλείασ ι / και υγείασ ςτθν εργαςία ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν ΕΟΚ-58/92. Θ ςιμανςθ κα ζχει τθν κατάλλθλθ αντοχι ςτθν 

ζκκεςθ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, και ςε άλλεσ εξωτερικζσ επεμβάςεισ. 

 Οι οδοί διαφυγισ ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να παραμζνουν ελεφκερεσ και να 

οδθγοφν με το ςυντομότερο δυνατό τρόπο ςε αςφαλι περιοχι 

 Σε περίπτωςθ κινδφνου, όλεσ οι κζςεισ εργαςίασ πρζπει να ςυνδζονται άμεςα με τισ 

οδοφσ διαφυγισ ϊςτε να εκκενϊνονται γριγορα και υπό ςυνκικεσ μζγιςτθσ 

αςφαλείασ για τουσ εργαηόμενουσ.  
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6. Ρεριοχζσ εκπομπισ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ 

Δεν υπάρχουν 

7. Χϊροι με υπερπίεςθ ι υποπίεςθ 

Σε ςυγκεκριμζνα τμιματα των υπο μελζτθ ζργων, προβλζπεται θ καταςκευι αγωγϊν που 

μποροφν να δθμιουργιςουν χϊρουσ με υπερπίεςθ ι υποπίεςθ. Οι αγωγοί αυτοί 

επιςθμαίνονται εμφανϊσ ςτα ςχζδια τθσ Τεχνικισ Μελζτθσ. Θα επιςθμανκοφν επίςθσ ςτα 

ςχζδια «ωσ κατεςκευάςκθ». 

8. Άλλεσ ηϊνεσ κινδφνου 

Ωσ ςθμαντικότερθ ηϊνθ κινδφνου για ζργα φδρευςθσ κεωροφνται οι κζςεισ των φρεατίων 

λόγω του κινδφνου πτϊςθσ ανκρϊπων εντόσ του φρεατίου με ανοικτό κάλυμμα, τθσ 

δεξαμενισ και του αντλιοςταςίου. Οι κζςεισ των φρεατίων είναι ςθμειωμζνεσ ςτα ςχετικά 

ςχζδια, κακϊσ και ςτα ςχζδια «ωσ κατεςκευάςκθ», ενϊ για τθν αποτροπι των παραπάνω 

κινδφνων λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ. 

Άλλεσ ηϊνεσ ορατοφ κινδφνου είναι οι εργαςίεσ εκςκαφισ και θ εντόσ των τάφρων 

τοποκζτθςθσ ςωλινων, επιςκευϊν κ.τ.λ., κακϊσ και θ προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο ι και θ 

πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ. 

 

9. Κακοριςμόσ ςυςτθμάτων που πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι λειτουργία 

Θ θλεκτροδότθςθ του προβλεπόμενου αντλιοςταςίου κα πρζπει να βρίςκεται ςε ςυνεχι 

λειτουργία. 
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ΤΜΗΜΑ Δ’ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι οδθγίεσ και τα χριςιμα ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν 

κακόλθ τθ διάρκεια ηωισ του ζργου, ςτισ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, ελζγχου 

κακαριςμοφ, επιςκευισ κ.λπ. 

1. Γενικά ςτοιχεία για το προςωπικό 

Ευθφνεσ προςωπικοφ 

α. Ρροϊςτάμενοι  

Στθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των ζργων οι προϊςτάμενοι ζχουν τθ βαςικι ευκφνθ για: 

 τθν ανάπτυξθ διαδικαςιϊν και οδθγιϊν αςφαλοφσ εργαςίασ 

 τθν εφαρμογι τουσ 

 τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ και επικεωριςεισ για τθ ςωςτι εφαρμογι του 

κανονιςμοφ 

 να κακυςτεροφν τθν ζναρξθ μιασ εργαςίασ ι να τθ διακόπτουν, μζχρισ ότου οι 

ςυνκικεσ επιτρζψουν τθν αςφαλι εκτζλεςι τθσ. 

β. Υπεφκυνοι ςυνεργείων 

Είναι αρμόδιοι να ελζγχουν εάν οι εργαηόμενοι ςυμμορφϊνονται με τισ διαδικαςίεσ και 

οδθγίεσ εργαςίασ οι οποίεσ ζχουν κακοριςτεί από τουσ προϊςταμζνουσ τουσ. 

Εάν οι ςυνκικεσ το απαιτοφν ζχουν το δικαίωμα να κακυςτεροφν τθν ζναρξθ μιασ 

διαδικαςίασ ι να τθ διακόπτουν μζχρισ ότου οι ςυνκικεσ επιτρζψουν τθν αςφαλι 

εκτζλεςι τθσ. 

γ. Εργατοτεχνικό προςωπικό 

Οι λοιποί εργαηόμενοι επιβάλλεται να ςυμμορφϊνονται και να εφαρμόηουν τισ εντολζσ οι 

οποίεσ τουσ δίδονται και είναι ςφμφωνεσ με τισ κακιερωμζνεσ διαδικαςίεσ – οδθγίεσ 

εργαςίασ. 

 

 

Επιλογή προςωπικοφ – Ιατρικζσ εξετάςεισ 
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α. Γενικά 

Κατά τθν επιλογι και εργαςία του προςωπικοφ πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν τα ακόλουκα: 

 απαγορεφεται θ οποιαδιποτε απαςχόλθςθ ατόμων θλικίασ κάτω των 18 ετϊν ςτθν 

εγκατάςταςθ, 

 οι ιατρικζσ εξετάςεισ πρζπει να επαναλαμβάνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και 

πάντα ςε ςυνεργαςία με το γιατρό εργαςίασ, 

 τα εμβόλια που πρζπει να γίνονται είναι κατά του τζτανου, τθσ λεπτοςπείρωςθσ, τθσ 

πολυομελίτιδασ, 

β. Ρακιςεισ απαγορευτικζσ 

Τα άτομα που αποτελοφν το προςωπικό τθσ ςυντιρθςθσ και τθσ λειτουργίασ πρζπει να 

βρίςκονται ςε καλι φυςικι κατάςταςθ. Κατόπιν ιατρικϊν εξετάςεων κα πρζπει να 

αποδεικνφεται ότι δεν πάςχουν από:  

 λιποκυμίεσ,  

 ςπαςμοφσ,  

 καρδιοπάκειεσ,  

 υπζρταςθ,  

 άςκμα,  

 ιλίγγουσ,  

 κλειςτοφοβία,  

 κϊφωςθ,  

 ςοβαρι μείωςθ όραςθσ,  

 ςοβαρά ορκοπεδικά προβλιματα,  

 παραμορφϊςεισ ι αςκζνειεσ των άνω και κάτω άκρων που περιορίηουν τθν 

κινθτικότθτα, 

 χρόνιεσ δερματοπάκειεσ, 

 ανοςμία, 

λαμβάνοντασ βζβαια υπ’ όψιν τθν θλικία και τα κακικοντα του κακενόσ ζνα ξεχωριςτά. 
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2. Εκτίμθςθ Επικινδυνότθτασ  

Θ εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ, αποφυγι κίνδυνων κατά τισ 

ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ (ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ, επιςκευισ, κ.λπ.) κακ’ 

όλθ τθν διάρκεια ηωισ του ζργου και δίνονται οδθγίεσ για τον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ 

των εργαςιϊν. 

2.1 Ταξινόμθςθ των βαςικϊν κινδφνων  

Για να τθν εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτασ και για τθν παροχι οδθγιϊν και χριςιμων 

ςτοιχείων και μζτρων κακόλθ τθ διάρκεια ηωισ των ζργων, προςδιορίηονται οι εργαςίεσ 

και οι κίνδυνοι κατά τθν λειτουργία των ζργων και τθν ςυντιρθςθ τουσ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι απαιτείται κατά τθν ςυντιρθςθ του δικτφου φδρευςθσ, τόςο κατά το 

άνοιγμα των φρεατίων όςο και κατά τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ 

βλαβϊν ςτο δίκτυο. Οι εργαηόμενοι κα πρζπει να λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν 

αντιμετϊπιςθ κινδφνων που προζρχονται από τισ εργαςίεσ αυτζσ. 

2.1.1 Αποξιλωςθ, άρςθ, επανακαταςκευι φκαρμζνων τμθμάτων φρεατίων και 
αγωγϊν 

Α. Κίνδυνοι από τθν υπάρχουςα κυκλοφορία για το εργατοτεχνικό προςωπικό 

Β. Κίνδυνοι πτϊςεων όγκων χωμάτων – βράχων για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Γ. Κίνδυνοι πτϊςεων από μεγάλα φψθ για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Δ. Κίνδυνοι ςυγκροφςεων οχθμάτων – μθχανθμάτων λόγω τθσ υπάρχουςασ κυκλοφορίασ 

Ε. Κίνδυνοι από ζκκεςθ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ςε ςκόνθ 

2.1.2 Κακαριςμόσ φρεατίων και αγωγϊν 

Α. Κίνδυνοι από τθν υπάρχουςα κυκλοφορία για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Β. Κίνδυνοι πτϊςεων όγκων χωμάτων – βράχων για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Γ. Κίνδυνοι πτϊςεων από μεγάλα φψθ για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Δ. Κίνδυνοι ςυγκροφςεων οχθμάτων – μθχανθμάτων λόγω τθσ υπάρχουςασ κυκλοφορίασ  

Ε. Κίνδυνοι από ζκκεςθ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ςε ςκόνθ 

ΣΤ. Γδάρςιμο – Κόψιμο 

Η.  Κίνδυνοι παράςυρςθσ εργαηομζνων από διερχόμενο όχθμα 
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Θ. Κίνδυνοι τραυματιςμοφ από εκτίναξθ υλικοφ λόγω διερχόμενου οχιματοσ 

2.1.3 Συντθριςθ και επιςκευι εγκαταςτάςεων (δεξαμενισ – αντλιοςταςίου) 

Α. Κίνδυνοι από τθν υπάρχουςα κυκλοφορία για το εργατοτεχνικό προςωπικό 

Β. Κίνδυνοι πτϊςεων από μεγάλα φψθ για το εργατοτεχνικό προςωπικό  

Γ. Κίνδυνοι ςυγκροφςεων οχθμάτων – μθχανθμάτων λόγω τθσ υπάρχουςασ κυκλοφορίασ 

Δ. Κίνδυνοι από ζκκεςθ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ςε ςκόνθ 

Ε. Κίνδυνοι πτϊςεων από το ίδιο φψοσ λόγω υλικϊν ςτο δάπεδο ι ολιςκθρότθτασ χϊρων 

ΣΤ. Κίνδυνοι από πτϊςθ υλικϊν από βλάβθ ι κακι φόρτωςθ του ανυψωτικοφ εξοπλιςμοφ 

Η.  Κίνδυνοι παράςυρςθσ εργαηομζνων από διερχόμενο όχθμα 

Θ. Κίνδυνοι τραυματιςμοφ από εκτίναξθ υλικοφ λόγω διερχόμενου οχιματοσ 

2.1.4 Ηλεκτρομθχανολογικζσ Εργαςίεσ 

Α. Κίνδυνοι θλεκτροπλθξίασ 

Β. Κίνδυνοσ πυρκαγιάσ 

Γ. Κίνδυνοι από ακαταλλθλότθτα χριςθσ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

Δ. Γδάρςιμο – Κόψιμο 

Ε. Κίνδυνοι εγκαυμάτων κατά τισ ςυγκολλιςεισ των μεταλλικων καταςκευϊν 

2.1.5 Γενικζσ οδθγίεσ Συντιρθςθσ 

 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ κα πρζπει να αποφεφγονται οι ςθμειακζσ 

φορτίςεισ από τα μθχανιματα του ζργου ςτα όρια των κζςεων που εκτελοφνται 

επιχϊςεισ, ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ των κακιηιςεων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

διενεργεί ελζγχουσ κακθμερινά και πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν αλλά και μετά από 

κάκε αλλαγι βάρδιασ κακϊσ επίςθσ και μετά από ζντονα καιρικά φαινόμενα.  

 Ρρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν καλι επικεϊρθςθ / ςυντιρθςθ των υδραυλικϊν 

ϊςτε να εξαλειφκεί ο κίνδυνοσ πλθμμυριςμοφ των αντλιοςταςίων και των φρεατίων 

από όχι καλι λειτουργία των παραπάνω εγκαταςτάςεων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

καταρτίςει και να περιλάβει πρόγραμμα επικεωριςεων και μεκοδολογία ςυντιρθςθσ 

των υδραυλικϊν ςυςτθμάτων του ζργου για τθν καλι λειτουργία τουσ. 
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 Ρρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν επικεϊρθςθ / ςυντιρθςθ των 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ϊςτε να εξαλειφκοφν οι κίνδυνοι που 

προζρχονται από αυτζσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να καταρτίςει και να περιλάβει 

πρόγραμμα επικεωριςεων και μεκοδολογία ςυντιρθςθσ των θλεκτρομθχανολογικϊν 

ςυςτθμάτων του ζργου για τθν καλι λειτουργία τουσ. 

3. Κανόνεσ – μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ 

3.1 Κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ 

Θ υλοποίθςθ μίασ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του ζργου απαιτεί τθν 

τιρθςθ κανόνων λειτουργίασ. Με τθν επιτυχι εφαρμογι των κανόνων εξαςφαλίηεται θ 

ικανοποιθτικι απόδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. 

Σε ότι αφορά τθν υγεία, υγιεινι και αςφάλεια του ζργου και των εργαηομζνων ςε αυτό, οι 

κανόνεσ λειτουργίασ τίκενται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τουσ κανονιςμοφσ και τα 

πρότυπα. Θ νομοκεςία κακορίηει επίςθσ και τθ διαδικαςία εφαρμογισ των κανόνων. 

Θ δθμιουργία ςυνκθκϊν αςφάλειασ και υγιεινισ ςτο χϊρο του ζργου, αποτελεί 

πρωταρχικό ςτόχο. Οι παράμετροι που διζπουν τθ διαδικαςία για τθν επίτευξθ αυτοφ του 

ςτόχου είναι: 

Ρροςδιοριςμόσ διαδικαςίασ  

Για τον προςδιοριςμό τθσ απαιτείται κακοριςμόσ των παραμζτρων που επθρεάηουν τθ 

διαδικαςία και που είναι: 

 ο άνκρωποσ 

 τα υλικά 

 θ τεχνικι υποςτιριξθ (κτίρια, μθχανζσ, εργαλεία) 

 το ςφςτθμα οργάνωςθσ και διεφκυνςθσ τθσ εργαςίασ (ρόλοι & ευκφνεσ, 

καταμεριςμόσ εργαςίασ κ.τ.λ.) 

 

Δθμιουργία ςυνκθκϊν που επθρεάηουν ςτον εργαςιακό χϊρο  

Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τον εργαςιακό χϊρο είναι: 

 φυςικοί 
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 τοξικοί 

 βιολογικοί 

 ψυχολογικοί 

Οι ςυνζπειεσ που προκφπτουν από τθ δθμιουργία των παραπάνω ςυνκθκϊν είναι: 

 επαγγελματικζσ αςκζνειεσ 

 δυςαρζςκεια και ψυχολογικά προβλιματα 

 ατυχιματα και τραυματιςμοί 

Πμωσ πζρα από τον επθρεαςμό του ανκρϊπινου παράγοντα ςυνζπειεσ μπορεί να υποςτεί 

και το περιβάλλον με τισ εξισ μορφζσ: 

 ςκόνεσ 

 κόρυβοσ 

 κραδαςμοί  

Οι ςυνζπειεσ των ανωτζρω μπορεί να περιλαμβάνουν οικολογικι καταςτροφι, ενόχλθςθ 

και μόλυνςθ.  

Για να κεωρθκεί θ διαδικαςία περαίωςθσ μίασ εργαςίασ κατά τθ λειτουργία των ζργων 

αςφαλισ πρζπει να ελαχιςτοποιθκοφν – με ςκοπό το μθδενιςμό – οι δυςάρεςτεσ 

ςυνζπειεσ που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ, τόςο για τον εργαηόμενο όςο και για το 

περιβάλλον. 

Στθ ςυνζχεια ακολουκεί μία ςειρά από γενικοφσ κανόνεσ και ειδικά μζτρα που επιβάλλεται 

να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ κατά τθ διενζργεια εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των ζργων.  

3.1.1 Γενικοί κανόνεσ – μζτρα  

Ενημζρωςη και εκπαίδευςη προςωπικοφ 

Πλοι οι εργαηόμενοι πρζπει να είναι γνϊςτεσ των κινδφνων που ενδζχεται να 

παρουςιαςτοφν κατά τθν εργαςία τουσ για αυτό το λόγο πρζπει να ενθμερϊνονται αμζςωσ 

μετά τθν πρόλθψι τουσ και να εκπαιδεφονται ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα πάνω ςε 

κζματα αςφαλοφσ και υγιεινισ εργαςίασ και ςε κζματα διάςωςθσ ατόμων που 

κινδυνεφουν. 
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Θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων πρζπει να διαπραγματεφεται κατ’ ελάχιςτον τα κάτωκι 

κζματα : 

 τα κακικοντα κατά τθν εργαςία και χειριςμό μθχανθμάτων, εργαλείων 

 τισ διαδικαςίεσ και οδθγίεσ του παρόντοσ κανονιςμοφ για αςφαλι εργαςία, 

 τα μζτρα αςφαλείασ που πρζπει να λαμβάνονται κατά τθν εργαςία και τα ςχετικά 

μζτρα διάςωςθσ, 

 τθ ςωςτι χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ, 

 τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ, 

 τα μζτρα ατομικισ και ομαδικισ υγιεινισ, 

 τουσ βλαπτικοφσ παράγοντεσ ςτουσ οποίου ενδζχεται να εκτεκοφν, τισ ενδεχόμενεσ 

επιπτϊςεισ ςτθν υγεία τουσ και τα μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςισ τουσ, 

 τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν,  

Σε όλα τα παραπάνω, επιβάλλεται εκτόσ από τθν εκπαίδευςθ να γίνονται και αςκιςεισ 

πρακτικισ εφαρμογισ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Επιπλζον, πρζπει να υπάρχουν 

επιτόπια και ςτθ διάκεςθ των εργαηομζνων ςε κάκε περιοχι τθσ εγκατάςταςθσ, τα 

ακόλουκα : 

 παρόν κανονιςμόσ, 

 ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων επείγουςασ ανάγκθσ, διαφυγισ και διάςωςθσ, 

 οδθγίεσ πρϊτων βοθκειϊν (αναρτθμζνεσ), 

 τθλζφωνα και διευκφνςεισ πρϊτθσ ανάγκθσ (αναρτθμζνα). 

Πλοι οι εργαηόμενοι πρζπει να λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω, τα οποία πρζπει να 

επεξιγονται ςε αυτοφσ ςε τακτικζσ ςυγκεντρϊςεισ, ειδικζσ για τθν ενθμζρωςι τουσ.  

Άδεια εργαςίασ 

Πποτε πρόκειται να πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ι επιςκευϊν ςε κζςεισ όπου 

ενδζχεται να υπάρξουν κίνδυνοι, είτε λόγω των εργαςιϊν που πρόκειται να 

πραγματοποιθκοφν, είτε ακόμα λόγω διαςταφρωςθσ αρμοδιοτιτων περιςςοτζρων 

κλιμακίων, είτε λόγω τθσ μορφισ τθσ εγκατάςταςθσ και των δραςτθριοτιτων ςε αυτιν, κα 

εκδίδεται ειδικι άδεια εργαςίασ. 
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Θ άδεια εργαςίασ εκδίδεται από τον υπεφκυνο λειτουργίασ πριν από τθν ζναρξθ κάκε 

εργαςίασ, και κα προςυπογράφεται από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ (επικεφαλισ 

ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ κ.λπ.), κα περιλαμβάνει δε τουλάχιςτον και τα ακόλουκα 

ςτοιχεία: 

 το ςυνεργείο ι ο υπεφκυνοσ που ηθτά τθν άδεια εργαςίασ και ποιοσ κα τθν 

πραγματοποιιςει, 

 ο χϊροσ ι θ εγκατάςταςθ ςτθν οποία κα γίνουν οι εργαςίεσ που αφορά θ άδεια 

εργαςίασ, 

 θ θμερομθνία και ϊρα ζναρξθσ και προβλεπόμενθσ λιξθσ των εργαςιϊν, 

 οι απαραίτθτεσ προλθπτικζσ ενζργειεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν – και κατά τισ 

φάςεισ εκτζλεςισ τουσ - και τα πρόςωπα που κα τισ πραγματοποιιςουν, 

 ο ειδικόσ εξοπλιςμόσ και τα μζςα ατομικισ και ομαδικισ προςταςίασ που πρζπει να 

χρθςιμοποιθκοφν κατά φάςθ τθσ εργαςίασ. 

Σθμειϊνεται ότι ςτθν ζκδοςθ τθσ άδειασ εργαςίασ μετζχουν απαραίτθτα, ςυμπλθρϊνοντασ 

και υπογράφοντασ αντίςτοιχα για ενζργειεσ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, οι επικεφαλείσ των 

αντίςτοιχων ςυνεργείων που κα πραγματοποιιςουν τισ εργαςίεσ.  

Οι ίδιοι παράγοντεσ κα πιςτοποιοφν απαραίτθτα και τθ λιξθ των εργαςιϊν, ςθμειϊνοντασ 

ςτο ζντυπο τον ακριβι χρόνο τθσ. 

Μζτρα ατομικήσ υγιεινήσ 

Είναι ευνόθτο ότι πρζπει να αποφευχκεί κάκε άμεςθ επαφι με μολυςμζνα νερά. Για τουσ 

εργαηόμενουσ είναι απαραίτθτα κυρίωσ τα ακόλουκα : 

 προφυλάςςουμε τα τραφματά μασ, όταν δουλεφουμε και απολυμαίνουμε τθν πλθγι 

αμζςωσ όταν μασ ςυμβεί τραυματιςμόσ, 

 πλζνουμε τα χζρια μασ όταν πρόκειται να φάμε ι να καπνίςουμε, 

 όπου απαιτείται, φοράμε προςτατευτικά γάντια, 

 να είμαςτε ςίγουροι, ότι είναι κακαρό, αυτό που βάηουμε ι ακουμπάμε ςτο ςτόμα μασ, 

 δεν καπνίηουμε  

 καπνίηουμε μζςα ςτο αναψυκτιριο, αφοφ πρϊτα πλφνουμε τα χζρια μασ, 
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 χρθςιμοποιοφμε λαςτιχζνιεσ μπότεσ όπου υπάρχει ανάγκθ και τισ πλζνουμε μετά τθ 

χριςθ, 

 φοράμε τισ προςωπικζσ μάςκεσ (φίλτρα ενεργοφ άνκρακα) για τα πλυςίματα τθσ 

εγκατάςταςθσ, 

 μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ, ντουσ, 

 απαγορεφεται το φαγθτό και το κάπνιςμα ςε κζςεισ εργαςίασ, 

 δεν μπαίνουμε ςτο αυτοκίνθτό μασ με βρϊμικεσ μπότεσ ι βρϊμικα παποφτςια 

Υγιεινή ζνδυςησ 

Ο εργαηόμενοσ πρζπει να φορά γάντια εργαςίασ (μθ απορροφθτικά) και να εκπαιδευτεί να 

μθ βρζχει το εςωτερικό τουσ. Επίςθσ, πρζπει να φορά αδιάβροχθ φόρμα εργαςίασ και 

αδιάβροχα υποδιματα κατάλλθλου φψουσ. 

Απαραίτθτα είναι επίςθσ ο περιοδικόσ κακαριςμόσ και απολφμανςθ υποδθμάτων, φόρμα 

εργαςίασ, γαντιϊν και ενδεχομζνωσ, ςυχνι ανανζωςι τουσ. 

Ομαδική υγιεινή 

Στοιχείο απαραίτθτο για τθν ομαδικι υγιεινι είναι θ κακαριότθτα και περιοδικι 

απολφμανςθ των χϊρων που διατίκενται ςτο προςωπικό, όπωσ επίςθσ των οχθμάτων και 

όλων των εργαλείων.  

Στθν μζριμνα αυτι πρζπει να περιλαμβάνεται και θ τακτικι περιοδικι καταπολζμθςθ 

εντόμων και ποντικϊν. 

