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ΔΙΓΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

(ΔΤ) 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν 

: Αληηθείκελν θαη εηδηθό ζπκβαηηθό ρξεκαηηθό αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο. 

 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΑΜΔΑ Δ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ Γ. ΜΔΗΝΗ» 
 

1.1. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη πεξηέρνληαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
πκβαηηθέο δε ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο. 

1.2. Αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη, ε θαηά ηελ πξνζθνξά, αμία 
ηνπ έξγνπ Π, απμεκέλε κε πνζά γηα γεληθά έμνδα θαη εξγνιαβηθφ φθεινο, απξφβιεπηεο 
δαπάλεο θαη απνινγηζηηθή δαπάλε αζθάιηνπ (εθφζνλ ππάξρεη). Σα πνζά απηά είλαη 
αλάινγα πξνο ηα αξρηθά πξνβιεθζέληα κεησκέλα θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο ηεο 
εξγνιαβίαο.  

 
Η ζπλνιηθή θαηά ηελ πξνζθνξά δαπάλε ηνπ έξγνπ είλαη ην αξρηθφ ζπκβαηηθφ αληηθείκελν φπσο 
νξίδεηαη αλσηέξσ πξνζαπμεκέλν κε πνζφ γηα αλαζεψξεζε θαη ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 
(1) Γεληθψο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ έρνπλ εθαξκνγή: 

i. Oη εγθξηζείζεο 440 ΔΣΔΠ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε 
ηνπ ΤΠΔΚΑ  θαη ηελ αξηζκ 26/4-10-2012 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θαη νη 70 ΔΣΔΠ κε ηελ Απφθαζε Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ: 
 Γ22/4193/22.11.2019 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019 ηεχρνο B’) 

ii. Η ΚΤΑ νηθ. 41020/819/25.09.2012 (ΦΔΚ 2776/15.10.2012 ηεχρνο Β’) Καζνξηζκφο ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα εζσηεξηθά δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 30 (εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο) ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ 
Καλνληζκνχ. 

iii. H  ππ΄αξηζκ. Γ.Κ.Π./νηθ/1211 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ (ΦΔΚ 2524 Β/16.08.2016) κε ηελ νπνία αλαζηέιιεηαη ε ππνρξεσηηθή 

http://segm.gr/wp-content/uploads/2016/08/APOFASH_OIK.-1211_2016_FEK-2524%CE%92_16.8.2016.pdf
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εθαξκνγή πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ), 
κέρξηο φηνπ απηέο αληηθαηαζηαζνχλ θαη πινπνηεζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο 
επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. 

iv. Σα «Δπξσπατθά Πξφηππα», φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Σππνπνίεζεο (CΔΝ).  

v. Σα δηεζλή πξφηππα, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο 
(ISO). 

vi. Οη Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΣ), θαλνληζκνί θαη πξφηππα θαη νη άιιεο δηαηάμεηο 
(λφκνη, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εγθχθιηνη θηι.) πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΠΣΠ έξγσλ νδνπνηίαο έθδνζεο 1966 θαη εληεχζελ ηεο ηέσο 
Γ/λζεο Γ3β ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ησλ κε θαηαξγεζεηζψλ ΠΣΠ 
νδνπνηίαο (θσδηθνπνίεζε 1964) ηεο ηέσο Γ/λζεο Γ3β ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ 
Έξγσλ. ε πεξίπησζε πνχ νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ή/θαη πξφηππα δηαθέξνπλ απφ 
ηα αληίζηνηρα Δπξσπατθά ηφηε ηζρχνπλ απηά πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CΔΝ). 

(2) Γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο 
θαη πξφηππα, κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ελαιιαθηηθά εζληθά θαη 
δηεζλή πξφηππα: 
vii. Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (ΔΛΟΣ, ΠΣΠ θηι.) 
viii. Γεξκαληθνί θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο (DΙΝ, VDΔ) 
ix. Βξεηαληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (ΒS) 
x. Γαιιηθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (AFΝOR) 
xi. Ακεξηθαληθέο πξνδηαγξαθέο (ΑSΣΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 
Πάλησο αλ ηπρφλ ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ππάξρνπλ φξνη, δηαηάμεηο, πεξηνξηζκνί ή θαη 
αξηζκεηηθά φξηα πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε φζα νξίδνληαη ζηε Γεληθή ή Δηδηθή ΣΤ ή ζηα 
ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γηα ην ίδην ζέκα, ζα ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη δηαηάμεηο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ θαηά ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε ή, εθφζνλ δελ νξίδεηαη εθεί, ζηε 
ΓΤ. 

(3) Κάζε επηκέξνπο πξφηππν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαζ' νινθιεξία θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη 
ππεχζπλνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ή ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη 
ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ψζηε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ λα αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο. 

(4) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έξγα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπφλησλ 
θαλνληζκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο Δγθπθιίσλ θαη Απνθάζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (φπσο 
π.ρ. ν θαλνληζκφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ν θαλνληζκφο θφξηηζεο δνκηθψλ έξγσλ θηι). 

(5) Δθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φια ηα πξφηππα θαη θαλνληζκνί πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, 
ζα πξέπεη λα είλαη ζηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπο σο πξνο ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ 
ππφςε έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 : πκβαηηθά ηνηρεία ηνπ Έξγνπ 

 
πκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ νξίδνληαη θαηά ζεηξά απηά πνπ αλαθέξνληαη  ζηε Γηαθήξπμε. Σα 
ηεχρε ηεο δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ 
πνχ πεξηέρνληαη ζ’ απηά, ε ζεηξά ηζρχο ηνπο είλαη πάληα απηή πνχ αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε 
Γεκνπξαζίαο, θαζψο θαη ηα παξαθάησ. 
1. Σν ζπκθσλεηηθφ 
2. Η Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 
2. Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
3. Σν Πεξηγξαθηθφ ηηκνιφγην ηεο κειέηεο  
5. Ο πξνυπνινγηζκφο κειέηεο. 
6. Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ . 
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7. Η ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  
8. Σν ηεχρνο ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ  
9. Η Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 
10.  Η Σερληθή κειέηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ζρέδηα, ηεχρε θ.ι.π) 
11. Σν ρξνλνδηάγξακκα- πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. 
12. Η Αλάιπζε ηηκψλ θαη ηα αληίζηνηρα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα γηα ηελ πεξίπησζε ζπληάμεσο 

πξσηνθφιισλ θαλνληζκψλ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ. 
 
Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν: 
(1) Οη εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ 
(2) Oη ππφινηπεο απφ ηηο εγθξηζείζεο 440 ΔΣΔΠ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 
ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΚΑ  θαη ηελ αξηζκ 26/4-10-2012 Δγθχθιην ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα 3 ηνπ 
Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ θαη νη 70 ΔΣΔΠ κε ηελ Απφθαζε Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 
 Γ22/4193/22.11.2019 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019 ηεχρνο B’) 

(3) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ΦΔΚ 1746/Β/19-5-2017 
(4) Οη Δπξσθψδηθεο. 
(5) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.).  
(6) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
 

ΑΡΘΡΟ  4
ν
 : ύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

4.1. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4782/2021 θαη ηνπ 
άξζξνπ 135 ηνπ Ν.4412/2016, απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Η ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε ηελ 
εγθξηηηθή απφθαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα κε ηα νπνία δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία. Σν έγγξαθν 
ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ θαη φρη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα.  

4.2. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη ζην Γήκν Μεζζήλεο  
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4782/2021, μέζα ζε προθεζμία ποσ δεν μπορεί να 

σπερβαίνει ηις δέκα πένηε (15) ημέρες από ηην κοινοποίηζη ζτεηικής έγγραθης ειδικής 

πρόζκληζης. Η πξφζθιεζε γίλεηαη καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Μέζα ζηελ 
ίδηα πξνζεζκία ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο θαιήο 
εθηειέζεσο.  

4.3. Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ 
Ν4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4782/2021..  
 
4.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ 
αθξηβή δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή 
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 
Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν 
αλάδνρνο, επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο.  
Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηνξίζεη αληίθιεην ηνπ θαη απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία. 
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ΑΡΘΡΟΝ 5
ν
 : Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 
5.1 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 
άξζξν 21 ηνπ Ν. 4782/2021 γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο 
θαη θάζε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ πξνθχπηεη έλεθα ηνπ έξγνπ, ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4782/2021. Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε ποζοζηό 

έως 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 
  
5.2 Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί απφ θνηλνπξαμία, έρνπλ ηζρχ θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο 
ησλ άξζξσλ 167 θαη 140 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ αθνξνχλ ζηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζηελ 
επζχλε ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ  απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζην δηνξηζκφ εθπξνζψπνπ θαη 
αλαπιεξσηνχ απηνχ, ηεο θνηλνπξαμίαο, σο θαη ζηνλ ηξφπν αληηθαηάζηαζεο απηψλ, ζηνλ ηξφπν 
ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ αλ ππάξμεη πηψρεπζε ή ζάλαηνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο 
θνηλνπξαμίαο θ.ι.π.  

 
5.3  Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 
ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε – 
κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ 
θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 
απηφ. Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ, ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ζχκθσλα ην άξζξν 157 παξ. 4 ηνπ Ν.4281/08-08-2014 (ΦΔΚ ηεχρνο Α΄160). 
 

ΑΡΘΡΟΝ  6
ν 

: Πξόγξακκα θαηαζθεπήο – Πξνζεζκία - Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ από 
πιεπξάο αλαδόρνπ 

 

6.1 Σν έξγν ζα εθηειεζζεί ζε ΔΞΙ ( 6 ) ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΑΚΟΤ ΜΗΝΔ  
6.2 Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο  κε αλαζεψξεζε δελ αλαγλσξίδεηαη παξά κφλν γηα 

ιφγνπο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε.  
Η παξάηαζε  ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016  
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
(Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έξγνπ), ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
παξνχζεο Δ..Τ. πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία πνπ δηεπζχλεη ην έξγν κέζα ζε  
πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ.  
Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη 
κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα 
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ, 
κέζα ζηα φξηα ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ 
άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/2016. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ 
ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ 
κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Η έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ 
πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 
παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ θαη απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ  

6.3 Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα θαηαζθεπήο θιηκαθψλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη  ζην 
παξφλ άξζξν γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θιπ. θαη ζπληάζζεηαη κε βαζηθή επηδηψμε ηνλ 



 

ΕΣΥ     -    ΣΕΛ. 8 

 

ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο απφδνζε θαηά ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλσλ 
ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ. 