Πρώτεσ βοήθειεσ 

Ζνα αυτοκίνθτο κα παραμζνει ςυνεχϊσ ςτον χϊρο των εργαςιϊν ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί 

ςαν αςκενοφόρο ςε περίπτωςθ κάποιου ατυχιματοσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, το προςωπικό του αναδόχου και των υπεργολάβων, κα μεταφζρεται 

ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα του τραυματιςμοφ.   

Μζςα ςτο χϊρο των γραφείων, κα φυλάςςεται φαρμακείο ικανοφ μεγζκουσ ϊςτε να 

περιζχει τα ακόλουκα είδθ: 

 οινόπνευμα, βάμμα ιωδίου, 
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 ςταγόνεσ για τα μάτια, κολλφριο ματιϊν για θλεκτροκόλλθςθ, 

 αλοιφι για εγκαφματα,  

 παυςίπονα ςε ςταγόνεσ, αντίδοτα για δαγκϊματα φιδιϊν-εντόμων, 

 απολυμαντικά υγρά, επιδζςμουσ ελαςτικοφσ – γάηεσ – επιδζςμουσ κοινοφσ, 

 τςιρότα, λευκοπλάςτ, βαμβάκι, ψαλίδια, τςιμπίδα, 

 νάρκθκεσ για χζρια και πόδια, 

 αιμοςτατικά, ςουλφαμιδόςκονθ,  αςπιρίνεσ, 

 εγχειρίδιο Α’ βοθκειϊν ςτο οποίο αναφζρονται τα ακόλουκα:  

Γενικά μζτρα: 

Διατιρθςθ ψυχραιμίασ 

Στοιχείο απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των χειριςμϊν. 

Αναπαυτικι τοποκζτθςθ του ατόμου 

Το κεφάλι του πρζπει να βρίςκεται ςτο ίδιο επίπεδο με το ςϊμα, εκτόσ εάν παρουςιάηει 

ωχρότθτα ι ερυκρότθτα. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ βάηουμε το κεφάλι χαμθλότερα (τα πόδια 

ψθλά), ενϊ ςτθν δεφτερθ ψθλότερα.  

Χαλάρωςθ ενδυμάτων 

Ρεριοχι λαιμοφ, ςτικουσ και μζςθσ. 

Αφαίρεςθ οδοντοςτοιχιϊν 

Δυςκολεφουν τθν αναπνοι και υπάρχει περίπτωςθ να τισ καταπιεί. 

Μεταφορά του ατόμου ςε ςκιερό μζροσ 

Κακϊςεισ 

Εκδορζσ 

 κακαριςμόσ και επίδεςθ 

Θλάςεισ 

 ανάπαυςθ του μζλουσ, 
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 τοποκζτθςθ κομπρεςϊν με κρφο νερό ι οινόπνευμα. 

Τραφματα 

 κακαριςμόσ και απολφμανςθ των χεριϊν μασ, 

 απολφμανςθ του τραφματοσ με οξυηενζ, οινόπνευμα, αικζρα, 

 απομάκρυνςθ ξζνων ςωμάτων, ακακαρςιϊν με τθν βοικεια γάηασ ι βαμβάκι ι κακαρό 

πανί, 

 απολφμανςθ του δζρματοσ γφρω-γφρω από το τραφμα με βάμμα ιωδίου ι αντίςτοιχα 

αντιςθπτικά, (ΡΟΣΟΧΘ! ΡΟΤΕ ΙΩΔΙΟ ΡΑΝΩ ΣΤΟ ΤΑΥΜΑ) 

 μετά τοποκετοφμε μια γάηα ι βαμβάκι επάνω ςτο τραφμα και το επιδζνουμε με 

επίδεςμο, 

 αν λόγω του τραυματιςμοφ ζχουμε ακατάςχετθ αιμορραγία μζχρι να φκάςει 

αςκενοφόρο ςφίγγουμε κεντρικότερα του τραυματιςμοφ με ζνα πανί ι με μία ηϊνθ και 

αςκοφμε τοπικι πίεςθ επί του τραφματοσ. 

Εγκαφματα 

 κακαριςμόσ με κακαρό νερό, κρφο για 20’ τουλάχιςτον, 

 επάλειψθ με βαηελίνθ, βοφτυρο, λάδι ι με μια αντιςθπτικι αλοιφι,  

 βάηουμε μια αποςτειρωμζνθ γάηα ι ζνα πολφ κακαρό πανί και επιδζνουμε το τραφμα. 

Κακϊςεισ οςτϊν 

Απλό κάταγμα 

 ακινθτοποίθςθ του μζλουσ, 

 μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 

Ανοιχτό κάταγμα 

 περιποίθςθ τραφματοσ, 

 επίδεςθ, 

 χοριγθςθ παυςίπονων, 

 ακινθτοποίθςθ μζλουσ, 

 μεταφορά ςτο νοςοκομείο. 
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Κρανιοεγκεφαλικι κάκωςθ 

 ακινθτοποίθςθ, 

 το κεφάλι ψθλότερα του ςϊματοσ. 

Άλλοι τραυματιςμοί 

Ρνιγμονι από ξζνο ςϊμα 

 αναποδογυρίηουμε το ςϊμα (πρθνισ κζςθ με γωνία), 

 δίνουμε μερικά χτυπιματα με το χζρι ανάμεςα ςτουσ δφο ϊμουσ. 

Ξζνο ςϊμα ματιοφ 

 δεν τρίβουμε το μάτι, 

 το κλείνουμε για λίγο να μαηευτοφν δάκρυα που μποροφν να απομακρφνουν το ξζνο 

ςϊμα, 

 ξεπλζνουμε με άφκονο κρφο νερό και ΟΡΩΣΔΘΡΟΤΕ ςυμβουλι οφκαλμίατρου. 

Ηλεκτροπλθξία 

 απομάκρυνςθ από τον χϊρο του ατυχιματοσ χωρίσ να ζρκουμε ςε επαφι με το κφμα 

(π.χ. με τθν βοικεια ξφλου), 

 μζχρι να φκάςει το αςκενοφόρο κάνουμε εναλλάξ 5 καρδιακζσ μαλάξεισ και 2 τεχνθτζσ 

αναπνοζσ (ΡΟΣΟΧΘ το κεφάλι ςε υπερζκταςθ). 

Υπογλυκαιμικι κρίςθ 

Άτομα που γνωρίηουμε ότι πάςχουν από ςακχαρϊδθ διαβιτθ αν παρουςιάςουν 

λιποκυμικι κρίςθ είναι πικανόν αυτι να είναι υπογλυκαιμικι.  

 χορθγοφμε ηάχαρθ με νερό ι καραμζλα εφ’ όςον το άτομο διατθρεί τισ αιςκιςεισ του. 
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ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΡΑΤΜΑΣΙΑ 

  

 

 

ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 

Μέθοδος έφερ  

 ξαπλϊνουμε τον αςκενι μπροφμυτα όπωσ ςτο ςχιμα, 

 γονατίηουμε πάνω ςτουσ μθροφσ του, 

 πιζηουμε ομοιόμορφα ςτο φψοσ των τελευταίων πλευρϊν του, 

 ελαττϊνουμε ςταδιακά τθν πίεςθ και τραβοφμε τουσ βραχίονζσ του προσ τα πάνω για 

να υπερεκτακεί ο κϊρακασ, 

 επαναλαμβάνουμε με ρυκμό 16-20 φορζσ το λεπτό. 
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Μέθοδος ιλβέρτερ 

 ξαπλϊνουμε τον αςκενι ανάςκελα, 

 τοποκετοφμε κάτω από τθ ράχθ του ζνα μαξιλάρι ι κουβζρτα κ.λ.π. , 

 γονατίηουμε πίςω από το κεφάλι του, πιάνουμε τα χζρια από το φψοσ των καρπϊν και 

τα ςθκϊνουμε πάνω από το κεφάλι του ςε ζκταςθ. Σ’ αυτι τθν κζςθ γίνεται ειςπνοι, 

μζνουμε 1 με 2 δευτερόλεπτα, 

 φζρνουμε τα χζρια του προσ τα εμπρόσ, τα διαςταυρϊνουμε πάνω ςτο κϊρακα του. Σ’ 

αυτιν τθν κζςθ γίνεται εκπνοι, μζνομε 3 δευτερόλεπτα, 

 επαναλαμβάνουμε. 
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Σο φιλί της ζωής 

 ξαπλϊνουμε τον αςκενι ανάςκελα, 

 βάηουμε ζνα μαξιλάρι κάτω από το ςβζρκο του αςκενι, 

 γονατίηουμε πάνω από το κεφάλι του και κλείνουμε με το ζνα χζρι τθν μφτθ του, 

ειςπνζουμε βακιά και διοχετεφουμε τον αζρα ςιγά – ςιγά ςτουσ πνεφμονεσ 

Άλλα γενικά μζτρα που που επιβάλλεται να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ κατά τθ 

διαδικαςία τθσ λειτουργείασ των ζργων αναφζρονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. 
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Μζτρα Ρροςταςίασ Ζναντι Ρτϊςεων Ατόμων και Αντικειμζνων  

1 Το Σχζδιο Αςφαλείασ και ο Φάκελοσ Αςφαλείασ πρζπει να ενθμερϊνεται ςυςτθματικά  για 

τθν οργάνωςθ του χϊρου και των μζτρων αςφάλειασ 

2 Πλα τα άτομα που κινοφνται κα είναι εφοδιαςμζνα με τα κατάλλθλα μζςα ατομικισ 

προςταςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ, κράνθ, αντιολιςκθρά υποδιματα) 

3 Ρρζπει να επιςθμαίνονται με κατάλλθλα μζςα (πινακίδεσ, ακουςτικά ι φωτεινά ςιματα) οι 

περιοχζσ αυξθμζνου κινδφνου από τυχόν πτϊςθ ατόμων θ υλικϊν 

4 Γενικά ςτο χϊρο πρζπει να ζχουν διαςφαλιςτεί με κατάλλθλα κιγκλιδϊματα, ι άλλα 

ιςοδφναμα μζτρα αςφαλείασ και ςιμανςθσ: 

- Σκάμματα, χαντάκια, φρζατα, εκςκαφζσ, επικίνδυνα χάςματα 

5 Οι καταπακτζσ και τα ανοίγματα κλιμάκων κ.τ.λ. που είναι καλυμμζνα με κινθτά καλφμματα 

ι κυρίδεσ, πρζπει να διακζτουν επιπλζον και προςτατευτικό ςτθκαίο 

6 Εξζταςθ αν κατά τθν μεταφορά ελαφρϊν μεν, αλλά ογκωδϊν αντικειμζνων, με τα χζρια 

από εργάτεσ, αυτοί λόγω του φορτίου, ζχουν καλι ορατότθτα ςτο χϊρο που κινοφνται 

7 Κατά τθν εκφόρτωςθ υλικϊν πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να μθν προξενθκοφν 

ανεξζλεγκτεσ πτϊςεισ από το φορτίο 

8 Κατά τθν ςτοίβαςθ των υλικϊν πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να γίνεται με τάξθ και 

ςε χϊρουσ κατάλλθλουσ που δεν κα αφιςουν να διαρρεφςουν, να κυλιςουν ι να πζςουν 

τα υλικά 

 

Μζτρα Ρροςταςίασ κατά τθ διάρκεια Εργαςιϊν Φόρτωςθσ – Εκφόρτωςθσ – 

Αποκικευςθσ – Στοιβαςίασ   

1 Το Σχζδιο και ο φάκελοσ αςφάλειασ να ενθμερϊνονται ςυςτθματικά για τθν οργάνωςθ των 

χϊρων φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ και ςτοιβαςίασ των υλικϊν και των μπαηϊν 

απόρριψθσ 

2 Επιβάλλεται να ζχουν προβλεφτεί κατάλλθλεσ κζςεισ για τθν αποκικευςθ υλικϊν, 

αποκομιδι μπαηϊν, απορριμμάτων κ.τ.λ. 
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3 Στθν περίπτωςθ ςτενότθτασ χϊρου εντόσ τθσ περιμζτρου του εργοταξίου και ςτθν 

περίπτωςθ κατάλθψθσ τμιματοσ του πεηοδρομίου, ι και του οδοςτρϊματοσ (για ςφντομο 

διάςτθμα, ι παρατεταμζνο χρόνο) πρζπει να ζχει γίνει: 

 ενθμζρωςθ των δθμοςίων αρχϊν (τροχαίασ, διμου, κ.τ.λ.) και λιψθ ςχετικισ αδείασ 

 ςιμανςθ του χϊρου που καταλαμβάνεται 

 εγκατάςταςθ νυκτερινοφ φωτιςμοφ αςφαλείασ εκτροπισ κυκλοφορίασ πεηϊν και 

οχθμάτων 

4 Οι χϊροι φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ και οι ράμπεσ που οδθγοφν ςϋ αυτοφσ πρζπει να 

ανταποκρίνονται ςτισ διαςτάςεισ του οχιματοσ και του μεταφερόμενου φορτίου 

5 Οι χϊροι φόρτωςθσ- εκφόρτωςθσ και οι ράμπεσ που οδθγοφν ςϋ αυτοφσ, πρζπει να 

διακζτουν εφκολθ άμεςθ πρόςβαςθ με το τοπικό οδικό δίκτυο χωρίσ άςκοπεσ διαδρομζσ 

μζςα ςτουσ χϊρουσ του εργοταξίου 

6 Οι ράμπεσ φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ πρζπει να προςφζρουν αςφάλεια ςτουσ εργαηομζνουσ 

ζναντι πτϊςθσ 

7 Κατά τθν αποκικευςθ και ςτοιβαςία πρζπει να καταβάλλεται φροντίδα, ϊςτε να μθν 

κινδυνεφει κανείσ από κατάρρευςθ ι πτϊςθ αντικειμζνων 

8 Για τθν αποκικευςθ ι ςτοιβαςία αντικειμζνων όταν γειτονεφει με περιοχζσ εργαςίασ ι 

κυκλοφορίασ, πρζπει να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ (όπωσ π.χ 

περιφράγματα, ςανιδϊματα, προςτατευτικά δίκτυα κ.τ.λ.) 

9 Θ φόρτωςθ, εκφόρτωςθ και μεταφορά υλικϊν ι αντικειμζνων πρζπει να γίνεται κατά 

τρόπο ϊςτε να μθν εκτίκενται ςε κίνδυνο πρόςωπα λόγω πτϊςθσ, κφλιςθσ, ανατροπισ, 

κατάρρευςθσ ι κραφςθσ αντικειμζνων 

10 Σε εργαςίεσ φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ απαγορεφεται θ παραμονι προςϊπων ςτισ 

περιοχζσ διακίνθςθσ του υλικοφ 

11 Ρριν τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ των οχθμάτων με ευκφνθ του οδθγοφ, εξαςφαλίηονται τα 

οχιματα από τυχαία κίνθςθ (χειρόφρενο, εμπόδια ςτισ ρόδεσ κ.τ.λ.) 

12 Ρρζπει να γίνεται ζλεγχοσ ςτθν πλθρότθτα των απερχομζνων φορτθγϊν με υλικό 

απόρριψθσ (μπάηα), ϊςτε να μθ διαρρζει κατά τθ μεταφορά και ρυπαίνει τουσ δρόμουσ, 
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μζροσ από το πλεονάηον φορτίο 

13 Ρρζπει να δίνεται προςοχι, ϊςτε ςε περίπτωςθ απόλθψθσ ςυςςωρευμζνου υλικοφ, 

υποκειμζνου ςε κατολίςκθςθ (χϊμα, άμμοσ κ.τ.λ.) να μθν δθμιουργοφνται απότομα πρανι 

ι να μθν υπονομεφεται τοφτο 

14 Απαγορεφεται θ άνοδοσ ςε ςωροφσ εκτόσ αν: 

 δεν υπάρχει κίνδυνοσ κατάρρευςθσ, ολίςκθςθσ ι κφλιςθσ του ςυςςωρευμζνου 

υλικοφ 

 εξαςφαλίηεται ςτακερι ζδραςθ ςτον εργαηόμενο 

15 Απαγορεφεται θ απόλθψθ ςωλινων, ξυλείασ κ.τ.λ. από τα πλάγια ςωρϊν 

16 Οι ςωροί ξυλείασ ςτοιβάηονται μόνον επάνω ςε επίπεδθ και ςτακερι βάςθ, κατά το 

δυνατόν κατακόρυφα, με τθν χρθςιμοποίθςθ κανονικά τεμαχιςμζνων ξφλων ςτοιβαςίασ και 

ςφνδεςθσ 

17 Επιτρζπετε τθ ρίψθ αντικειμζνων από φψοσ μόνον: 

 Πταν ο επικίνδυνοσ χϊροσ φυλάςςεται από επιτθρθτι και φράςςεται αςφαλϊσ 

 Αφοφ προθγθκεί ειδοποίθςθ από τον επιτθρθτι ο οποίοσ πρζπει να ζχει βεβαιωκεί 

ότι θ κζςθ απόρριψθσ είναι ελεφκερθ και απρόςιτθ και δεν υφίςταται κίνδυνοσ 

αναπιδθςθσ υλικοφ 

 Πταν ο επιτθρθτισ δεν αςχολείται με άλλεσ εργαςίεσ 

18 Θ ζξοδοσ κεκλιμζνων επιπζδων, ανοικτϊν ι κλειςτϊν αγωγϊν εκφόρτωςθσ, οι κεκλιμζνεσ 

τροχιζσ και φορτωτιρεσ πρζπει να αςφαλίηονται ζναντι εκτροχιαςμϊν, πλαγίων 

μετατοπίςεων και καταπτϊςεων 

19 Σε περίπτωςθ ανάγκθσ πρζπει να υποςτθρίηονται κατάλλθλα 

20 Επειδι κατά τθν μεταφορά βαρζων αντικειμζνων από κάποιον εργαηόμενο τίκεται ςε 

ζντονθ καταπόνθςθ θ ράχθ και θ οςφυικι χϊρα του,  να  εξετάηεται μιπωσ: 

 Θ προςπάκεια είναι πολφ κοπιϊδθσ 

 Ρραγματοποιείται μόνο με ςτροφι του κορμοφ 

 Συνεπάγεται απότομθ μετακίνθςθ του φορτίου 
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 Καταβάλλεται προςπάκεια με το ςϊμα ςε αςτακι κζςθ 

 Το αντικείμενο είναι υπερβολικά βαρφ 

 Το αντικείμενο είναι υπερβολικά ογκϊδεσ 

 Το αντικείμενο ευρίςκεται ςε αςτακι ιςορροπία 

 Το αντικείμενο ζχει περιεχόμενο που είναι  δυνατό να μετατοπιςτεί 

 Το εξωτερικό ςχιμα (ι και θ ςφςταςισ του) δφναται να προκαλζςει κακϊςεισ ςτον 

εργαηόμενο από πρόςκρουςθ ι κατά τθν ανάλθψθ του φορτίου 

 Καταβάλλονται υπερβολικά ςυχνζσ ι υπερβολικά παρατεταμζνεσ ςωματικζσ 

προςπάκειεσ που επθρεάηουν ιδιαίτερα τθ ςπονδυλικι ςτιλθ 

 Ρροςφζρεται ανεπαρκισ χρόνοσ ςωματικισ ανάπαυςθσ ι ανάκτθςθσ δυνάμεων  

 Διανφονται υπερβολικζσ αποςτάςεισ ανφψωςθσ καταβίβαςθσ ι μεταφοράσ 

 Ο ρυκμόσ εργαςίασ επιβάλλεται από διαδικαςία που δεν μπορεί να ελζγξει και 

μεταβάλλει ο εργαηόμενοσ κατά τισ δυνατότθτζσ του 

 Ο ελεφκεροσ χϊροσ, ιδίωσ κατά τθν κατακόρυφθ ζννοια, είναι ανεπαρκισ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ 

 Το δάπεδο είναι ολιςκθρό για τα υποδιματα του εργαηόμενου 

 Ο χϊροσ εργαςίασ ι το εργαςιακό περιβάλλον δεν επιτρζπει ςτον εργαηόμενο να 

διακινιςει χειρωνακτικά το φορτίο ςε αςφαλζσ φψοσ ι με καλι ςτάςθ του ςϊματόσ 

του 

 Το δάπεδο εργαςίασ ι θ επιφάνεια πάνω ςτθν οποία εκτελείται θ εργαςία 

παρουςιάηουν διακυμάνςεισ κακϋ φψοσ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται το χειριςμό του 

φορτίου ςε διάφορα επίπεδα 

 Το δάπεδο ι θ ζδραςθ των ποδιϊν του εργαηόμενου είναι αςτακι 

 Θ κερμοκραςία, θ υγραςία, θ κυκλοφορία του αζρα και ο φωτιςμόσ είναι 

ακατάλλθλα ι ανεπαρκι ι οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ είναι δυςμενείσ 

 Εργαηόμενοσ ζχει κατάςταςθ υγείασ αςφμβατθ (ι και ακατάλλθλθ ςωματικι 

διάπλαςθ) για τθν εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου 

 Φζρει ακατάλλθλα ενδφματα, υποδιματα ι άλλα προςωπικά είδθ 

 Δεν διακζτει επαρκείσ γνϊςεισ ι δεν ζχει εκπαιδευτεί κατάλλθλα 
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21 Κατά τθ ςυντονιςμζνθ μεταφορά βαρζωσ αντικειμζνου από περιςςότερα άτομα πρζπει να 

εξετάηετε αντίςτοιχα αν: 

 Ο αρικμόσ των μεταφορζων είναι ανάλογοσ του προσ μεταφορά αντικειμζνου 

 Θ διάταξθ των μεταφορζων γίνεται κατϋ ανάςτθμα, λαμβανομζνθσ υπόψθ και τθσ 

τυχόν κλίςθσ του εδάφουσ 

 Θ διεφκυνςθ (κουμάντο) ζχει ανατεκεί ςε κατάλλθλο πρόςωπο, το οποίο πρζπει να 

ζχει διαρκι οπτικι εποπτεία τθσ εργαςίασ 

 Οι εκτελοφντεσ τθ μεταφορά ςυμμορφϊνονται προσ τισ εντολζσ του διευκφνοντοσ 

τθν /μεταφορά 

 Οι εκτελοφντεσ τθ μεταφορά ευρίςκονται από τθν ίδια πλευρά κατά τθν απόκεςθ ι 

απόρριψθ επιμθκϊν αντικειμζνων 

 Θ απόκεςθ ι απόρριψθ πρζπει να γίνεται ταυτόχρονα από όλουσ, μετά από ςχετικό 

μεγαλόφωνο παράγγελμα 

 

Αςφάλεια Εργαςίασ με Μθχανιματα, Ειδικά Οχιματα  

Γενικζσ Προβλζψεισ  

1 Τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, ςυςκευζσ εργαλεία κ.τ.λ. πρζπει να ανταποκρίνονται 

προσ τισ προβλζψεισ τθσ Μελζτθσ Αςφάλειασ τισ εντολζσ του Συντονιςτι Αςφαλείασ ςτο 

ζργο και να ζχουν τισ διατάξεισ αςφαλείασ που προβλζπουν οι Νόμοι  και Κανονιςμοί 

2 Στα ίδια, οι ενδείξεισ λειτουργίασ και αςφάλειασ πρζπει να αναγράφονται ςτα ελλθνικά 

3 Επίςθσ πρζπει να ζχουν πινακίδεσ με πλιρθ τεχνικά και καταςκευαςτικά ςτοιχεία, 

προειδοποιθτικζσ ςθμάνςεισ κ.τ.λ. ςτα ελλθνικά 

4 Τα ίδια πρζπει να ςυνοδεφονται από Εγχειρίδιο Οδθγιϊν λειτουργίασ ςυντιρθςθσ και 

αςφαλείασ ςτα ελλθνικά 

5 Ο χειριςμόσ πρζπει να πραγματοποιείται από άτομα ενιλικα, υγειά, με καλι όραςθ και 

ακοι, εκπαιδευμζνα, ζμπειρα, με Άδεια Χειριςτοφ – όπου απαιτείται από το Νόμο 

6 Ο χειριςτισ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ του και τα άλλα άτομα που εργάηονται ςτο 

εργοτάξιο 
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7 Πταν ζνα μθχάνθμα παίρνει καφςιμα πρζπει να ςταματάει 

 Ο κινθτιρασ του 

 Κάκε εργαςία ανοικτισ φλόγασ και το κάπνιςμα ςτθν περιοχι 

8 Το μεταλλικό άκρο του ςωλινα τροφοδοςίασ πρζπει να εφάπτεται καλά ςτο ςτόμιο τθσ 

δεξαμενισ 

9 Ο χειριςτισ πρζπει να ανεβοκατεβαίνει ςτο μθχάνθμα και να το οδθγεί μόνο με παποφτςια 