6.4 Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο 
εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή 
ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ 
αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή 
έθζεζε.  
ε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000,00) € είλαη ππνρξεσηηθή ε 
ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο (παξ.3 
ηνπ άξζξνπ 145, Ν.4412/2016).  
Σν παξαπάλσ δηάγξακκα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε απηά πνπ παξέρνληαη ζην άξζξν 145 
ηνπ Ν.4412/2016 ζε φηη αθνξά ην κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ αλάιπζεο 
εθπαίδεπζεο, γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

6.5 Η Γηεχζπλζε ηνπ Έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλάδνρνπ ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ηνπ γίλεηαη 
απφ ζπγθεθξηκέλα ηνπ Δξγνηαμίνπ ζα πξνΐζηαηαη Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο ή πηπρηνχρνο 
Μεραληθφο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ή πηπρηνχρνο κεραληθφο έξγσλ ππνδνκήο 
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α.Σ.Δ.Ι) ή ηνπνγξάθνο κεραληθφο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο 
(Α.Σ.Δ.Ι).  
O Πξντζηάκελνο ηνπ Δξγνηαμίνπ ζα παξεπξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζην έξγν. 
Μέζα ζε δέθα ήκεξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη 
ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έγγξαθν κε ηνλ ελ ιφγσ νξηζκφ ηνπ “επί ηνπ έξγνπ κεραληθνχ” 
κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ, έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη νη ηίηινη 
ζπνπδψλ, ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (αλ απαηηείηαη), ε επηζηεκνληθή & επαγγεικαηηθή 
ηνπ εκπεηξία θαζψο επίζεο θαη κηα Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/85 ηνπ ελ ιφγσ ηερληθνχ 
φηη απνδέρεηαη ηελ αλάζεζε. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα κελ απνδερηεί 
ηνλ νξηζκφ ηνπ ηερληθνχ απηνχ φηαλ εηθάδεηαη βάζηκα ε αλεπάξθεηα ηνπ. 
Ο νξηζκφο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ σο “επί ηνπ έξγνπ κεραληθνχ” δελ απνθιείεη λα ηνπ 
αλαηεζνχλ παξάιιεια θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο & Τγηεηλήο, θαζψο 
επίζεο θαη θαζήθνληα εθπξνζψπεζεο ηνπ Αλάδνρνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ν Πξόγξακκα Πνηόηεηαο έξγνπ (ΠΠΔ) 

 

Γηα ην έξγν δεν απαιηείηαι ε θαηάζεζε ΠΠΔ, δηφηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δελ 
ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 1.500.000 € (ρσξίο ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο 
ΓΙΠΑΓ/611/01 – ΦΔΚ 1013Β/2-8-01 θαη ΓΙΠΑΓ/501/03-ΦΔΚ928Β/4-7-03, θαη ην άξζξν 158 
ηνπ Ν. 4412/16. 
Αλ ν Αλάδνρνο έρεη ήδε εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπηρείξεζε ηνπ χζηεκα Γηαζθάιηζεο 
Πνηφηεηαο εγθεθξηκέλν απφ αλαγλσξηζκέλν Διιεληθφ ή αιινδαπφ Οξγαληζκφ 
Πηζηνπνίεζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο δέθα (10) ήκεξσλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο λα ην πξνζθνκίζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε δπν αληίγξαθα 
 

ΆΡΘΡΟ 8ν.  Λήςε γλώζεο ηνπηθώλ εδαθηθώλ ζπλζεθώλ 

 
Ο Αλάδνρνο ζαλ δηαγσληδφκελνο, πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νθείιεη λα έρεη 
πξνβεί ζε επί ηφπνπ επίζθεςε, εμέηαζε θαη ελδερνκέλσο έξεπλα θάζε είδνπο, ησλ γεληθψλ 
θαη ηνπηθψλ  ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο 
πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ηηο δπλαηέο ζέζεηο ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο απφζεζεο ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε 
δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γεληθά, λεξνχ, ειεθηξηθνχ 
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ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ηηο ζπλζήθεο 
ππφγεησλ πδάησλ, πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο, ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ 
ηφπν ησλ έξγσλ θιπ. 
 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο, ζαλ δηαγσληδφκελνο θαη πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
νθείιεη λα έρεη πξνβεί ζε πιήξε εμέηαζε θαη λα έρεη πιήξε γλψζε ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ, 
ψζηε λα ζρεκαηίζεη ίδηα γλψκε, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
Η ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ζεκαίλεη φηη έρεη πξνβεί ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εμέηαζε 
θαη έξεπλα θαη φηη απνδέρεηαη φηη ηα ζρεηηδφκελα κε ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο ηκήκαηα ηνπ 
έξγνπ, κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ κε ηηο παξαδνρέο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε, ηεο νπνίαο έρνπλ ιάβεη γλψζε. Ο Αλάδνρνο 
ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ρσξίο θακία πξφζζεηε 
απνδεκίσζε πέξαλ απηήο πνπ πξνβιέπεη ζπκβαηηθφ ηνπ Σηκνιφγην  , νπνηαδήπνηε αλάγθε 
θαη αλ πξνθχςεη εθ ησλ πζηέξσλ. 
 
Δθφζνλ, παξά ηαχηα, ν Αλάδνρνο πξνηείλεη γξαπηά θαη αηηηνινγεκέλα γηα ηκήκαηα ηνπ 
έξγνπ, αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο πνπ νθείινληαη ζηηο ηνπηθέο εδαθηθέο ζπλζήθεο θαη 
ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία απνδερζεί ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ηφηε νθείιεη λα πξνβεί ζε κειέηε 
ηξνπνπνίεζεο θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, πάληα κεηά απφ έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο 
Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ κειέηε θαη ηηο εξγαζίεο απηέο ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη 
νπδεκηάο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. 

 
Υαξάμεηο – δηαηνκέο – επηκεηξήζεηο 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ραξάμεη θαη λα ζεκάλεη κε δαπάλεο ηνπ ηηο γξακκέο 
πνπ θαζνξίδνπλ ηα έξγα πνπ ζα εθηειεζζνχλ, ηνπνζεηψληαο φια ηα αλαγθαία ζήκαηα γηα 
ηελ ππφδεημε ηεο δηεχζπλζεο θαη ησλ νξίσλ θάζε έξγνπ. Δπίζεο, νθείιεη λα δηαζέζεη ζηνλ 
Δξγνδφηε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ραξάμεσλ, θαζψο θαη ηα 
εξγαιεία θαη πιηθά (π.ρ. ζεκαληήξαο, αθφληηα, παζζάινπο ράξαμεο, ηαρχκεηξν, ρσξνβάηε 
θιπ).παξνπζία  ηνπ Δπηβιέπνληα θαη εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο, ζα πξνβεί ζηελ αθξηβή 
απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ ινηπψλ ζέζεσλ, ζηηο νπνίεο κε βάζε ηα ζρέδηα 
πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ θαη αθφκα, ζηε ιήςε δηαηνκψλ ζηηο ζέζεηο ηεο 
κειέηεο ή θαη ππθλφηεξα. Δπίζεο ζα πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε, επηζήκαλζε θαη εμαζθάιηζε 
ηεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο (REPER), απ' ηελ νπνία ζα εμαξηεζνχλ φιεο νη εξγαζίεο. 
Οη δηαηνκέο πνπ ζα ιεθζνχλ ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ Δπηβιέπνληα, θαη ηνλ Αλάδνρν. Δάλ 
ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί ππνγξάθεη κε επηθχιαμε θαη ππνβάιιεη, κέζα ζε 5 εκέξεο, ηηο 
ελζηάζεηο ηνπ ζηελ Τπεξεζία, ε νπνία θαη απνθαζίδεη. 
Δάλ ν Αλάδνρνο αξλεζεί λα ρνξεγήζεη ηα αλαγθαία κέζα γηα ηηο εξγαζίεο επαιήζεπζεο ησλ 
ραξάμεσλ θαη πςνκεηξήζεσλ, θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο ν Δξγνδφηεο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ 
θαη ηηο παξαθξαηεί απφ ηνλ 1ν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. 

 
 
 

ΆΡΘΡΟ  9ν : Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ – Δπίβιεςε από ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία  

 
Η Γηνίθεζε ηνπ Έξγνπ, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο απηνχ αζθνχληαη απφ ηελ αξκφδηα 
ηερληθή ππεξεζία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα 
Τπεξεζία) θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 136 ηνπ Ν.4412/2016, ν δε Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηε χκβαζε θαη ηηο δηαηαγέο ηεο Δπίβιεςεο. 
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Η Δπίβιεςε απνζθνπεί ζηελ πηζηή εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο 
θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 
Η Δπίβιεςε κπνξεί λα αζθεζεί θαη εθηφο ησλ ζηελψλ νξίσλ ηνπ Έξγνπ επεθηεηλφκελε θαη 
ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ρψξν θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην Έξγν 
(ιαηνκεία,  αζθαιηηθά ζπγθξνηήκαηα, εξγνηάμηα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, κεραλνπξγεία, 
ζπγθξνηήκαηα θνπήο & δηακφξθσζεο ζηδεξνπιηζκνπ θιπ). 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο Δπίβιεςεο 
θαη ζε φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ρψξνπο παξακέλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο,  ηφζν γηα ηελ αζηηθή φζν θαη ηελ πνηληθή επζχλε, αλαθνξηθά κε ηα 
αηπρήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Δπηβιέπνπζαο 
Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε θάζε ππαιιήινπ ηνπ 
Αλαδφρνπ ή εξγαηνηερλίηε, ν νπνίνο είηε απείζεζε είηε έδεημε αζέβεηα πξνο ηνπο 
αληηπξνζψπνπο ηεο ή άιισλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηελ άζθεζε ειέγρσλ, είηε 
ζπκπεξηθέξζεθε θαηά ηξφπν πνπ ζίγεη ην θχξνο ησλ ππαιιήισλ. 
Η άζθεζε απφ ηελ Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηεο επίβιεςεο ησλ έξγσλ δελ 
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ή ηνπο θείκελνπο Νφκνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ  10
ν
 : Τπέξβαζε πξνζεζκηώλ - Πνηληθέο ξήηξεο. 

 
10.1 Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
148 ηνπ Ν.4412/2016.  

10.2  Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ 
θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα 
δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε 
εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ(20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ωο κέζε 
εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην 
πνζφ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(Φ.Π.Α.), πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα 
ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ 
έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξν 148 παξ. 2 
ηνπ Ν.4412/2016).  

10..3  Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 
θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ.  
Η πνηληθή ξήηξα γηα ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία είλαη αλέθθιεηε (148 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
: Δπείγνπζεο θαη απξόβιεπηεο πξόζζεηεο εξγαζίεο - Σξνπνπνίεζε 

ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. (Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ λέεο εξγαζίεο. 
Καλνληζκόο ηηκώλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηώλ). 

 
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, απαηηεζεί ε απμνκείσζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ είηε ε εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ  ή επεηγνπζψλ εξγαζηψλ, ηφηε ηζρχνπλ 
νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155 θαη 156 ηνπ N.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ  12
ν
 : Αλαζεώξεζε ηηκώλ. 

 
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153  ηνπ N. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 13ν : Σξόπνο επηκέηξεζεο εξγαζηώλ 

 
Γηα ηνλ ηξφπν  κέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ απηά πνπ νξίδνληαη απφ ην 
άξζξν 151 ηνπ N.4412/2016 θαη ηα ηηκνιφγηα ηεο εξγνιαβίαο, ε Σερληθή πεξηγξαθή ε Δηδηθή 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξαηήζεσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ν : Πηζηνπνηήζεηο εληνιέο πιεξσκώλ. 