κακαρά (ποτζ λαδωμζνα, λαςπωμζνα κτλ) και με χριςθ ςκαλοπατιϊν και χειρολαβισ 

10 Ο χειριςτισ πρζπει να ζχει καλι ορατότθτα τθσ ηϊνθσ εργαςίασ ι ζςτω να βοθκείται γιϋ 

αυτό από κατάλλθλο βοθκό 

11 Ο κάλαμοσ οδιγθςθσ πρζπει να είναι επιφάνειασ επαρκοφσ, να ζχει γενικά αςφαλι 

προςπζλαςθ, να προςτατεφει τουσ χειριςτζσ  από καιρικζσ ςυνκικεσ κ.α. χωρίσ να 

περιορίηει το οπτικό πεδίο ι να δυςκολεφει περιοδικό ζλεγχο των τμθμάτων που 

βρίςκονται μζςα ι κοντά ςτον κάλαμο 

12 Να ελζγχεται θ καλι και αςφαλισ λειτουργία μθχανθμάτων κ.τ.λ. και θ ςυντιρθςθ να 

πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμζνο, εξουςιοδοτθμζνο ζμπειρο αδειοδοτθμζνο 

άτομο, ςυςτθματικά και εκτάκτωσ όποτε απαιτείται 

13 Ρροτοφ λειτουργιςει μθχάνθμα ςε καινοφργιο ζργο και ακόμα μετά από πλθμμφρεσ, 

προςκροφςεισ, ανατροπζσ κ.τ.λ., να ελζγχεται λεπτομερϊσ και να ςυντθρείται 

14 Κατά τθν ςυντιρθςι τουσ τα μθχανιματα και τα εργαλεία δεν μετακινοφνται και τα 

θλεκτροκίνθτα μπαίνουν εκτόσ τάςθσ 

15 Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ – ςυντιρθςθσ κεραίεσ μθχανθμάτων, κάδοι φόρτωςθσ και 

κινθτά ςτοιχεία πρζπει να καταβιβάηονται ι να ςτερεϊνονται αςφαλϊσ (τακάριςμα κ.τ.λ.) 

16 Εφϋ όςον διαπιςτωκεί κατάςταςθ αναςφάλειασ από βλάβθ ι κακι λειτουργία ςε 

μθχάνθμα, αυτό ςταματάει αμζςωσ για επιςκευι 

17 Ακόμα και μικρά π.χ. φορτθγά θλεκτρικά εργαλεία προτοφ χρθςιμοποιθκοφν, πρζπει να 

ελζγχονται ιδιαίτερα για τθν καλι μόνωςθ των ίδιων και των καλωδίων τροφοδοςίασ τουσ 

18 Μθχανιματα κινοφμενα με θλεκτριςμό πρζπει να είναι γειωμζνα καλά 
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19 Μετά τθν εργαςία, τα μθχανιματα πρζπει να αφινονται χωρίσ φορτίο, με όλα τα ςτοιχεία 

τουσ τελείωσ ακινθτοποιθμζνα (ςυςτιματα ακινθτοποίθςθσ ςε κζςθ ΕΝΤΟΣ, κινθτιρεσ ςε 

κζςθ ΕΚΤΟΣ, κάδοι τροφοδοςίασ, ιςτοί κ.τ.λ. ςε κζςεισ αςφαλείσ, χειριςτιρια 

μανδαλωμζνα), και να ζχουν δε αφαιρεκεί τα κλειδιά 

20 Οδοντωτοί τροχοί, άξονεσ, καδζνεσ, τροχαλίεσ, ιμάντεσ κ.τ.λ., να ζχουν προςτατευτικά 

πλζγματα κ.τ.λ. 

21 Μετά από κάκε επικεϊρθςθ ι /και ςυντιρθςθ πρζπει να τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ τουσ οι 

ςχετικοί προφυλακτιρεσ ι να αντικακιςτϊνται ελλείποντεσ ςπαςμζνοι κ.τ.λ. 

22 Ρρζπει να υπάρχει Βιβλίο Συντιρθςθσ κάκε μθχανιματοσ 

23 Τα μθχανιματα πεπιεςμζνου αζρα: 

 Να χρθςιμοποιοφνται μόνο από άτομα υγιι και θλικίασ πάνω από 18 ετϊν 

 Οι ςχετικοί αεροςυμπιεςτζσ και αερόςφυρεσ  να είναι τφπου αντικορυβικοφ 

 Οι χειρολαβζσ των αεροςφυρϊν να ζχουν μόνωςθ απόςβεςθσ κραδαςμϊν και 

μονωτικι 

24 Ο πεπιεςμζνοσ αζρασ να μθν χρθςιμοποιείται για κακαριςμοφσ ατομικοφσ ι για χϊρουσ 

κ.τ.λ. ι για αςτεϊςμοφσ 

25 Οι εργαηόμενοι πρζπει να χρθςιμοποιοφν τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα Μζςα Ατομικισ 

Ρροςταςίασ (Ηϊνθ Αςφαλείασ, Κράνοσ, Γάντια κα) 

27 Σε ςτρατθγικζσ κζςεισ, πρζπει να υπάρχουν ςιματα προειδοποιθτικά, απαγορευτικά ι 

άλλα για τθν μθ ζκκεςθ  ςε κίνδυνο 

28 Μθχανιματα και εγκαταςτάςεισ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με τουσ απαιτοφμενουσ 

πυροςβεςτιρεσ και το προςωπικό να ζχει εκπαιδευτεί ςτθν χριςθ τουσ 

29 Τα ίδια πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα με κιβϊτια Ρρϊτων Βοθκειϊν, να υπάρχει ςτο ζργο 

άτομο εκπαιδευμζνο ςτθν χριςθ τουσ και υπάρχουν αναρτθμζνα τα τθλζφωνα ζκτακτθσ 

ανάγκθσ 

30 Στθν ςυντιρθςθ πρζπει : 

 Τα μθχανιματα ι κινθτά τμιματα τουσ να εξαςφαλίηοντασ με τάκουσ 
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 Πταν ξεβιδϊνονται τάπεσ ψυγείων ι αποςτράγγιςθσ ι υδραυλικισ πίεςθσ, επίςθσ 

μαςτοί λίπανςθσ κ.τ.λ. θ εργαςία να γίνεται προςεκτικά και με χριςθ Μζςων 

Ατομικισ  Ρροςταςίασ (γυαλιά, γάντια προςταςίασ κ.τ.λ.) 

 Τα βαριά εξαρτιματα να ςθκϊνονται με γερανό 

 Να πραγματοποιοφνται οι ζλεγχοι που προβλζπουν Κανονιςμοί και Καταςκευαςτζσ 

31 Να υπάρχει διεξοδικόσ ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων ϊςτε να μθν 

παρουςιάηονται διαρροζσ ςε καφςιμα, λιπαντικά, φρζνα, ι άλλα προβλιματα ςτο 

υδραυλικό ςφςτθμα 

32 Σε κζςεισ όπου κυκλοφοροφν ι και ςυντθροφνται μθχανιματα απαγορεφεται γενικά θ 

κυκλοφορία τρίτων και άλλων εργαηομζνων 

 

Ανυψωτικά Μηχανήματα 

1 Ρρζπει να υπάρχουν κοντά ςτο χειριςτιριο ορατζσ ενδείξεισ των ορίων αςφαλοφσ χριςθσ 

2 Σε γερανοφσ μεταβλθτισ ακτίνασ δράςθσ να ςθμειϊνονται ςε κζςθ ορατι από το 

χειριςτιριο τα φορτία αςφαλείασ για τισ διάφορεσ ακτίνεσ λειτουργίασ και δείκτθσ τθσ 

ακτίνασ τθσ κεραίασ 

3 Κανζνα μθχάνθμα δεν πρζπει να υπερφορτϊνεται ζςτω και για μικρό χρονικό διάςτθμα 

4 Θ επιφάνεια ζδραςθσ του ανυψωτικοφ πρζπει να είναι επαρκοφσ αντοχισ 

5 Ρρζπει να εξαςφαλίηεται θ καλι ζδραςθ (με φορζα, ςτρωτιρεσ ι άλλο) και ςτερζωςθ (με 

αντίβαρα ι αγκφρωςθ) ακόμα και μικρϊν γερανϊν τοποκετθμζνων πάνω ςε πλάκεσ κ.τ.λ. 

6 Θ ευςτάκεια των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων πρζπει να είναι γενικά  εξαςφαλιςμζνθ ακόμα 

και όταν δεν λειτουργοφν 

7 Ρρζπει να υπάρχει μζριμνα προςταςίασ των ίδιων των μθχανθμάτων και γειτονικϊν τουσ 

ςτοιχείων από κραδαςμοφσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ 

8 Δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ι εγκακιςτϊνται γερανοί υπό καιρικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ 

είναι δυνατόν να δθμιουργιςουν προβλιματα ευςτάκειασ και γενικότερα ατυχθμάτων 
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9 Σε ανυψωτικά μθχανιματα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ μθ κυκλοφορία ατόμων κάτω από 

αυτά /ι και ανυψοφμενα φορτία, και θ μθ περιφορά φορτίων πάνω από άτομα 

10 Σε ανυψωτικά ι άλλα μθχανιματα εξαςφαλίηεται θ μθ προςζγγιςθ των ίδιων, τμιματόσ 

τουσ ι και φορτίου τουσ ςε θλεκτρικοφσ αγωγοφσ, δίκτυα κτλ 

11 Σε ανυψωτικά μθχανιματα κινοφμενα ςε τροχιζσ, πρζπει να εξαςφαλίηεται ότι οι τροχιζσ 

 Είναι ςε ζνα επίπεδο και ςτερεωμζνεσ καλά ςε ςτρωτιρεσ ι ςτον φορζα τουσ 

 Είναι επαρκοφσ διατομισ 

 Ζχουν ςτισ άκρεσ τθσ διαδρομισ αναςτολείσ τθσ κίνθςθσ 

 Τα υπάρχοντα μζςα τροχοπζδθςθσ, πρόςδεςθσ, υποςτιριξθσ κ.τ.λ. είναι επαρκι για 

πλιρθ ακινθτοποίθςθ, ακόμα και με δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

12 Μεταξφ μθχανθμάτων τα οποία κυκλοφοροφν ι περιςτρζφονται και ςτακερϊν εμποδίων 

πρζπει :  

 Να υπάρχει χϊροσ πλάτουσ, τουλάχιςτον 60 εκ. για αςφαλι κυκλοφορία πεηϊν 

 Εάν όχι, να υπάρχουν τουλάχιςτον αςφαλι καταφφγια ςε αποςτάςεισ 10 μ 

13 Πργανα και εξαρτιματα των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων πρζπει να ανταποκρίνονται προσ 

τισ απαιτιςεισ των Εκνικϊν Κανονιςμϊν (όπωσ ΡΔ 1037/89, ΦΕΚ 260 Α/81) 

14 Χειριςτζσ που ανεβαίνουν ςε μθχανιματα  πολφ υψθλά, πρζπει να ζχουν επιλεγεί ειδικά 

για το ςκοπό αυτό 

15 Τα ανυψωτικά μθχανιματα δεν πρζπει να μεταφζρουν άτομα 

16 Τα ςαμπάνια ανφψωςθσ φορτίων πρζπει : 

 Να είναι ςωςτά για τα ανυψοφμενα φορτία 

 Να ζχουν το ςωςτό μικοσ (γωνία κορυφισ οξεία, ποτζ αμβλεία) 

 Να είναι ςε καλι κατάςταςθ 

17 Οι περιοδικοί ζλεγχοι πρζπει να εκτελοφνται από διαπιςτευμζνο Φορζα 

Χωματουργικά Μηχανήματα 
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1 Οι χειριςτζσ πρζπει να ζχουν εξοικειωκεί με : 

 Τον χϊρο εργαςίασ 

 Το μθχάνθμά τουσ 

 Τουσ κανόνεσ κυκλοφορίασ, τα ςχετικά προειδοποιθτικά, ρυκμιςτικά, απαγορευτικά 

και άλλα ςιματα 

2 Ρροφυλακτιρεσ ράβδοι αςφαλείασ (από ανατροπι) ςτζγαςτρα, προςτατευτικζσ διατάξεισ 