 
14.1 Οη ινγαξηαζκνί θαη νη πηζηνπνηήζεηο ζπληάζζνληαη θαηά κήλα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην  άξζξν 152 ηνπ N.4412/2016. 
14.2 Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη πξνηειηθφο ινγαξηαζκφο κε 

βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ εγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν 
Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 : Υξόλνο εγγύεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ: 

 
15.1 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ γηα ηνπο επφκελνπο δεθαπέληε (15) κήλεο απφ 
ηελ εκεξνκελία ηεο βεβαησκέλεο πεξαηψζεψο ηνπ. 

15.2 Καηά ηα ινηπά, ηζρχεη ην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/2016 
 

ΆΡΘΡΟ 16ν : Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή - Βεβαίσζε πεξάησζεο 
εξγαζηώλ Γηνηθεηηθή παξαιαβή  

 
Γηα ηελ βεβαίσζε πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ 
Ν.4412/2016  
Γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ 
Ν.4412/2016.  
Γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 
4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ν
 : Σειηθόο Λνγαξηαζκόο. 

 
17.1 Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ 

θαη ηεο ζρεηηθήο, εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ. 
17.2 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ ηειηθνχ 

εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη ζε απηφλ. Πξηλ απφ 
ηελ ζεψξεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηάκεζσλ ινγαξηαζκψλ ν 
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αλάδνρνο πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΙΚΑ θαη ινηπψλ 
Σακείσλ φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 18
ν
 : Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη εηνίκσλ θαη εκηθαηεξγαζκέ-

λσλ πξντόλησλ - παξάιεηςε ζπληήξεζεο. 

 
18.1. Όια ηα πιηθά, πξντφληα θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηεο 

αγνξάο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE.  
Η ελζσκάησζε ζηα έξγα πιηθψλ κε ζήκαλζε CE είλαη επηβεβιεκέλε ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 
ΤΠΑΝ –ΤΠΤΓΔΜΙ  ππ’αξηζκ. 6690(ΦΔΚ 1914Β/15-6-2012) ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
ΠΓ 334/94  
Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία θαη ζχκθσλα κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζηελ Διιάδα.  

18.2  Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα 
ζπκβαηηθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί ησλ 

ηζρχνλησλ θαλνληζκψλ θαη ηων Δθνικών ηετνικών προδιαγραθών (Δ.ΣΔ.Π), θαζψο 
επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο 
έγθξηζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, 
ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θ.ι.π.  

18.3  ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη 
φθεινο επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ 
πιηθψλ απηψλ.  
Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ 
πνπ παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.  
Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά 
δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα βιάβε, δεκηά 
ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά.  

18.4.  ε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε 
ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/2016.  

18.5  Η παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ δχν (2) ή πεξηζζφηεξνπο 
ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο 
επηηξνπήο αλαθνηλψλεηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα νξίζεη θαη άιινλ 
ππάιιειν λα ζπκκεηέρεη ζην έξγν ηεο επηηξνπήο. Η πξντζηακέλε αξρή κπνξεί ζε θάζε 
πεξίπησζε λα νξίζεη άιιε επηηξνπή γηα ηνλ επαλέιεγρν ηεο παξαιαβήο πιηθψλ θαη λα 
δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο λα ιεθζεί απφθαζε ιφγσ δηαθσλίαο ησλ 
ππαιιήισλ πνπ νξίδνληαη ζε άξηην αξηζκφ, ν αλσηέξσ έιεγρνο θαη παξαιαβή πιηθψλ 
γίλεηαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο.  

18.6  Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά 
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ 
ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα 
πιηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν 
πνπ γίλεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια αλαγλσξηζκέλα 
εξγαζηήξηα. Η δαπάλε γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 
θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε 
πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο 
πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.  

18.7  Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε 
εξγαζία παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη 



 

ΕΣΥ     -    ΣΕΛ. 13 

 

ζε απηφλ εηδηθή δηαηαγή ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Η εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδεη ηα 
ειαηηψκαηα θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ απνθαηάζηαζε 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή 
ηνπο, αλ απηφ επηβάιιεηαη. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ 
απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο κε ηελ εηδηθή δηαηαγή θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο 
ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο.  

 

ΑΡΘΡΟΝ 19
ν
 : Αζθάιηζε θαηά παληόο θηλδύλνπ θαη αζηηθήο επζύλεο. 

 
Αζθάιηζε θαηά παληφο θηλδχλνπ θαη αζηηθήο επζχλεο, ε νπνία θαιχπηεη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ 
πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο. Η αζθάιηζε απηή 
δεηείηαη ππνρξεσηηθά ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζχκθσλα ην άξζξν 157 παξ. 2β) ηνπ 
Ν.4281/08-08-2014 (ΦΔΚ ηεχρνο Α΄160). 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα 
πέληε (15) εκεξψλ, λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο «Βεβαίσζε Αζθάιηζεο» (Cover Note), φπνπ λα 
αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην 
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 
ηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα 
(30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 20
ν
 : Αζθάιηζε Πξνζσπηθνύ. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ην έξγν εθηείλεηαη κέζα ή έμσ απφ ηελ 
αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ Ι.Κ.Α. αζθαιίδεη ζην Ι.Κ.Α. φιν ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 
πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο δηαηάμεηο πεξί Ι.Κ.Α.  
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη γηα πεξίπησζε αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο 
εηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ πνχ 
απαζρνιείηαη ζηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, εάλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ θαζψο θαη 
ηξίηνπο θαη θαηά ησλ δεκηψλ πξνο ηξίηνπο.  
 

ΑΡΘΡΟ 21
ν
 : ήκαλζε θαηά ην ζρέδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνχ εθηεινχληαη νη 
εξγαζίεο λα ηνπνζεηήζεη ηα απαηηνχκελα αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, 
πδξαπιηθά, νηθνδνκηθά θ.ι.π.) ζήκαηα θαη γεληθά πηλαθίδεο αζθαιείαο, πξνζέρνληαο γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπο.  
ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα 
ζπηλζεξίδνληαο ζήκαηα (FLASH LIGHTS). Αθφκα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ ππάξρεη αλάγθε, θαη 
ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ 
απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο, ζηνπο παξαθακπηεξίνπο δξφκνπο θαη ηηο 
πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηελ λχθηα.  
Σα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη 
πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνχ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ απαξαηηήησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ Π.Γ. πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ πνχ ηζρχνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 22
ν
: Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 

 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη είλαη δπλαηφλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ 
ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. πνχ πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ ή λα 
θαηαζθεπαζηνχλ λέεο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο 
Με ηηο εξγαζίεο απηέο θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο (εθηφο αλ νξίδεηαη 
αιιηψο ζηελ Δ..Τ.) ππνρξενχηαη φκσο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο θακία δηθαηνινγία ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαπάλσ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη απφ ηνλ ιφγν απηφ ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο, γηα 
θαζπζηεξήζεηο ή δπζρέξεηεο πνχ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηηο εξγαζίεο πνχ εθηεινχληαη απφ απηφλ. 

 

Άξζξν 23
ν
 : Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*  

1.  0 αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη 
θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 
305/96 (αξ. 7-9), Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7), Ν. 3850/10 (αξ. 42). 
 
2. Σηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ 
θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/2016 (αξ.138 παξ.7).  
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΙΠΑΓ/νηθ. 177/2-3-01, 
ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27- 11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο 
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο 
κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). 
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 
απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ. 10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε 
απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ 
αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ 
πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε 
εηαηξεία). 
 
3. Σύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα : 
 
3.1 Εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - Σρέδην Αζθάιεηαο Υγείαο ( ΣΑΥ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο 
Υγείαο (ΦΑΥ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ 
ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ 
πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα 
πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 
εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην 
παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο 
ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη 
ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 
παξ.8 θαη αξ. 182).ε πεξίπησζε πνπ ε ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ δελ πεξηέρεη ΦΑΤ & ΑΤ, ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο κε ίδηεο δαπάλεο θαη γηα ηελ ππνβνιή ηνπο 
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πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. Η 
Τπεξεζία ππνρξενχηαη γηα ηελ εληφο 15κέξνπ έγθξηζή ηνπο. 
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ 
παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε 
ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή 
αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 
ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ 
ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 
παξ.8 θαη αξ. 182). 
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 
10) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ 
ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο 
Τγείαο (ΦΑΤ). 
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ. 
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 
κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 
1.Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5- 7) θαη ζηηο ΤΑ : 
ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο 
ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182). 
2.Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ: 
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ 
ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ. 12 
παξάξηεκα II). 
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο 
λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ 
έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 
4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11- 2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. 
Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 
3.Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 
Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 
Ν.3669/08 αξ. (73 θαη 75). 
4.Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 
ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΙ ΠΑΓ/νη 
θ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 
5.Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 
 
3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηεξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ. 12 παξ.4). 
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 
θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 
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γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα 
εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη 
Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 
Η αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 
αληίγξαθν ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ 
αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 
εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 
1.Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 
(αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 
2.Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 
ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ. 14 παξ.1 θαη αξ. 17 
παξ. 1). 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ 
ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ 
εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη 
ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ 
ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
3.Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην 
ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 
θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο 
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη 
ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ 
ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα 
εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 
4.Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 
εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 
5.Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ. 18 παξ.9). 
 
3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ), φηαλ 
απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 
130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
Σν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή 
Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ 
ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην 
φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν. 1396/83 (αξ. 8) θαη 
ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
 
3.4 Σπζρεηηζκόο Σρεδίνπ Αζθάιεηαο Υγείαο (ΣΑΥ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Η 
Μ Α. 
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ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη 
εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ 
ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 
4 Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην. 

 
4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 
παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 
(αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ 
απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν 
ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ 
θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - 
δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 
πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε 
ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 
4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 
(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 
(αξ. 109,110), Ν. 1430/84 (αξ. 17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14). 
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο 
εξγαδφκελνπο φπσο πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο 
δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο 
θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο 
γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81 (αξ. 102-108), Ν. 1430/84 (αξ. 16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη 
ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 
 
4.2 Εξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε - 
ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 
πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
-Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΙ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ 
Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
-Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΙ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ 
αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη 
νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9-11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. 
απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 
3542/07 (αξ.43,44). 
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ 
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θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : 
ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ. 12,παξαξη.ΙΝ/κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 
31,35). 
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 
1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ. 12 παξαξη. IV 
κέξνο Α παξ. 11 θαη. κέξνο Β ηκήκα II παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 
(αξ.30). 
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) 
ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ 
ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 
βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 
 
4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Εμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 
(αξ.2). 
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε 
κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 
17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ. 11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, 
ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II 
παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV, κέξνο Β', ηκήκα II, 
παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 
1.Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
2.Άδεηα θπθινθνξίαο 
3.Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
4.Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
5.Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα 
II, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ 
κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 
6.Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 
εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 
7.Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 
αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη 
αξ.4. παξ.7 ). 

 
5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, 
ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

 
5.1 Καηεδαθίζεηο : 
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ. 18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη 
ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, 
παξαξη.ΙΝ/ κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, 
ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 
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5.2 Εθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη 
αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 
305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 10 ). 
 
5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Εξγαζίεο ζε ύςνο, Εξγαζίεο ζε 
ζηέγεο. 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν. 1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΓ 396/94 
(αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β 
ηκήκα II παξ.4-6,14 ). 
 
5.4 Εξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ. 15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 
IΙΙ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ. 16289/330/99. 
 
5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), 
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12). 
 
5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο 
θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο 
έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 
Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21 -γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. 
απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.10). 

 
5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε 
πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ. 100), Ν 1430/84 (αξ.17), 
ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.ΐλ κέξνο Β 
ηκήκα II παξ.8.3 θαη παξ. 13). 

Άξζξν 24ν.  Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο - Πεξηβαιινληηθνί όξνη 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ρξφλν ππνρξεσηηθήο 
ζπληήξεζεο απηνχ, λα ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ θαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα φινπο ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί γηα ην έξγν , ζην κέηξν πνπ ηνλ αθνξνχλ. ηηο ηηκέο 
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο φιεο νη δαπάλεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ θαη 
αθνξνχλ ζηνλ αλάδνρν. 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηα πξντφληα εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ίδην ην έξγν, ζα δηνρεηεχνληαη απαξαίηεηα ζε 
αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο δηαρείξηζεο  απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 
(ΑΔΚΚ), ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 36259/1757/Δ103/23-08-2010 ΚΤΑ, «Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα 
γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 
(ΑΕΚΚ), (ΦΔΚ Β΄1312/24-08-2010). 
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Άξζξν 25
ν
 : Αξραηόηεηεο 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ νπνηαζδήπνηε 
ειηθίαο ζην έξγν, λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη κέζσ απηήο ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή 
Τπεξεζία θαη λα δηαθφςεη θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ελ ιφγσ αξραηνηήησλ. 
Μεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζα δνζνχλ νδεγίεο ζηνλ αλάδνρν, 
είηε γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, είηε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ 
δηελέξγεηα αξραηνινγηθήο έξεπλαο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ 
θαη πξνζσπηθνχ ηνπ ζε άιιν κέησπν εξγαζίαο έσο ηελ ιήμε ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ, κε 
αλάινγε πηζαλφλ αιιαγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. 
Η κεηαηφπηζε απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε θαη άκεζα πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε εμ’ αηηίαο ηνπ γηα ηελ δηελέξγεηα 
ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ. 

Άξζξν 26
ν
 : Καζαξηζκόο εξγνηαμίσλ - θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γηα θάζε ηκήκαηνο έξγνπ, 
φπσο θαη κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο 
πιεζίνλ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα θάζε απαηηεζείζα πξνζσξηλή 
εγθαηάζηαζε , ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά πιενλάδνληα ρξήζηκα 
ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θ.ι.π. λα απνκαθξχλεη(θαηαζηξέςεη θ.ι.π.) 
θάζε βνεζεηηθφ έξγν θ.ι.π., ην νπνίν ζα ήηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο άρξεζην ή επηδήκην 
γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία π.ρ. ησλ θηηξίσλ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο 
ήηαλ απνηεζεηκέλα ή εγθαηεζηεκέλα απηά, λα παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο 
φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε άιιν απαηηνχκελν γηα 
ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο ή 
πξνδηαγξαθφκελν ζηηο Δ..Τ. 
 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα πξνβαίλεη, φηαλ ιείςεη ν ιφγνο θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε απνθφκηζε θ.ι.π.) θάζε θαηαζθεπαζζείζαο θ.ι.π. γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ), πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο επηβιεζείζα απφ 
νπνηνλδήπνηε ιφγν, γηα απνθπγή θάζε θχζεσο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ, θ.ι.π. ζε 
ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο δέλδξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη 
θάζε θχζεσο έξγα, φπσο θαη απνκάθξπλζε πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ. 
 Δάλ ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ πξνβεί 
ζηελ έλαξμε θαη ζε εχινγε πξνζεζκία, πεξαίσζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε 
βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, εθπηπηφκελεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ηελ πξψηε ζρεηηθή πιεξσκή, πέξα 
απφ ηελ κε έθδνζε βεβαηψζεσο εκπξφζεζκνπ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνχηνπ, γηα ην 
ιφγν απηφ. 

Άξζξν 27
ν
 : Δξγαζίεο εθηεινύκελεο από ηελ ππεξεζία ή από άιινπο αλαδόρνπο. 

Απνθαηάζηαζε θζνξώλ θιπ. ιόγσ ησλ εξγαζηώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα κελ παξαθσιχζεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ άιινπο εξγνιήπηεο 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο, κε πεξηιακβαλφκελεο ζηε ζχκβαζή  
ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε κε ηα απ απηφλ ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα ξπζκίδνληαο έηζη ηε 
ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε θαλέλα εκπφδην λα κελ παξεκβάιιεηαη απ απηφλ ζηηο  
εθηεινχκελεο, απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο αλαδφρνπο, εξγαζίεο. 
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Άξζξν 28
ν
 : Πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 
ελδεηθηηθψλ ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαζψο θαη αλακλεζηηθψλ πηλαθίδσλ ζε πεξίπησζε 
ρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ απφ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα πνπ ζα 
δνζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία . 

Άξζξν 29
ν
 : Πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο – Μέηξα Αζθαιείαο. 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα πξνβεί ζηε ιήςε ησλ 
απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο, φπσο απηά  πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξνπ 138 ηνπ N. 4412/2016. 
Η δαπάλε απηή πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ νθέιε θιπ. 
 Σα κέηξα αζθαιείαο θαη νη πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο ηζρχνπλ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
εμέιημεο ηνπ έξγνπ θαη γηα φιν ην κήθνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπληεξεί ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη ηηο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο ηνπ 
έξγνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  

Άξζξν 30
ν
 : Πνηόηεηα θαη ηξόπνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ. 

 
30.1. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, θαηά ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Ν4412/2016, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο γεληθά θαη ηηο εληνιέο ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 

30.2.  Σπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα επηιχνληαη άκεζα 
κε ππφδεημε  ηεο ππεξεζίαο.  

30.3. Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή , εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν 4412/2016. 

Άξζξν 31ν : Ηκεξνιόγην ηνπ έξγνπ - Λνηπέο ππνρξεώζεηο - Αθαλείο εξγαζίεο. 

 
31.1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 

ηνπ Ν 4412/2016 φπσο αληηθαζίζηαηαη απφ ην άξζξν 65 ηνπ Ν 4782/2021 
31.2.  Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα  

ππνβάιιεη γηα έιεγρν ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάηνςε θαη 
ζρεκαηηθή ηνκή, φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα ζεκεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο ή ην 
βάζνο ησλ  εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ ηκεκάησλ είηε είλαη εκθαλή είηε αθαλή. 

31.3. Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζπκβαηηθά ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη θαηά 
ηνλ ρξφλν εθηέιεζήο ηνπο θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ φπνπ 
ζα βεβαηψλεηαη φηη απηέο εθηειέζηεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε κειέηε, 
αιιηψο ζα ζεσξνχληαη άθπξεο θαη νη εξγαζίεο φηη δελ εθηειέζηεθαλ θαη ζπλεπψο δελ 
δχλαληαη λα πηζηνπνηεζνχλ (άξζξν 151  ηνπ Ν 4412/2016). 

Άξζξν 32
ν
 : Δπζύλε ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ 

πνηόηεηα ηνπ έξγνπ. 

 
χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 ηφζν γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο κειέηεο φζν, θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη 
ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ 
αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή.  

32.1 Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ' νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
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παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.  

32.2 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κφλν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 
δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθσληψλ επί εθηέιεζεο έξγσλ (ελζηάζεηο – αηηήζεηο ζεξαπείαο – 
δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ).  

32.3 Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζην έξγν, πνπ έγηλαλ ρσξίο 
έγγξαθε δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ηνπ έξγνπ, αθφκε θαη αλ 
νη κεηαβνιέο απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπ (άξζξν 138 
παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016)  

32.4 Γηα θάζε δαπάλε ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ ή 
δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 
πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ.  

32.5 ε πεξίπησζε πνπ δίλεηαη πξνθνξηθή εληνιή ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ ζηνλ ηφπν 
ηνπ έξγνπ, ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ 
(άξζξν 138 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016) θαη λα επαθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ 
Ν.4412/2016.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθεο 
ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ  
δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016, ιφγσ 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

32.6 ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη 
φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο ησλ, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμήο 
ηνπο.  

 Ο αλάδνρνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ 
πνπ παξαδίδνληαη ζ’ απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε εθ’ φζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.  

Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ αλάδνρν κε πξσηφθνιιν, κεηά 
δε ηελ παξαιαβή ηνπο απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε δεκηά ή απψιεηα 
πνπ ελδερνκέλσο επέιζεη ζ’ απηά.  

32.7 Πξηλ απφ θάζε παξαγγειία ην πιηθφ ή κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία 
σο εμήο:  
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ «ζεηξάο» βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ ππεξεζία 
εγρεηξίδην (πξνζπέθηνπο) θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαζψο θαη 
δείγκαηα (εάλ δελ πξφθεηηαη γηα νγθψδεο κεράλεκα).  
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ απηνζρέδην πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια.  
Σα παξαπάλσ δείγκαηα θιπ. πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ ππεξεζία ζα θπιάζζνληαη απφ 
απηήλ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ ιφγσ 
επηινγήο. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ, 
κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ δελ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα δείγκαηα ή ηηο πξνδηαγξαθέο σο 
αλσηέξσ. Όια ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 
ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα παξαπέκπεη απηά γηα 
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.  

32.8 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ 
θιπ. λα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία 
πιηθψλ γηα έγθξηζε, γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ 
αλσηέξσ πιηθψλ.  

32.9 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη 
ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο ζην εξγνηάμην ή εξγνηάμηα παξαγσγήο πιηθψλ.  
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32.10 Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε 
άδεηαο, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, είλαη δε νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Η αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ γξαθείνπ ησλ κειεηεηψλ 
ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ απηήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν.  

32.11 ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ 
ηνπ εξγνηαμίνπ, ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, αρξήζησλ πιηθψλ θιπ. θαη ηε 
κεηαθνξά ηνπο ζε ηνπνζεζίεο θαζνξηζκέλεο απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο.  

32.12 Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο 
θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, πνπ ζα νθείινληαη ζηα 
κεραλήκαηα, φξγαλα θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα 
πξέπεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα νξγαλψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο εξγαζίεο, 
ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο δεκηάο ή θζνξάο.  

Άξζξν 33
ν
 : Μεηξών έξγνπ - Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα (έξγν as built) -  Λήςε 

θσηνγξαθηώλ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ καδί κε ηελ ηειηθή 
επηκέηξεζε θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα 
παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα θαη ζε έλα cd ζηελ Τπεξεζία ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε 
ηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν 4412/2016  ,ήηνη :  
Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο αθξηβψο απηέο εθηειέζζεθαλ, πνπ λα  
πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα δηαηάμεηο θαη εθηειέζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο  ηνπ θσηνγξαθίεο θαηά ηηο 
ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο θαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Λ.7603/5.2.60 εγθχθιην  20  ηνπ Τπ. πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ 
Έξγσλ. 