πρζπει να είναι ςτισ κζςεισ τουσ 

3 Ρρζπει να ελζγχεται μιπωσ το μθχάνθμα ζχει ςπαςμζνα ι λαςκαριςμζνα εξαρτιματα 

4 Ρροτοφ λειτουργιςει το μθχάνθμα πρζπει : 

 Να εξετάηονται οι ςτάκμεσ πετρελαίου, νεροφ, υδραυλικϊν υγρϊν 

 Να αςφαλίηονται τάπεσ και πϊματα 

 Να ζχει κακαριςκεί το δάπεδο του χϊρου χειριςμοφ και τα ςκαλοπάτια από λάδια, 

γράςα, λάςπεσ, πετρζλαια κ.α. ολιςκθρά ςτοιχεία 

 Εάν ζχει χιόνι ι θ παγωνιά να ζχουν  κακαριςκεί δάπεδα και ςκαλοπάτια 

 Εργαλεία, αλυςίδεσ και αντικείμενα πάνω ςτο μθχάνθμα να ζχουν αςφαλιςκεί ςε 

κζςεισ που δεν δθμιουργοφν κινδφνουσ ςτον χειριςτι 

 Να προειδοποιείται το προςωπικό ότι πρόκειται να ξεκινιςει το μθχάνθμα 

 Σε κλειςτό χϊρο πριν ξεκινιςει το μθχάνθμα, να εξαςφαλίηεται αεριςμόσ 

 Ρριν ξεκινιςει μθχάνθμα, να γίνεται ζλεγχοσ για τυχόν επικίνδυνεσ ςυνκικεσ 

5 Ο χειριςτισ πρζπει να κάκεται κανονικά ςτθ κζςθ οδιγθςθσ 

6 Μόλισ ξεκινιςει το μθχάνθμα ο χειριςτισ πρζπει να ελζγχει ότι όλα τα ςυςτιματα 

λειτουργοφν ςωςτά 

7 Κάκε ςτάκμευςθ μθχανιματοσ προςωρινι ι μονιμότερθ πρζπει να γίνεται ςε κζςθ αςφαλι 

ϊςτε να μθν εμποδίηει τθν κυκλοφορία ι άλλθ εργαςία 

10 Σε περίπτωςθ προςωρινισ ςτάκμευςθσ με τον κινθτιρα ςε λειτουργία, ο χειριςτισ πρζπει 

να δζνει και να αςφαλίηει πάντα το χειρόφρενο, τον μοχλό ταχυτιτων ςτο ουδζτερο και να 

χαμθλϊνει κάκε εξάρτθμα ςτο ζδαφοσ 
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11 Δεν επιτρζπεται να ανεβαίνουν ςτο μθχάνθμα τρίτοι  

12 Τυχόν μεταφορά προςϊπων τρίτων γίνεται μόνον ςτα μζςα που προβλζπονται από τον 

καταςκευαςτι 

13 Ο χειριςτισ πρζπει να εργάηεται προςεκτικά, ιδίωσ όταν εκτελεί επικίνδυνθ εργαςία 

14 Πταν εργάηεται ςε ζδαφοσ με κλίςθ το μθχάνθμα πρζπει να κινείται πάντα κατά μικοσ τθσ 

πλαγιάσ, προσ τα πάνω ι κάτω και ποτζ περιφερειακά 

15 Πταν μθχάνθμα εργάηεται ςτθ βάςθ υψθλισ ι κατακόρυφθσ πλαγιάσ δεν πρζπει να 

υποςκάπτει 

16 Κατά τθν μεταφορά φορτίου, ο κάδοσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν χαμθλά (ποτζ 

υψωμζνοσ) 

17 Στθν περίπτωςθ αυτι το μθχάνθμα πρζπει: 

 Να κινείται με κανονικι ταχφτθτα 

 Να μθν υπερφορτϊνεται 

 Να μθν ςταματάει απότομα 

18 Θ κίνθςθ του μθχανιματοσ να μθν γίνεται ςε περιοχι επικίνδυνθ (ςακρά χϊματα, κοντά ςε 

γκρεμοφσ ι βακιζσ τάφρουσ ι με κινδφνουσ καταπτϊςεων) 

19 Ρροκειμζνου να ρυμουλκιςει φορτίο πρζπει:  

 Να ςτερεϊνεται καλά το ςυρματόςχοινο 

 Να τεντϊνεται αυτό ςιγά ςιγά 

 Θ εκκίνθςθ να γίνεται επίςθσ ομαλά 

20 Θ ςυντιρθςθ μθχανιματοσ πρζπει να γίνεται ςε καλά αεριηόμενο και φωτιηόμενο χϊρο 

21 Ρριν ξεκινιςει θ ςυντιρθςθ μθχανιματοσ όπωσ εκςκαφζα, φορτωτι κ.τ.λ. πρζπει να 

χαμθλϊνει θ εξάρτθςθ ι αυτι να τακάρεται  

22 Στθ ςυντιρθςθ ςε ζδαφοσ επικλινζσ το μθχάνθμα πρζπει να αςφαλίηεται και με τάκουσ 

23 Μετά τθ δφςθ τα μθχανιματα πρζπει να χρθςιμοποιοφν φϊτα 
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24 Σε περιπτϊςεισ λαςτιχοφόρων οχθμάτων για να γίνει επζμβαςθ ςε ελαςτικό πρζπει : 

 Να ζχει τοποκετθκεί τάκοσ για ακινθτοποίθςθ του τροχοφ τθσ άλλθσ πλευράσ 

 Να αφαιρείται πολφ προςεκτικά θ βελόνα τθσ βαλβίδασ για άδειαςμα του αζρα 

 Να βεβαιϊνεται με ςυρματάκι ότι το ςωλθνάκι τθσ βαλβίδασ δεν είναι βουλωμζνο 

 Ρροτοφ αφαιρεκεί θ ςτεφάνθ αςφαλείασ να χρθςιμοποιοφνται αλυςίδεσ ι 

ςυρματόςχοινα αςφαλείασ 

 Ρριν από κάκε φοφςκωμα να ζχει τοποκετθκεί θ ςτεφάνθ και περόνθ αςφαλείασ τα 

οποία προθγοφμενα ζχουν κακαριςκεί 

 Στο φοφςκωμα πρζπει να χρθςιμοποιείται πάντα μακρφσ ςωλινασ με 

αυτοςυγκρατοφμενο τςόκ αζρα 

 Στο φοφςκωμα, ο εργαηόμενοσ να ςτζκεται ςτο πλάι, μακριά από το λάςτιχο 

Ειδικά Οχήματα 

1 Οι εργαηόμενοι πρζπει να εξετάηουν κάκε φορά πολφ προςεκτικά τον τρόπο εργαςίασ που 

κα ακολουκιςουν 

2 Αφοφ το όχθμα πάρει τθ ςωςτι κζςθ πρζπει να απλϊνει τα πζλματα ςτακεροποίθςθσ (ςε 

ζδαφοσ μαλακό χριςθ και ςτρωτιρων) 

3 Θ κεραία του μθχανιματοσ δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται για ςυγκράτθςθ – ανφψωςθ 

φορτίων 

 

 

 

 

 

 

Φωτιςμόσ για αςφαλι εργαςία  

1 Στισ κζςεισ εργαςίασ πρζπει να υπάρχει επαρκισ φυςικόσ φωτιςμόσ 

2 Εάν όχι, να διατίκεται ικανοποιθτικόσ τεχνθτόσ φωτιςμόσ (ςτακερόσ και φορθτόσ) 

ομοιόμορφοσ, ανάλογοσ με τισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ και τθσ κυκλοφορίασ ςτο ζργο 
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3. Ρρζπει να διατίκεται φωτιςμόσ για τθν αςφαλι κίνθςθ ςε ςκοτεινοφσ διαδρόμουσ και 

άλλεσ κζςεισ του εργοταξίου και φωτιςμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ (εκκζνωςθσ του ζργου) για 

τθν περίπτωςθ γενικισ διακοπισ 

Ρρόλθψθ – Αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν 

1 Ο Συντονιςτισ καταςκευισ, οι Τεχνικοί Αςφάλειασ, οι Εργολάβοι, οι Υπεργολάβοι οι 

εργαηόμενοι και άλλοι ςυντελεςτζσ του ζργου να είναι ευαιςκθτοποιθμζνοι για τουσ 

κινδφνουσ πυρκαγιάσ ςτο ζργο, να ζχουν λάβει τα μζτρα πρόλθψθσ – αντιμετϊπιςθσ και να 

υπάρχει ςυνεργαςία με τθν πυροςβεςτικι 

2 Ρρζπει να ζχει γίνει εντοπιςμόσ ςτθν περιοχι του ζργου τυχόν αγωγϊν φωταερίου, 

φυςικοφ αερίου, υπογείων θλεκτρικϊν δικτφων και άλλα και να ζχουν λθφκεί μζτρα 

αςφαλείασ 

3 Θ περιοχι του εργοταξίου πρζπει να προςτατεφεται από δαςϊδεισ ι καμνϊδεισ γειτονικζσ 

περιοχζσ με αποψιλωμζνεσ ηϊνεσ 

4 Να εξαςφαλιςκοφν από επαφι μθχανθμάτων προςωπικοφ και τα γειτονικά προσ το ζργο 

δίκτυα 

5 Να μθν εφαρμόηονται από τουσ εργαηόμενουσ επικίνδυνεσ μζκοδοι κζρμανςθσ (των ίδιων 

ι φαγθτοφ τουσ) 

6 Να μθν γίνεται κακι αποκικευςθ ι άςτοχθ χριςθ εφφλεκτων υγρϊν, λιπαντικϊν, 

χρωμάτων, διαλυτικϊν, φιαλϊν αερίων κτλ 

7 Θ πραγματοποίθςθ εργαςιϊν ανοικτισ φλόγασ και άλλων κερμϊν εργαςιϊν (κολλιςεων, 

κοπϊν, πυρακτϊςεων κ.α.) να γίνεται ςτο ζργο: 

 Μόνο μετά από ειδικι άδεια του Συντονιςτι Αςφάλειασ, ςε ςυνεννόθςθ και με άλλουσ 

αρμόδιουσ και ςειράσ μζτρων πυραςφάλειασ για πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τυχόν 

φωτιάσ (όπωσ π.χ. απομάκρυνςθ εφφλεκτων υλικϊν, τοποκζτθςθ άκαυςτων 

πεταςμάτων για ςταμάτθμα εκτοξεφςεων ςυνεχι παρακολοφκθςθ περιοχισ εργαςίασ 

ακόμα και μετά τθ λιξθ εργαςίασ, ενίςχυςθ διατικζμενων πυροςβεςτικϊν κα) 

 Σε περιβάλλον όπου κα ιταν δυνατι θ ςυγκζντρωςθ επικίνδυνων αερίων, με ςυνεχείσ 

ελζγχουσ (για τθν πρόλθψθ επικίνδυνων ςυγκεντρϊςεων) 

8 Να υπάρχουν ςε επίκαιρεσ κζςεισ οι κατάλλθλοι και απαιτοφμενοι από τισ Διατάξεισ 

πυροςβεςτιρεσ λιψεισ νεροφ με επαρκι πίεςθ και παροχι, εξοπλιςμζνεσ με φορθτοφσ 
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ςωλινεσ και άλλα μζςα, όλα ορατά, ελεφκερα από εμπόδια, ςυντθρθμζνα, ζτοιμα για 

άμεςθ χριςθ 

9 Οι εργαηόμενοι πρζπει να γνωρίηουν τισ κζςεισ των πυροςβεςτικϊν, να ζχουν εκπαιδευτεί 

ςτθ χριςθ τουσ και να αςκοφνται περιοδικά 

10 Θζςεισ επικίνδυνεσ για πυρκαγιά ι ζκρθξθ να ζχουν εντοπιςκεί και εκτόσ από τθ λιψθ 

μζτρων πρόλθψθσ να ζχουν επιςθμανκεί με κατάλλθλα προειδοποιθτικά και απαγορευτικά 

αναρτιματα 

11 Να αναρτϊνται ςε επίκαιρεσ κζςεισ, οδθγίεσ για τθν περίπτωςθ πυρκαγιάσ και τα 

τθλζφωνα Άμεςθσ Ανάγκθσ (Ρυροςβεςτικι, Νοςοκομεία, Ρροϊςτάμενοι κτλ) 

Ζκκεςθ ςε Ειδικοφσ Κινδφνουσ – Φυςικοί Ραράγοντεσ 

1 Ζλεγχοσ των επιπζδων κορφβου ςτα οποία εκτίκετονται οι εργαηόμενοι 

2 Καταγραφι των αποτελεςμάτων των μετριςεων και αξιολόγθςθ 

3 Λιψθ των κατάλλθλων προλθπτικϊν μζτρων για τον περιοριςμό τθσ ςτάκμθσ του κορφβου 

ςε ζνα χϊρο και για κάκε κζςθ εργαςίασ, ειδικότερα: 

 Τα μθχανιματα και εργαλεία πρζπει να φζρουν από τθν καταςκευι τουσ ςυςτιματα 

ι μζςα περιοριςμοφ του παραγόμενου κατά τθ λειτουργία τουσ κορφβου ςτα 

επιτρεπόμενα επίπεδα (όπωσ ςιγαςτιρεσ, θχομονωτικζσ επενδφςεισ κ.α.) 