Άξζξν 34
ν
 : Γεληθνί Όξνη . 

Αληηπξνζψπεπζε θαη πξνζσπηθφ αλαδφρνπ - κέηξα αζθαιείαο θιπ. 
34.1. Ο αληίθιεηνο ηνπ αλαδφρνπ, νξίδεηαη θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ  

Ν.4412/2016 
34.2. Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ έλαλ δηπισκαηνχρν  

κεραληθφ θαζψο θαη ηνπο αλαγθαίνπο ππνκεραληθνχο θαη εξγνδεγνχο. 
34.3.  Δπίζεο o αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα παίξλεη φιεο ηηο 

πξνθπιάμεηο θαη αλαγθαία κέηξα θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο 
γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ' 
απηέο. Η αλσηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ 
εθηεινχληαη εξγαζίεο, φπσο π.ρ. ηα εξγνηάμηα θαζαπηά, ηα άθξα ηνπ έξγνπ, ηα ιαηνκεία, νη 
δαλεηνζάιακνη, νη ρψξνη απφζεζεο, νη δξφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο θηι. 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο θαη απφ 
ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ. Γηα ηηο 
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, φπσο, π.ρ.  ζηδεξά 
βαξέιηα, θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο, θηι, 
επηηξεπφκελσλ ηνχησλ κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο επείγνπζεο 
ηνπηθέο ξπζκίζεηο. 

 
Η εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζήκαλζεο πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηηο ΟΜΟΔ – ΔΔΟ (Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ – ήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ 
Έξγσλ ζε Οδνχο) ηεο ΓΓΓΔ/ΤΠΔΥΩΓΔ . 
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Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΟΜΟΔ – ΔΔΟ. 
Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο, 
αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, πιαζηηθά βαξέιηα θαη ζηεζαία αζθαιείαο, 
θψλνπο ζήκαλζεο θηι. πνπ ιεπηνκεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε κειέηε απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

 

Άξζξν 35
ν
 : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ . 

 
Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο : 
Σνπ Ν. 4782/2021(ΦΔΚ 36 Α΄)» Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο 
θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

 Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 Σν Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α’/09-03-2021), «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφ-
ξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο 
πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ 
αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

 Σσλ άξζξσλ 80-110 ηνπ Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ Α’ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο 
λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ) 

 Σνπ Ν.4278/2014 (ΦΔΚ Α’ 157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκψλ 
ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα». 

 Σνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα - Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (ΦΔΚ .Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ Α’ 74) θαη εηδηθφηεξα ην άξζ. 1 απηνχ. 

  ηνπ Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 

 Σνπ Ν. 4129/13 (ΦΔΚ Α' 52): «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην». 

 Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» 

 Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν 4412/2016 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο» 
Ωο πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ : 

1) Π.Γ. 171/1987 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ θαη γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα 
έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη άιιεο ζρεηηθέο 
ξπζκίζεηο≫ (Φ.Δ.Κ. 84Α΄/2.06.1987) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (εθηφο ησλ θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεψλ 
ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 377 ηνπ Ν. 4412/2016), 
2) Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ≫ (Φ.Δ.Κ. 114Α΄/8.06.2006), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α/7-6-
2010) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ (εθηφο ησλ θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
377 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
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παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 
                          
 

    ΜΔΗΝΗ  21 -01-2022                                     ΜΔΗΝΗ   
         Η  ΤΝΣΑΚΣΡΙΑ                                                         ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

                                                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ Γ/ΝΣΡΙΑ Σ.Τ. 
                                                                                    ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 
 

 
     ΓΩΓΩ ΚΟΤΡΟΤΠΗ                                               ΓΔΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΑΘΗ                

                     ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ  ΜΗΥΑΝΙΚΟ                                    ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ                      
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ                                              
 Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                                                            

ΕΡΓΟ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
ΤΓΙΕΙΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΗΝ 
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΑΜΕΑ Ε ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ Δ. 

ΜΕΗΝΗ» 
 

 
 

                 ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: α/ ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ : 40.300,00€ 
β/ Ι.Π.                      : 30.200,00€ 

 
 

                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  70.500,00 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
                                        (Με Επηκέξνπο  πνζνζηά  έθπηωζεο ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ                      
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ                                              
 Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                                                            

ΕΡΓΟ: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
ΤΓΙΕΙΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΗΝ 
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΑΜΕΑ Ε ΧΟΛΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ Δ. ΜΕΗΝΗ» 
 

 

   ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: α/ ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ : 40.300,00€ 

β/ Ι.Π.                      : 30.200,00€ 

 
 

 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  70.500,00 €  
 
  

 

 

 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Με Επηκέξνπο  πνζνζηά  έθπηωζεο ) 

 
Σηρ επγοληπηικήρ επισείπηζηρ ή κοινοππαξίαρ, επισειπήζεων  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
με έδπα η………………………………οδόρ ………………………………απιθμ…………………… 
Σ.Κ. …………………Σηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Ππορ: 
………………… 
………………………………… 

Αθού έλαβα γνώζη ηηρ Διακήπςξηρ ηηρ Δημοππαζίαρ ηος έπγος πος αναγπάθεηαι ζηην 
επικεθαλίδα και ηων λοιπών ζηοισείων Δημοππάηηζηρ, καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ 
ηος έπγος αςηού, ςποβάλλω ηην παπούζα πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ 
και σωπίρ επιθύλαξη όλα αςηά και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηος έπγος με ηα ακόλοςθα 
ποζοζηά έκπηωζηρ επί ηων ηιμών ηος Σιμολογίος Μελέηηρ και ηος Πποϋπολογιζμού Μελέηηρ 
και για κάθε ομάδα αςηού. 

 
--------------------------- 
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΩΝ ΕΚΠΣΩΗ 
 
 
 
 
 

  
Ομάδα 

 
Επγαζίερ 

Πποζθεπόμενη έκπηωζη ακέπαιερ μονάδερ 
(%) 

Ολογπάθωρ  Απιθμ. 

Ι ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ - ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ  

 

ΙΙ ΕΠΙΣΡΩΕΙ - ΕΠΕΝΔΤΕΙ  

 

ΙΙΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ - ΙΔΗΡΙΚΑ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
…………………………. 
(Σόπορ και ημεπομηνία) 
 
Ο Πποζθέπων  
 
 
 
 
 
 
(Ονομαηεπώνςμο ςπογπαθόνηων και ζθπαγίδα επγοληπηικών επισειπήζεων 
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ ζηελ θαηάηαμε ηωλ 

δηαγωληδνκέλωλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο) 

 
Ομάδα Επγαζίερ Δαπάνη ομάδαρ 

καηά ηον 
Πποϋπολογιζμό 
Μελέηηρ (Εςπώ) 

Πποζθεπόμενη 
έκπηωζη (%) 

Δαπάνη ομάδαρ 
μεηά ηην έκπηωζη 

ζε εςπώ 

Ι 
ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ - 

ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ 
1.182,89  

 

ΙΙ 
ΕΠΙΣΡΩΕΙ- 
ΕΠΕΝΔΤΔΕΙ 

6.486,00  

 

ΙΙΙ 
ΕΞΟΠΛΙΜΟ - 

ΙΔΗΡΙΚΑ 
32.120,00 

 
 

 

 
Άζξνηζκα δαπαλώλ εξγαζηώλ 

θαηά ηε κειέηε ζ= 
 

39.788,80 

Καηά ηε 
πξνζθνξά 

π= 

 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Υ ζ= 
 

7.161,98 
18% Υπ=  

πλνιηθή Δαπάλε Εξγαζίαο θαηά 
ηε κειέηε = 46.950,78 

Καηά ηε 
πξνζθνξά 

ΔΕ= 

 

 
                                  -ΔΕ 
Μέζε έθπηωζε Εκ=------------------------------ = -----------------------------------   =       % 
                                       
 

Αππόβλεπηα  15% Υ 7.042,62   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΗ 
ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΕΚΚΑΦΩΝ Ε 

ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ ΥΩΡΟΤ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ 

    354,95  

 

 
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΏΝ       63,89  

 

ΤΝΟΛΟ 54.412,24   
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ    2.442,60   

  ύλνιν Δαπάλεο ηεο εξγαζίαο  
θαηά ηε κειέηε (ρωξίο ΦΠΑ) 2= 56.854,84 

Καηά ηε 
πξνζθνξά 

Π2= 

 

                                                 ………………………………………….. 
(Σόπορ και ημεπομηνία) 

 
Ο Πποζθέπων  

 
 

 
 

………………………………………….. 
(Σόπνο θαη εκεξνκελία) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     AΡ. ΜΕΛ.: 1498-2/2022 
ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ          Κ.Α. : 60.7331.2101 

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ        ΥΡΗΜ/Η:  α/   ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ : 40.300,00€ 
                                                                                β/   Ι.Π.                     : 30.200,00€ 
      
       
   
 
 
 

 

ΕΡΓΟ:  

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΓΙΕΙΝΗ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ 

ΑΜΕΑ Ε ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ Δ. ΜΕΗΝΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45214200-2 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια 

 

  

        
 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  70.500,00€  ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 
 

 
 
 

 
 
    ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΚΣΕΛΕΕΩ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : Ν. 3669/08 - Ν.4070/2012 – N.4146/2013 –Ν.4412/2016 
                    
 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 
 

1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
4. ΠΕΡΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
5. ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
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Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, 
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη 
ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο 
ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ 
φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη 
φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα 
θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη 
ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή 
κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  
πξνθχπηεη ην πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ 
ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, 
δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο 
Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο 
κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ 
θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο 
ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, 
ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, 
εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε 
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε 
ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην 
αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα 
δηαρείξηζή ηνπο. 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη 
αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 
(αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ 
θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 
πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ 
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ 
θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, 
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, 
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εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί 
ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία 
εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ 
δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ 
εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 
(ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ 
ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, 
ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ 
πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο 
ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ 
ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν 
πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία 
θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ 
ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη 
παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν 
Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, 
ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή 
ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, 
ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 
ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο 
επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη 
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο 
ησλ πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. 
θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη 
δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ 
απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 
κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε 
απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 
θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, 
νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ 
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νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο 
(εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ 
εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε 
ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ 
αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη 
ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε 
αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, 
ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ 
πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 
κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, 
δίθηπα Ο.Κ.Ω. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ 
ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο 
αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 
εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο 
ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 
αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη 
νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, 
εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη 
νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην 
θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη 
αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ 
νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε 
ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ 
ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη 
ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 
ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
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παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε 
ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ 
δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ 
εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο 
κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο 
θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο 
κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ 
εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο 
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη 
ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 
(φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή 
ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 
δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο 
θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, 
ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 
επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ 
εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο 
θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη 
δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 
εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 
δηαηήξεζή ηνπο. 