 Θα υπάρχει θχθτικι μόνωςθ των κορυβωδϊν μθχανθμάτων ι εργαςιϊν με 

κατάλλθλα θχομονωτικά μζςα 

 Θα γίνεται κατάλλθλθ εφαρμογι μζςων και μεκόδων που κα επιτρζπουν τον 

χειριςμό των κορυβωδϊν μθχανθμάτων από χϊρουσ ι κζςεισ εργαςίασ  θχθτικά 

μονωμζνουσ 

 Θα υπάρχει πρόνοια τακτικισ ςυντιρθςθσ των κορυβωδϊν μθχανθμάτων και ςυχνόσ 

ζλεγχοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων ι μζςων περιοριςμοφ του 

κορφβου 

 Θα γίνεται κατάλλθλθ οργάνωςθ τθσ εργαςίασ ϊςτε θ ζκκεςθ των εργαηομζνων ςτο 

κόρυβο να περιορίηεται ςτα επιτρεπόμενα επίπεδα 

 Θ ζκκεςθ των εργαηομζνων ςτο κόρυβο (θχοζκκεςθ), κατά τθ διάρκεια τθσ 

θμεριςιασ εργαςίασ τουσ να μθν ξεπερνά τα προβλεπόμενα όρια 
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4 Πταν θ θμεριςια ατομικι θχοζκκεςθ ενόσ εργαηομζνου ι θ μζγιςτθ τιμι τθσ ςτιγμιαίασ μθ 

ςτακμιςμζνθσ θχθτικισ πίεςθσ υπερβαίνουν τα 90 db (Α) και τα 200 α αντίςτοιχα, 

επιβάλλεται θ χριςθ ακοοπροςτατετυικϊν μζςων 

5 Πταν θ θχοζκκεςθ είναι ενδεχόμενο να υπερβεί τα 85 db (Α) και τα 200 α αντίςτοιχα, κα 

τίκενται ςτθ διάκεςθ των εργαηομζνων ατομικά ακοοπροςτατευτικά μζςα 

6 Ενθμζρωςθ των εργαηομζνων για τθν ορκι χριςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ 

7. Τα ατομικά μζςα προςταςίασ κα πρζπει να είναι προςαρμοςμζνα ςτα ατομικά 

χαρακτθριςτικά του κάκε εργαηόμενου και ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ του 

8 Ζλεγχοσ για το αν θ χριςθ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ τθσ ακοισ οδθγεί ςε αφξθςθ 

του ςυνολικοφ κινδφνου για τθν υγεία των εργαηομζνων από άλλεσ αιτίεσ 

9 Λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθν μείωςθ του κορφβου 

10 Λιψθ οργανωτικϊν ι τεχνικϊν μζτρων για τισ περιπτϊςεισ υψθλϊν ι χαμθλϊν 

κερμοκραςιϊν 

 

Ζκκεςθ ςε Ειδικοφσ Κινδφνουσ  

1 Γνϊςθ και καταγραφι των κινδφνων που ςυνεπάγονται για τθν υγεία των εργαηομζνων 

2 Εκτίμθςθ των κινδφνων 

3 Μετριςεισ για τθ ςυγκζντρωςθ των παραγόντων ςτο εργαςιακό περιβάλλον και ςφγκριςθ 

των αποτελεςμάτων με τισ οριακζσ τιμζσ 

4 Διερεφνθςθ πριν τθν τοποκζτθςθ ςτθ κζςθ εργαςίασ, για το αν θ υγεία του εργαηόμενου 

είναι ςυμβατι με τθν προσ εκτζλεςθ εργαςία 

5 Ρρζπει να υποβάλλονται οι εργαηόμενοι ςε ιατρικό ζλεγχο και κακοριςμζνεσ ιατρικζσ 

εξετάςεισ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με τισ εργαςίεσ του ιατροφ εργαςίασ 

6 Ραροχι ςτουσ εργαηόμενουσ μζςων ατομικισ προςταςίασ και πλθροφόρθςθ για τθν 

χρθςιμότθτα αυτϊν των μζςων 

7 Συντιρθςθ, κακαριςμόσ και απολφμανςθ των μζςων ατομικισ προςταςίασ 
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8 Λιψθ εκτάκτων μζτρων ςε περιπτϊςεισ υπερβάςεων των οριακϊν τιμϊν 

9 Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτθ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων περιςτατικϊν 

Κανόνεσ που αφοροφν ςτθν υγιεινι και ςτθν ανάπαυςθσ 

1 Ενθμζρωςθ των εργαηομζνων για τθ ςθμαςία τθσ ατομικισ κακαριότθτασ και τθσ αφαίρεςθσ 

των ενδυμάτων εργαςίασ πριν το φαγθτό και πριν τθν αναχϊρθςθ από τθν εργαςία 

2 Εφαρμογι των Υγειονομικϊν Διατάξεων του Υπουργείου Υγείασ, Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων 

 Στουσ χϊρουσ υγιεινισ 

 Στο νερό (πόςιμο και κακαριότθτασ) 

3 Να υπάρχει μζριμνα για τον κακαριςμό και τθ ςυγκζντρωςθ και αποκομιδι των 

απορριμμάτων φαγθτϊν 

4 Διαχωριςμόσ και επιςιμανςθ του νεροφ χριςθσ και του πόςιμου νεροφ προσ αποφυγι 

ςφγχυςθσ 

3.1.2 Ειδικά μζτρα αςφάλειασ & υγείασ ςε ζργα φδρευςθσ  

Οι εργαηόμενοι ςτον χϊρο κα πρζπει: 

 Να χρθςιμοποιοφν ςωςτά τισ μθχανζσ, τισ ςυςκευζσ, τα εργαλεία και τα υπάρχοντα 

μεταφορικά μζςα 

 Να χρθςιμοποιοφν ςωςτά τον ατομικό προςτατευτικό εξοπλιςμό, αντίςτοιχο του χϊρου 

εργαςίασ και τθσ ειδικότθτάσ τουσ 

 Να μθ κζτουν εκτόσ λειτουργία τουσ μθχανιςμοφσ αςφαλείασ των μθχανϊν, εργαλείων, 

ςυςκευϊν 

 Να χρθςιμοποιοφν εξοπλιςμό που δεν ζχουν εκπαιδευτεί ςτθ χριςθ τουσ και δεν είναι 

αρμόδιοι για τθ χρθςιμοποίθςι τουσ 

 Να μθν παραμζνουν ςε χϊρουσ υψθλοφ κινδφνου για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο 

από το άκρωσ απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που τουσ ζχει ανατεκεί 
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 Να φροντίηουν επιμελϊσ τθν ατομικι τουσ κακαριότθτα όπωσ επίςθσ και τθν 

κακαριότθτα των χϊρων εργαςίασ 

Να αναφζρουν άμεςα ςτον προϊςτάμενό τουσ κάκε γεγονόσ που είναι πικανόν να 

προκαλζςει άμεςο ι ςοβαρό κίνδυνο για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων. 
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ΤΜΗΜΑ Ε’ 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΙΘΕΩΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Οι αναγκαίεσ επικεωριςεισ των ζργων κα γίνονται τακτικά. Κατά τθ διάρκεια των 

επικεωριςεων κα επιςθμαίνονται οι τυχόν αναγκαίεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ζργων, κα 

εντοπίηονται και κα αντιμπετωπίηονται άμεςα τυχόν επικίνδυνεσ καταςτάςεισ.  

Θ αποκατάςταςθ των βλαβϊν κα πραγματοποιείται από το ςυντθρθτι ι άλλο ειδικευμζνο 

ςυνεργείο που ςε κάκε περίπτωςθ κα περιλαμβάνει αδειοφχο εγκαταςτάτθ για τθν 

προκείμενθ εγκατάςταςθ. 

Συνιςτάται να κακοριςτεί μόνιμοσ υπεφκυνοσ των Εγκαταςτάςεων του ζργου, ο οποίοσ κα 

διακζτει επαρκι προπαιδεία τεχνικοφ και κα εκπαιδευτεί ϊςτε: 

 να είναι ςε κζςθ να χειρίηεται τισ Εγκαταςτάςεισ 

 να διενεργεί μικρζσ επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ 

 να ςυντονίηει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του 

εξοπλιςμοφ 

 να είναι υπεφκυνοσ για τον ςυντονιςμό και τθν ζγκαιρθ διενζργεια τακτικϊν και 

εκτάκτων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ από ειδικευμζνα ςυνεργεία, τθν τιρθςθ των 

αρχείων ςυντιρθςθσ και επικεϊρθςθσ κακϊσ και για τθν λιψθ μζτρων αςφαλείασ 

ςε ςχζςθ με τισ Εγκαταςτάςεισ. 

1. Γενικζσ οδθγίεσ επικεωριςεων των ζργων 

 Θα πρζπει να διενεργοφνται ζλεγχοι τόςο πριν τθν ζναρξθ εργαςιϊν όςο και μετά από 

κάκε αλλαγι βάρδιασ και μετά από ζντονα καιρικά φαινόμενα.  

 Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν καλι επικεϊρθςθ / ςυντιρθςθ των 

υδραυλικϊν ϊςτε να εξαλειφκεί ο κίνδυνοσ πλθμμυριςμοφ από όχι καλι λειτουργία 

των παραπάνω εγκαταςτάςεων. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να καταρτίςει και να περιλάβει 

πρόγραμμα επικεωριςεων και μεκοδολογία ςυντιρθςθσ των υδραυλικϊν ςυςτθμάτων 

του ζργου για τθν καλι λειτουργία τουσ. 
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 Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν επικεϊρθςθ / ςυντιρθςθ των 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ϊςτε να εξαλειφκοφν οι κίνδυνοι που 

προζρχονται από αυτζσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να καταρτίςει και να περιλάβει 

πρόγραμμα επικεωριςεων και μεκοδολογία ςυντιρθςθσ των θλεκτρομθχανολογικϊν 

ςυςτθμάτων του ζργου για τθν καλι λειτουργία τουσ. 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι κζςεισ των ζργων ςτισ οποίεσ κα πρζπει να 

πραγματοποιοφνται επικεωριςεισ κακϊσ και οι ςυχνότθτα αυτϊν. 

ΤΜΗΜΑ / ΘΕΣΗ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Θ/Μ εξοπλιςμόσ 
Τιρθςθ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τουσ 
καταςκευαςτζσ του αντίςτοιχου κάκε φορά 
εξοπλιςμοφ. 

Ωσ ορίηει ο 
καταςκευαςτισ 

Ρεριοχζσ με ζντονθ 
διαβρωτικι δράςθ 

Θα ελζγχεται τυχόν εμφάνιςθ λεκζδων ςε μικρζσ 
οπζσ ι και μεγαλφτερου μεγζκουσ, διογκϊςεισ, 
αποφλοιϊςεισ ςε δομικά ςτοιχεία εκ ςκυροδζματοσ. 
Θα καλείται ειδικό ςυνεργείο για αποκατάςταςθ 
βλάβθσ 

5 ζτθ 

Αντιςειςμικοί 
αρμοί – αρμοί 
διαςτολισ 
ςωλθνϊςεων 

Θα ελζγχεται θ περιοχι για ςθμεία διζλευςθσ 
υγραςίασ, παράπλευρεσ κραφςεισ, ςχετικζσ 
μετακινιςεισ μερϊν, ςυνδζςεισ με φρεάτια. 