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά 
απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε 
δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη 
κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 
απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο 
εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 
εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 
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1.1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο 
θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 
δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή 
εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ 
νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο 
εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή 
αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ 
απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή 
επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά 
ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ 
γηα ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. 
ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο 
θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο 
απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, 
θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ 
ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην 
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο 
ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο 
αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

1.1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα 
χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, 
πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 
θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν 
Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ 
απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ 
Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο 
θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 
αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, 
φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, 
δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 
έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ 
Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη 
δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 
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(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε 
θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, 
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα 
ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο 
θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο 
ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ 
εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη 
απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ 
απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ 
ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν 
θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ 
θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο 
γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, 
εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, 
απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο 
επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 
(πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε 
πεξίπησζε κε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). 
Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο 
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απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε 
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ 
πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο 
πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα 
κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα 
ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ 
βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο 
απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε 
αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη 
κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 
ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο 
κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή 
αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο 
ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο 
επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο 
πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 
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Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο 
ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή 
ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο 
πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε 
απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε 
αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο 
γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 
 
 
2 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

 
2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

  
2.1.1 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ 

εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ 
ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, 
θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ 
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν 
εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ 
δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο 
πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε 
θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, 
φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, 
θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο 
παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΙΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο 
εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ 
ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο 
εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην 
άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα 
ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 
2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  
 
Καηάηαξη εδαθών υρ ππορ ηην εκζκατιμόηηηα 
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 Ωο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη 
ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή 
πιηθά.  

 Ωο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή 
ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο 
ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή 
απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα 
εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα 
(εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 
εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Ωο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα 
εθζθαθζεί εάλ δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, 
δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο 
ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη 
κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3. 

 Ωο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο 
ζθιεξνί βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη 
ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο 
κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη 
δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 
ΗΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 

 

2.2.2  ΔΗΓΖ ΚΗΓΚΑΛΔΡΗΑ  

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
(ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη 
ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα: 

Υειπολαβέρ 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) 
κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε 
ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο 
(πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) 
κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ 
ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο 
αζθαιείαο. 

- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα 
ζηεξέσζεο (κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα 
ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή 
αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Κλειδαπιέρ - διαηάξειρ αζθάλιζηρ 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο 
ππξαζθάιεηαο 

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο 
θηλδχλνπ 
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- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε 
βξαρίνλα (ληίδα) πνπ αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα 
αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη θχιιν - δάπεδν). 

Μησανιζμοί λειηοςπγίαρ και επαναθοπάρ θςπών 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 
ζηξεπηήο ζχξαο ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο 
ζχξαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο 
ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ 
θηι. 

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ 
αζθαιείαο, κε Master Key 

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε 
ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί 
Γεκνζίσλ Δξγσλ"δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία 
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 
ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) 
επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ 
δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο 
επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα 
γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε 
άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.  

Η εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε 
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg 
βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο 
επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ 
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Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα 
δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.  

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη 
ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη 
γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν "Γεληθνί Όξνη". 

Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε 
χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ 
εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη 
ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.  

ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ 
ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ 
Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ 
αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε 
εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ 
θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ 
νινθιήξνπ, ε επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο 
ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ 
θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) 
ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο 
επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

α/α Δίδορ ςνηελεζηήρ 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 
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α/α Δίδορ ςνηελεζηήρ 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ 
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο 
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 
2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ  

1. Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, 
ζθιεξφηεηαο θαη ρξψκαηνο καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην 
δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο πνπ παξάγνληαη. Απηφ ζε θακκηά πεξίπησζε δελ 
ζεκαίλεη φηη ηα θνηηάζκαηα καξκάξνπ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη 
νκνηφκνξθα σο πξνο ην ρξψκα, ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. 
Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο 
δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε 
κάξκαξα ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ 
επηζεκαίλεηαη κε δηπιφ αζηεξίζθν. 

2. Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν 
πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή 
καιαθφ θαηά πεξίπησζε, θαη είλαη επλφεην φηη είλαη απιψο ελδεηθηηθέο γηα 
επηζηξψζεηο κε κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, 
δηαζεζηκφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο, 
λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξκάξνπ θαη 
ζ' απηήλ λα πξνζζέζεη ηελ ηηκή "θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ 
ΟΙΚ.  Παξάιιεια ζα πξέπεη λα επέκβεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα 
εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ. 

Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπκν ε 
επηινγή ηνπ ηχπνπ λα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε 
Τπεξεζία. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 
ησλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 12058: Natural stone flooring and 
stair - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - 
Απαηηήζεηο θαη ΔΛΟΣ EN 1469: Natural stone cladding - Πξντφληα απφ 
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θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα επελδχζεηο -  Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 10976/244,  ΦΔΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 
 
ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ισαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 
 
 
 
 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  
 

1 Ισαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 
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5. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν) 

6. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε 
ιεπθφ ηζηκέλην. 

 

2.2.5.  ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΗΥΧΝ ΚΑΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 

 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) 
ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 
61.31.  

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ 
ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ 
απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 
78.12. 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε 
έηνηκν ζθειεηφ απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, 
κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 
78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο 
απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη 
ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30. 

 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή 
ηνπ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 79.55. 

 
 

 
ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
 
Α.  Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
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παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 
 Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 

κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ. 

 
 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ 

θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m
3
.km 

 

ε αζηικέρ πεπιοσέρ   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δκηόρ πόλευρ   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Ππόζθεηη ηιμή για παπαηεηαμένη αναμονή 
θοπηοεκθόπηυζηρ (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

 
 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 
ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 
ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή 
νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα 
επηκεηξνύκελα m

3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην 
(ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε 
[*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο 
(δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 

Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [**] 
παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) θαη ηα 
βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηωλ θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζαξκόδεη 
αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, θαξακηθώλ 
πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήηωλ). 
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ΣΗΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 
 

ΟΜΑΓΑ I : ΑΠΟΞΗΛΩΔΙ - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 
 
 
  ΑΡΘΡΟ 1Ο  
 
 ΟΗΚ 22.20  Καθαίπεζη πλακοζηπώζευν δαπέδυν πανηόρ ηύπος και  οιοδή- 
                   ποηε πάσοςρ 

 
Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε 
πάρνπο (ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, 
θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
22.20.01 Υυπίρ να καηαβάλλεηαι πποζοσή για ηην εξαγυγή 

ακεπαίυν πλακών  
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2236 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ 
 Αξηζκεηηθά:   7,90                   
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  
 
ΟΗΚ 22.21  Καθαίπεζη επιζηπώζευν ηοίσυν πανηόρ ηύπος  

 

Καζαίξεζε πιαθηδίσλ ηνίρσλ παληφο ηχπνπ (πνξζειάλεο, θεξακεηθψλ 
θιπ), θαζψο θαη πιαθψλ καξκάξνπ νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ην θνλίακα 
ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηνδήπνηε χςνο. πκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 
ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
 

22.21.01  Υυπίρ να καηαβάλλεηαι πποζοσή για ηην εξαγυγή 
ακεπαίυν πλακών  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2238 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ 
 Αξηζκεηηθά:   4,50                 
 

  
 
 
 
 
 
 



 19 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  
 
ΟΗΚ 22.04  Καθαιπέζειρ πλινθοδομών 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2222 
 

Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-
02-01 "Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". 

 

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο.  

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ 
   Αξηζκεηηθά:  15,70                
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  
 
ΟΗΚ 22.23  Καθαίπεζη επισπιζμάηυν 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2252  
 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, 
αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, καξκαξνθνληακάησλ, 
αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη 
ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε 
απφ ην έδαθνο εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ 
θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο 
αρξήζησλ 0,03 m3/m2), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-
01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.  

 
  
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ 
   Αξηζκεηηθά: 5,60               
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο  
 
ΟΗΚ 22.45 Αποξήλυζη ξςλίνυν ή ζιδηπών κοςθυμάηυν 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2275  
 

Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη 
ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ 
ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή 
απνζήθεπζε.  

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ  
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ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ 
   Αξηζκεηηθά: 16,80              
 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο  
 
Υ. ΟΗΚ 22.04    Αποξήλυζη ειδών ςγιεινήρ και λοιπού εξοπλιζμού  
 
                          Απνμήισζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην ρψξν εηδψλ πγηεηλήο πα- 
                          ληφο ηχπνπ (ληπηήξα, ιεθάλε, δνρείν πιχζεσο θ.ι.π.)θαζψο θαη πα- 
                          ληφο θχζεσο εμνπιηζκνχ θαη ζπλνδψλ εμαξηεκάησλ απηψλ (αλακη- 
                         θηήξαο, θαπάθη ιεθάλεο θ.ι.π.) κε ην θνλίακα ζηξψζεσλ απηψλ, ζε  
                         νπνηνδήπνηε χςνο, κε πξνζνρή ψζηε λα κελ πξνθιεζεί νπνηαδήπν- 
                         ηε ξεγκάησζε. 
 
                         Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2222 
 
                         (Καη΄απνθνπή)   Σεκάρην 
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΠΔΝΖΝΣΑ  
 Αξηζκεηηθά:   50,00                 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΓΑ IΙ : ΔΠΙΣΡΩΔΙ - ΔΠΔΝΓΤΔΙ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  

 
 ΟΗΚ 65.31  κελεηόρ εζυηεπικών συπιζμάηυν από αλοςμίνιο 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6531  
 

θειεηφο εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ δηαρσξηζκνχ αηζνπζψλ, γξαθείσλ θιπ, 
νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ απφ δηαηνκέο αινπκηλίνπ, απνηεινχκελνο απφ επίπεδα 
θαηλψκαηα, ηεζιαζκέλα ή κε, γηα ηελ ππνδνρή παινπηλάθσλ, πιαζηηθψλ θχιισλ 
ή πιαθψλ ζπλζεηηθήο μπιείαο, θαζψο θαη εηνίκσλ θχιισλ ζπξίδσλ ή ζπξνθχιισλ 
(δελ ζπκπεξηιακβιαλνληαη ζηελ αμία ησλ ρσξηζκάησλ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ  03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

 

Γηακφξθσζε ηνπ ζθειεηνχ κε θαηαθφξπθα ζηνηρεία αινπκηλίνπ πάρνπο 2,5 mm 
αλά ην πνιχ 1,20 m θαη νξηδφληηα ζηνηρεία αλά ην πνιχ 1,50 m. Πιήξεο 
πεξαησκέλε εξγαζία πξνζαξκνγήο ζηνλ θάλλαβν ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο, 
θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο, ζηεξέσζεο, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, γηα πιήξε 
ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο ζθειεηνχ, ρσξίο ηελ αθαίξεζε 
αλνηγκάησλ ζπξψλ θαη θεγγηηψλ. 

 
                                    ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο:  ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ 

                  Αξηζκεηηθά:  56,00 
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ΑΡΘΡΟ 8Ο  

ΟΗΚ 78.05  Γςτοζανίδερ 

 
Γπςνζαλίδεο νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, πιάηνπο θαη κήθνπο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
520, κε ζήκαλζε CE, γηα ηελ επέλδπζε ηνίρσλ ή άιισλ επηθαλεηψλ πιήλ 
ςεπδνξνθψλ, εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ άλσ ησλ 0.72 m2, επί ζθειεηνχ ή 
κε (ν ηπρφλ ζθειεηφο ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο).  
 
πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδσλ εκβαδνχ 
εηνίκνπ θχιινπ κηθξφηεξνπ απφ  0.72 m2, νη ηηκέο ησλ άξζξσλ 
78.05.01.εσο 78.05.12 πξνζαπμάλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.05.13. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 

78.05.10     Γςτοζανίδερ ανθςγπέρ και πςπάνηοσερ, επίπεδερ, 
πάσοςρ 12,5 mm 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7809 

   
                      ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο:  ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ 

                  Αξηζκεηηθά:  16,80 
 

 
   
ΑΡΘΡΟ 9Ο  

OIK 73.33 Δπιζηπώζειρ δαπέδυν με κεπαμικά πλακίδια 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7331  
 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, 
έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε 
"GROUP 4", δηαζηάζεσλ 20x20 cm, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ 
εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 
"Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο".   
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 
450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή 
κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα 
ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο 
ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο 
επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.  
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη 
θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
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73.33.01 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 

20x20 cm 
 

                      ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο:  ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ 
                  Αξηζκεηηθά:  31,50 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο  

ΟΗΚ 73.34 Δπενδύζειρ ηοίσυν με κεπαμικά πλακίδια GROUP 1 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7326.1  
 
Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα εθπαισκέλα, ρξσκαηηζηά, 
αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 1", νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε 
θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο".  
 
Πεξνιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ, κε αξκνχο 
1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, κε 
πξφζκηθην βειηησηηθφ ηεο πξφζθπζεο κε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο, ή κε 
θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα 
ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg 
ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ην αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, ή κε 
εηδηθφ πιηθφ ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα, ν επηκειήο θαζαξηζκφο 
ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ ηνίρνπ θαη ε δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ 
δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θ.ιπ.  
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη 
θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
73.34.01 Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα GROUP 1, δηαζηάζεσλ 

20x20 cm 
 

                    ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο:  ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ 
                  Αξηζκεηηθά:  33,50 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο  
 
ΟΗΚ 77.102 Βαθή εζυηεπικών επιθανειών επισπιζμάηυν, ζκςποδέμαηορ ή 

γςτοζανίδυν με οικολογικό ακπςλικό σπώμα βάζευρ νεπού 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7744  

 
Βαθή εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο, επηρξηζκάησλ ή 
γπςνζαλίδσλ κε νηθνινγηθφ αθξπιηθφ ρξψκα βάζεσο, πηζηνπνηεκέλν 
απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θνξέα απνλνκήο νηθνινγηθνχ ζήκαηνο 
(πιηθά επί ηφπνπ, πξνεηνηκαζία επηθαλείαο, ηθξηψκαηα, εμνπιηζκφο θαη 
εξγαζία). 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
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                      ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο:  ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ 
                  Αξηζκεηηθά:  13,50 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο  
 
ΟΓΟ Β-82 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΓΗΑΒΑΔΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

Δ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΓΔ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2922) 

Πιήξεο δηακφξθσζε δηάβαζεο/πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζε πθηζηάκελα πεδνδξφκηα θαη 
λεζίδεο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε απνμήισζε ηεο ππάξρνπζαο πιαθφζηξσζεο θαη θξαζπέδσλ  

 ε πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηνπο (πιηθά θαη εξγαζία: πιάθεο, θνλίακα έδξαζεο, 
πιηθφ αξκνιφγεζεο, κεηαθνξά πιηθψλ επί ηφπνπ, εθηέιεζε εξγαζηψλ, 
θαζαξηζκφο ρψξνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ απνμήισζεο), ζχκθσλα κε ηελ 
πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε ππνβηβαζκέλε ζηάζκε, κε δηάηαμε, ηχπν θαη 
κνξθή πιαθψλ απφιπηα πξνζαξκνζκέλε πξνο ηελ πθηζηάκελε πιαθφζηξσζε.  
 

πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε αλαθιαζηηθψλ ηαηληψλ πξνζηαζίαο ζηελ 
πεξίκεηξν ηεο πιαθφζηξσζεο κέρξη ηελ ζθιήξπλζε ηνπ θνληάκαηνο έδξαζεο.  

 

Tηκή θαη’ απνθνπήλ (ηεκ), πιήξνπο δαηκνξθψζεσο δηάβαζεο ΑΜΔΑ. 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ 
 Αξηζκεηηθά:   115,00 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13Ο  
 
Υ. ΟΗΚ 77.80.01 Ανακαίνιζη σπυμάηυν ηοίσυν – οποθών 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7785.1 
 
Αλαθαίληζε ρξσκάησλ ηνίρσλ – νξνθψλ δηα πιαηζηηθνχ ή νπνηνδήπνηε 
άιινπ ρξψκαηνο πθίζηαηαη ζηελ επηθάλεηα , ζε δχν ζηξψζεηο κεηά ηεο 
απαηηνχκελεο πξνπαξαζθεπήο θαη απφμεζεο ηεο επηθάλεηαο ησλ 
παιαηψλ ρξσκάησλ.  

 
  πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
έληερλε θαη πιήξεο.  
 
                    Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
                             ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο:  ΔΞΗ 

                             Αξηζκεηηθά: 6,00 
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ΑΡΘΡΟ 14Ο  
 
Υ. ΟΗΚ 77.91 Ανακαίνιζη σπυμάηυν επιθανειών ή ζιδεπένιυν 

 
                       Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7791 
                        
                      Αλαθαίληζε νπνηνλδήπνηε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ   (μχιη- 
                      λσλ ή ζηδεξέλησλ) δηα δηπιήο ζηξψζεο ειαηνρξψκαηνο κεηά ηεο απαη- 
                      ηνχκελεο απφμεζεο ηεο επηθάλεηαο ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ.  

 
                        πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία έληε- 
                        Υλε θαη πιήξεο. 
 

                 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
                             ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο:  ΔΞΗ 

                             Αξηζκεηηθά: 6,00 
    
 

          
    ΟΜΑΓΑ IΙΙ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ -ΙΓΗΡΙΚΑ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15Ο  
 
Υ. ΟΗΚ 63.02 Καηαζκεςή και ηοποθέηηζη πάμπαρ ΑΜΔΑ 
                        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6302 
 
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ξάκπαο ΑΜΔΑ απφ κπαθιαβαδσηή γαιβαληζκέλε 
ιακαξίλα πάρνπο 4mm γηα θάιπςε πςνκεηξηθήο δηαθνξάο, κε θιηζε 5%, 
νπνηνπδήπνηε κήθνπο θαη πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,50κ. κε πιήξε θαηά κήθνο 
ζηεξίγκαηα έδξαζεο ζηα πιαηλά απφ θνιιφλεο ζηήξημεο δηακέηξνπ 4εθ. θαη νκνίσο 
αλά 1,5κ. εγθάξζηα. 
 Eπέλδπζε ζηα πιαηλά απφ θχιια ιακαξίλαο πάρνπο 2mm. Η ξάκπα ζα είλαη επζεία 
ή πεξηζηξνθηθή κε πιαηχζθαια, κε ζθειεηφ ξάκπαο απφ γσληαθά ειάζκαηα 5Υ5εθ. 
νξηδφληηα θαη 8Υ3εθ. θάζεηα θαη ηα πιατλά κέησπα κε επέλδπζε απφ ιακαξίλα καχξε 
πάρνπο 2,0 mm. 
Πεξηιακβάλνληαη πιαηλά εθαηέξσζελ θηγθιηδψκαηα κε δχν θαηά κήθνο ρεηξνιηζζήξεο 
– ζσιελσηνχο έθαζην δηακέηξνπ 5εθ. πάρνπο 3mm  ζε χςε 0,70 θαη 0,90 κ., θαη 
θηγιίδεο 6 x15 mm, θαζψο θαη ρακειφ πξνζηαηεπηηθφ ζε χςνο 10εθ απν ην πάηεκα 
ηεο ξάκπαο, πιαηχζθαια κε ηα αλαγθαία δηπιά ηαθ ησλ 8 cm θαη ηεο επέλδπζεο κε 
κπαθιαβαδσηή  ιακαξίλα. 
Γεληθά ζίδεξνο, πιηθά ήισζεο θαη ζηεξέσζεο, πιήξε βαθή κε κίλην θαη δχν ζηξψζεηο 
ειαηνρξψκαηνο, εξγαζία-πιηθά πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο. 
 
      Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
                             ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο:  ΔΚΑΣΟ 

                              Αξηζκεηηθά: 100,00 
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ΑΡΘΡΟ 16Ο  
 
 ΑΣΗΔ Ν\9910.02   Ππομήθεια και ηοποθέηηζη πλήποςρ ζεη WC ΑΜΔΑ 

          Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 14 
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιήξνπο ζεη WC γηα ΑΜΔΑ. ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 

πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα απφ ην εκπφξην ησλ εηδψλ, ήηνη: 

-Γχν ρεηξνιαβέο εθαηέξσζελ ηεο ιεθάλεο νξηδφληηεο κήθνπο 0,75κ. κε ην επάλσ 

κέξνο ηνπο ζε χςνο 0,70κ. απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ, αγθπξσκέλεο 

θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα αληέμνπλ θφξηηζε 150ργξ. Σνπιάρηζηνλ. ηε 

κία πιεπξά ηεο ιεθάλεο ηνπιάρηζηνλ, ζα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο πιάηνπο 0,90κ. 

γηα ηελ πιεπξηθή πξνζέγγηζε ακαμηδίνπ. Η ρεηξνιαβή πνπ ζα ηνπνζεηείηαη πξνο ηνλ 

ρψξν απηφ ζα είλαη αλαθιηλφκελε κε δπλαηφηεηα αθηλεηνπνίεζεο ζηελ θαηαθφξπθε 

ζέζε. Η κία εθ ησλ δχν ρεηξνιαβψλ ζα θέξεη επ΄απηήο ηελ ζήθε ραξηηνχ θαζαξηζκνχ. 

-Λεθάλε εηδηθνχ ηχπνπ (εηδηθνχ ζρήκαηνο πεηάινπ) χςνπο 0,45-0,50κ. απφ ηελ ηειηθή 

επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ κε ην εκπξφζζην άθξν ηεο ζε απφζηαζε 0,75-0,80 απφ ηνλ 

πίζσ απφ απηή επξηζθφκελν ηνίρν. Θα έρεη θάζηζκα κε θαπάθη θαη ζεη ζηήξημεο 

(επίηνηρε ζηήξημε),κε βαιβίδα έθπιπζεο ιεθάλεο (flash valve), δηακέηξνπ Φ28, κε 

ελεξγνπνίεζε κέζσ εληνιήο πεπηεζκέλνπ αέξα απφ ρεηξνθίλεην κπνπηφλ επίηνηρν ή 

κέζσ θσηνθπηηάξνπ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ ξνήο απφ 1-20sec. Η 

ιεθάλε ηα πιηθά επη ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ζπγθφιιεζεο 

ζηνκίσλ. 