5 ζτθ 

Ζλεγχοσ διαρροϊν 

Οπτικόσ ζλεγχοσ διαρροϊν. 1 μινασ 

Σε λυόμενεσ ςυνδζςεισ ςφςφιξθ κοχλιϊν ι και 
αντικατάςταςθ ςτεγανοποιθτικοφ υλικοφ. 

Σε περίπτωςθ 
εμφάνιςθσ 

Σε ραφζσ ςυγκολλιςεων αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ 
και επανζλεγχοσ. 

Σε περίπτωςθ 
εμφάνιςθσ 

Κατά τθν εαρινι περίοδο κα γίνεται ζλεγχοσ για 
τυχόν διαρροζσ. Υπολογιςμόσ παροχϊν κατά 
τμιματα, άκροιςθ ςε καταλθκτικά ςθμεία του 
δικτφου. Επιςκευι διαρροϊν. 

1 ζτοσ 

Συντιρθςθ 
δεξαμενϊν, πθγϊν, 
ςωλθνϊςεων 

Σε εαρινι περίοδο κα γίνεται απομόνωςθ, 
άδειαςμα, ζλεγχοσ επικακίςεων, αφαίρεςθ 
εναποκζςεων, ςυντθριςεισ, επιςκευζσ, κακαριςμόσ, 
παχυμζτρθςθ ελαςμάτων για προςδιοριςμό ρυκμοφ 
διάβρωςθσ. 

Ωσ ορίςει ο 
φορζασ 

διαχείριςθσ 

Επικεϊρθςθ 
καλυμμάτων 

Κατά τθν κερινι περίοδο κα γίνεται ζλεγχοσ για 
τυχόν φρεάτια κραυςμζνα, ςφθνωμζνα, ςε πλάγια 

1 ζτοσ 
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ΤΜΗΜΑ / ΘΕΣΗ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

φρεατίων κζςθ, μεγάλθσ κορυβϊδουσ αναπιδθςθσ κατά τθν 
διζλευςθ οχθμάτων, με κραυςμζνα ςθμεία 
αγκίςτρωςθσ, με φκαρμζνθ ςιμανςθ, καλυμμζνα με 
αςφαλτικό υλικό 

Επικεϊρθςθ 
κακαριότθτα 
αγωγϊν 

Σε κερινι περίοδο οι ςωλθνϊςεισ, ιδιαίτερα αυτζσ 
με προφίλ χαμθλϊν ταχυτιτων, κα κακαρίηονται 
από επικακίςεισ  

Ωσ ορίςει ο 
φορζασ 

διαχείριςθσ 

Ζλεγχοσ 
ςυνδζςεων 

Αςτυνόμευςθ δικτφου, μθτρϊο μθ ςυνδεδεμζνων 
καταναλωτϊν, νεοαναγειρόμενεσ οικοδομζσ, 
επικεϊρθςθ δικτφου για παράνομεσ ςυνδζςεισ. 

1 ζτοσ 

Επικεϊρθςθ 
επιςκευαςμζνων 
τμθμάτων τθσ 
εγκατάςταςθσ 

Θα ελζγχεται θ περιοχι για τυχόν επανάλθψθ 
βλάβθσ ι γενίκευςθ ςυςτιματοσ βλαβϊν. Σε 
περίπτωςθ προβλιματοσ κα καλείται αρμόδιο 
προςωπικό. 

1 ζτοσ 

Νερό 
Τακτικοί ι ζκτακτοι δειγματολθπτικοί ζλεγχοι τθσ 
ποιότθτασ του νεροφ 

Σφμφωνα με 
τθν κείμενθ 
υγειονομικι 
νομοκεςία 

Ζλεγχοσ 
υδραυλικϊν 
ςυςτθμάτων 

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ, διαρροϊν, απόκριςθσ 
ςυςτθμάτων ελζγχου και τα αντίςτοιχα ςυςτιματα 
χειροκίνθτου ελζγχου υδραυλικϊν παραμζτρων των 
εγκαταςτάςεων (θλεκτροβάνεσ, βάνεσ, 
υπερχειλιςτείσ, εκκενωτζσ, υδρολθψίεσ κλπ). 

Ωσ ορίηει ο 
καταςκευαςτισ 

Σκάλεσ, βακμίδεσ 
φρεατίων, 
δεξαμενισ και 
αντλιοςταςίου 

Θα ελζγχονται για τθν αντοχι και ςτερεότθτά τουσ, 
μζρθ ςθμαντικισ οξείδωςθσ με απομείωςθ 
διατομϊν φερόντων ςτοιχείων 

5 ζτθ 

Ανανζωςθ βαφισ 
μεταλλικϊν μερϊν 

Τα μεταλλικά μζρθ που χριηουν προςταςίασ κα 
βάφονται για τθν αποφυγι οξειδϊςεωσ και μείωςθ 
τθσ αντοχισ των. Αφινεται ςτθν κρίςθ του 
διαχειριςτι του ζργου ενδεχόμενο ςυχνότερθσ 
βαφισ αν διαπιςτωκεί ότι αυτό είναι αναγκαίο 

2 ζτθ 

Κακαριότθτα 
πινακίδων 

Κακαριςμόσ και επιςκευι πλθροφοριακϊν 
πινακίδων οργάνων, δικλείδων, διακοπτϊν, 
μθχανϊν, κινθτιρων. 

1 ζτοσ 

Συντιρθςθ 
φωτιςμοφ 

Ζλεγχοσ ακεραιότθτασ, αντικατάςταςθ καμζνων  
λαμπτιρων, κακαριςμόσ φωτιςτικϊν, ζλεγχοσ 
ςτερεότθτασ. 

1 ζτοσ 
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ΤΜΗΜΑ / ΘΕΣΗ ΕΡΙΘΕΩΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Θλεκτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ 

Επικεϊρθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ των 
εγκαταςτάςεων. 

1 μινασ 

Ζλεγχοσ / ρφκμιςθ των διατάξεων αυτόματθσ 
λειτουργίασ. 

1 τρίμθνο 

Ζλεγχοσ ςφςφιξθσ ακροδεκτϊν 1 ζτοσ 

Κακαριςμόσ όλων των Θ/Μ χϊρων υπό τθν 
επίβλεψθ αρμοδίου. 

1 ζτοσ 

Δοκιμι λειτουργίασ όλων των  οργάνων ηεφξθσ και 
προςταςίασ ςτουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ. 

1 μινασ 

Ζλεγχοσ κατάςταςθσ / ςτακερότθτασ / ςτεγανότθτασ 
των καλυμμάτων φρεατίων γείωςθσ, καλωδίων 
κ.λ.π. 

1 ζτοσ 

Ζλεγχοσ γείωςθσ μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ γείωςθσ. 1 ζτοσ 

Ζλεγχοσ των ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ 
προςταςίασ, κεμελιακϊν ι περιμετρικϊν γειϊςεων. 

1 ζτοσ 

Χόρτα - 
αποψίλωςθ 

Κατά το πζρασ τθσ εαρινισ περιόδου κα 
αποψιλοφται ο περιβάλλων χϊροσ των τεχνικϊν 
ζργων και δεξαμενϊν από τα χόρτα που αν 
ξερακοφν τθν κερινι περίοδο μπορεί να 
μεταδϊςουν φωτιά πλθςίον των εγκαταςτάςεων. 

1 ζτοσ 

2. Εγχειρίδια επικεϊρθςθσ και ςυντιριςθσ  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με μζριμνα του να παραδϊςει ζνα λεπτομερζσ και πλιρεσ 

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΡΙΘΕΩΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ του Ζργου (των πάςθσ φφςεωσ καταςκευϊν, 

περιλαμβανομζνων του εξοπλιςμοφ κινθτοφ και μθ κ.λπ.). 

Το Εγχειρίδιο αυτό κα περιλαμβάνει όλεσ τισ οδθγίεσ και τουσ τρόπουσ εκτζλεςθσ μιασ 

πλιρωσ ικανοποιθτικισ και αποτελεςματικισ ςυντιρθςθσ του ζργου, ιτοι ενδεικτικά και 

όχι περιοριςτικά τα παρακάτω: 

(1)  Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ αναφερόμενεσ ςτισ χρονικζσ περιόδουσ, υλικά, εξοπλιςμό κλπ. 

για κάκε ςτοιχείο τθσ καταςκευισ. 

(2)  Τεφχοσ οδθγιϊν για τισ επικεωριςεισ και τουσ ελζγχουσ, που κα πρζπει να γίνονται 

περιοδικά ςτο μζλλον. 
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(3)  Τεφχθ οδθγιϊν για τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία των διαφόρων κφριων ζργων και 

όλου του εξοπλιςμοφ ακινιτου και κινθτοφ. 

(4)  Τεφχοσ οδθγιϊν για τισ επικεωριςεισ και τισ ςυντθριςεισ που κα γίνονται ςτα ζργα 

φδρευςθσ που κα καταςκευαςκοφν από τον ανάδοχο, ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεϊν 

του που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 

(5)  Αναλυτικζσ Τεχνικζσ Εκκζςεισ και οδθγίεσ για τον τρόπο αποκατάςταςθσ φκορϊν και 

ηθμιϊν, που τυχόν κα παρουςιαςκοφν μελλοντικά. 

Ειδικότερα για το τεφχοσ οδθγιϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων, 

τονίηεται ότι ςτο τζλοσ κάκε κεφαλαίου των οδθγιϊν κα ιταν καλό να δίνεται πλιρθσ 

πίνακασ των περιλαμβανομζνων ςε αυτά μθχανθμάτων με όλα τα χαρακτθριςτικά τουσ, τα 

ςτοιχεία καταςκευισ τουσ (καταςκευαςτισ/προμθκευτισ, τφποσ, μοντζλο, μζγεκοσ, 

αρικμόσ ςειράσ καταςκευισ, αποδόςεισ, προτεινόμενα ανταλλακτικά κ.λπ.) και κα 

επιςυνάπτονται οι ζντυπεσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ των καταςκευαςτϊν. 

Επιπλζον, κατά τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου ο Ανάδοχοσ κα μποροφςε να 

παραδϊςει ςτον Κ.τ.Ε. τα ακόλουκα, ςχετικά με τθ Συντιρθςθσ του Ζργου, ςτοιχεία: 

(1)  Τεφχοσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ (ποςότθτεσ υλικϊν κατά 

κατθγορίεσ, προςωπικό κατά κατθγορίεσ και χρόνο απαςχόλθςθσ, μθχανιματα κατά 

κατθγορίεσ και χρόνο απαςχόλθςθσ κλπ.) με μθνιαία ανάλυςθ (ανά θμερολογιακό 

μινα) κακόλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου Συντιρθςθσ των Ζργων. 

Στο τεφχοσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων κα περιλαμβάνονται και οικονομικά ςτοιχεία των 

εργαςιϊν ςυντιρθςθσ (δαπάνεσ κατά κατθγορία υλικϊν, προςωπικοφ μθχανθμάτων, 

ανταλλακτικϊν - αναλωςίμων κλπ.) με χρονικι ανάλυςθ κατά τθν περίοδο που 

χορθγοφνται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία. 

(2)  Ρρόταςθ οργάνωςθσ τθσ ςυντιρθςθσ κατά τθν περίοδο που κα αναλάβει ο Κ.τ.Ε. τθ 

λειτουργία - ςυντιρθςθ των ζργων, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου από τον 

Ανάδοχο. 

(3)  Ρρόταςθ άμεςων ενεργειϊν τθσ ςυντιρθςθσ και πρόταςθ των αναγκαίων 

προμθκειϊν υλικϊν -μθχανθμάτων για τθ ςυντιρθςθ που να καλφπτουν τισ ανάγκεσ 

του πρϊτου χρόνου ανάλθψθσ τθσ λειτουργίασ - ςυντιρθςθσ του Ζργου από τον Κ.τ.Ε. 
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Τα παραπάνω ςτοιχεία κα είναι ςυντεταγμζνα κατά τρόπον ϊςτε να επιβοθκθκεί ο Κ.τ.Ε. 

ςτθν περαιτζρω οργάνωςθ τθσ ςυντιρθςθσ του Ζργου. 

Α/Α Στοιχείο/ Τεχνικό Κωδικόσ 
Τίτλοσ Εγχειριδίου Επικεϊρθςθσ και 

Συντιρθςθσ 

1 Πνομα / Αρ. Σχετ. Σχετ. 

2 Πνομα / Αρ. Σχετ. Σχετ. 

 

ΟΤΥΛΙ, Ιούνιος 2020 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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