-Νηπηήξαο ΑΜΔΑ απφ ιεπθή πνξζειάλε εηδηθνχ ζρήκαηνο, ξερφο, εξγνλνκηθφο, 

ρσξίο θνιψλα ζηήξημεο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 0,68Υ0,60κ. (κήθνο Υ πιάηνο) θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ ξάθη ζην ίδην χςνο. Η ζηήξημε ηνπ ληπηήξα ζα γίλεη ζηνλ ηνίρν κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληέρεη ζε θφξηηζε ζηελ εκπξφζζηα άθξε ηνπ ηνπιάρηζηνλ 

150ριξ. 

-Μπαηαξία αλάκηθηε ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ληπηήξα κε καθξχ ξνπμνχλη θαη καθξχ 

ρεηξηζηήξην ή κε θσηνθχηηαξν. 

-Καζξέπηεο αλαθιηλφκελνο γηα ρξήζε ΑΜΔΑ ηνπνζεηεκέλνο κε ηελ θάησ ηνπ αθκή 

ζην 1,00κ. απφ ην δάπεδν θαη λα έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 2,00κ. 

Μεηαμχ ιεθάλεο, ληπηήξα θαη πεξηθεξεηαθψλ εκπνδίσλ ζα εμαζθαιίδεηαη απφιπηα 

ειεχζεξνο ρψξνο δηακέηξνπ 1,50κ. γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ακαμηδίνπ. 

-Καιάζη αρξήζησλ θαη πηγθάι 

-Κξεκάζηξεο ζα ηνπνζεηνχληαη νπσζδήπνηε ζε δχν χςε 1,20κ. θαη 1,80κ. απφ ηελ 

ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ. 

-Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα 

-ηεγλσηήξαο ρεξηψλ 

-ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ, κε εζράξα νξεηράιθηλε δηακέηξνη Φ10εθ. 

-Οη δηαθφπηεο θσηηζκνχ ζα έρνπλ πιαθέηα κε κεγάιε επηθάλεηα πνπ ζα ηνπνζεηείηαη 

ζε χςνο 0,90-1,20κ. απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ. Θα πξνβιέπεηαη 

θσηηζκφο δηάρπηνο 150-200 Lux κε ειάρηζην 60 Lux ζην δάπεδν. πκπεξηιακβάλεηαη 

ζηελ ηηκή ην θσηηζηηθφ ζψκα θαη ηα πιίθα , κηθξνπιηθά πνπ απαηηνχληηα αλάινγα κε 

ην ρψξν. 

-χζηεκα θιήζεσο θηλδχλνπ. Γηαθφπηεο on/on θαη θνξδφλη ηνπνζεηεκέλν 

πεξηκεηξηθά ησλ ηνίρσλ, νξηδφληηα ζε απφζηαζε 30εθ. απφ ην δάπεδν. 
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-Θχξα μχιηλε πξεζζαξηζηή πιάηνπο 0,90κ. απφ θάζα ζε θάζα κε θέξνπζα 

ρεηξνιαβή ηχπνπ κνρινχ (φρη ζθαηξηθή) θαη νξηδφληην ρεηξνιηζζήξα ζρήκαηνο Π θαη 

θάζα ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηηο παξαθείκελεο επηθάλεηεο. 

-Δηδηθή ζήκαλζε ζχξαο «WC ΑΜΔΑ» 

-Απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία κε φια ηα πιηθά θαη ηα 

κηθξνπιηθά πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζεί ην WC ζε ιεηηνπξγία. 

(θαη΄απνθνπή ) 

Σηκή αλά ηεκάρην  

ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο:  ΥΗΛΗΑ ΟΚΣΑΚΟΗΑ                 
                      Αξηζκεηηθά:   1.800,00 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17Ο  
 
Υ. ΟΗΚ 64.29.01   Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ηος απαιηοςμένος ειδικού εξοπλιζμού 
λειηοςπγίαρ και αζθάλιζηρ ηηρ θύπαρ WC 
 
                  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6428  
 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιηζεο 
ηεο ζχξαο WC κε πξνδηαγξαθέο ρξήζεο απφ ΑκεΑ (κπάξεο θ.ιπ.). 
Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηηο απαηηνχκελεο 
δνθηκέο αληνρήο, ιεηηνπξγίαο θ.ιπ. 
Σηκή  αλά ηεκάρην 

 
          ΔΤΡΩ  Οινγξάθσο:  ΔΚΑΣΟ ΣΡΗΑΝΣΑ                
                            Αξηζκεηηθά: 130,00 
 

     Μεζζήλε 21-01-2022                                                          Μεζζήλε 
 
πληάρζεθε                                                              Διέγρζεθε & Θεσξήζεθε 
                                                                                      Η Αλ. Γηεπζχληξηα 
 
Κνπξνχπε Γσγψ                                                          Γεσξγία Καξαζηάζε 
Αξρηη. Μεραληθφο                                                         Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
 
 
 



EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΔΗΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ AΡ. ΣΙΜ.
ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΝΑΘΔΩΡΗ

Η 

ΑΡΘΡΟΤ

ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. ΠΟΟ-ΣΗΣΑ

1

Καζαίξεζε πιαθνζηώζεσλ 

δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη 

νηνδήπνηε πάρνπο 1 ΟΙΚ 22.20.01 ΟΙΚ 2236 Μ2 20,00

2

Καθαίπεζη επιζηπώζεων ηοίσων 

πανηόρ ηύπος σωπίρ να 

καηαβάλλεηαι πποζοσή για ηην 

εξαγωγή ακεπαιών πλακών

2 ΟΙΚ 22.21.01 ΟΙΚ 2238 Μ2 30,00

3
Καθαίπεζη πλινθοδομών

3 ΟΙΚ 22.04 ΟΙΚ 2222 Μ2 30,00

4
Καθαίπεζη επισπιζμάηων

4 ΟΙΚ 22.23 ΟΙΚ 2252 Μ2 30,00

5

Αποξήλωζη ξύλινων ή ζιδηπών 

κοςθωμάηων 5 ΟΙΚ 22.45 ΟΙΚ 2275 Μ2 6,00

6

Αποξήλωζη ειδών ςγιεινήρ και 

λοιπού εξοπλιζμού
6 Υ. ΟΙΚ 22.04 ΟΙΚ 2222

(ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ) 

ΣΔΜ 3,00

7

θειεηόο εζσηεξηθώλ ρσξηζκάησλ 

από αινπκίλην 7 ΟΙΚ 65.31 ΟΙΚ 6531 Μ2 30,00

8

Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο θαη 

ππξάληνρεο, επίπεδεο, πάρνπο 

12,5mm 8 OIK 78.05.10 OIK 7809 M2 60,00

9

Επιζηπώζειρ δαπέδων με κεπαμικά 

πλακίδια GROUP 4 διαζηάζεων 

20Χ20cm
9 OIK 73.33.01 OIK 7331 M2 12,00

10

Επενδύζειρ ηοίσων με κεπαμικά 

πλακίδια GROUP1 διαζηάζεων 

20Χ20cm
10 ΟΙΚ 73.34.01 ΟΙΚ 7326.1 Μ2 50,00

11

Βαθή εσηεξηθώλ επηθαλεηώλ 

επηρξηζκάησλ, ζθπξνδέκαηνο ή 

γπςνζαλίδσλ κε νηθνινγηθό 

αθξπιηθό ρξώκα βάζεσο λεξνύ 11 ΟΙΚ 77.102 ΟΙΚ 7744 Μ2 60,00

2. ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ

           ΟΜΑΓΑ  Ι  . ΑΠΟΞΗΛΩΔΙ - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ

ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ 

ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΑΜΔΑ Δ ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

Γ. ΜΔΗΝΗ

           ΟΜΑΓΑ  ΙΙ .  ΔΠΙΣΡΩΔΙ-ΔΠΔΝΓΤΔΙ



Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ AΡ. ΣΙΜ.
ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΝΑΘΔΩΡΗ

Η 

ΑΡΘΡΟΤ

ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. ΠΟΟ-ΣΗΣΑ

12

Γηακόξθσζε δηαβάζεσλ αηόκσλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζε πεδνδξόκηα 

θαη λεζίδεο 12 ΟΓΟ Β 82 ΟΓΟ 2922

(ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ) 

ΣΔΜ 5,00

13

Ανακαίνιζη σπωμάηων ηοίσων - 

οποθών
13

Υ. ΟΙΚ 

77.80.01 ΟΙΚ 7785.1 Μ2 40,00

14

Ανακαίνιζη σπωμάηων επιθανειών 

ξύλινων ή ζιδεπένιων
14 Υ. 77.91 ΟΙΚ 7791 Μ2 20,00

15

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 

ξάκπαο ΑΜΔΑ 15 Υ. ΟΙΚ 63.02 ΟΙΚ 6302 M2 136,00

17

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

πιήξνπο ζεη W.C. ΑΜΔΑ 17

ΑΣΗΔ Ν 

9910.02 ΗΛΜ 14

(ΚΑΣ΄ΑΠΟΚΟΠΗ) 

ΣΔΜ 10,00

18

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ 

απαηηνύκελνπ εηδηθνύ εμνπιηζκνύ 

ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιηζεο ηεο 

ζύξαο WC ΑΜΔΑ 18

Υ. ΟΙΚ 

64.29.01 ΟΙΚ 6428 TEM 4,00

ΜΔΗΝΗ  21-01-2022

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΓΩΓΩ ΚΟΤΡΟΤΠΗ

ΑΡΥΙΣ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΓΔΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΑΘΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΜΔΗΝΗ  

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΑΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

           ΟΜΑΓΑ  III .ΔΞΟΠΛΙΜΟ - ΙΓΗΡΙΚΑ



Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ AΡ. ΣΙΜ.
ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΝΑΘΔΩΡΗ

Η 

ΑΡΘΡΟΤ

ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. ΠΟΟ-ΣΗΣΑ



Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ AΡ. ΣΙΜ.
ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΝΑΘΔΩΡΗ

Η 

ΑΡΘΡΟΤ

ΜΟΝ. ΜΔΣΡ. ΠΟΟ-ΣΗΣΑ











EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΔΗΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ
AΡ. 

ΣΙΜ.

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΝΑΘΔΩΡΗ

Η 

ΑΡΘΡΟΤ

ΜΟΝ. ΜΔΣΡ.
ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ

  (ευρω)

ΜΔΡΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ      

(ευρώ)

ΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ            

(ευρώ)

1

Καζαίξεζε πιαθνζηώζεσλ 

δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη 

νηνδήπνηε πάρνπο 1 ΟΙΚ 22.20.01 ΟΙΚ 2236 Μ2 20,00 7,90 158,00

2

Καθαίπεζη επιζηπώζεων 

ηοίσων πανηόρ ηύπος σωπίρ 

να καηαβάλλεηαι πποζοσή 

για ηην εξαγωγή ακεπαιών 

πλακών
2 ΟΙΚ 22.21.01 ΟΙΚ 2238 Μ2 30,00 4,50 135,00

3
Καθαίπεζη πλινθοδομών

3 ΟΙΚ 22.04 ΟΙΚ 2222 Μ2 30,00 15,70 471,00

4
Καθαίπεζη επισπιζμάηων

4 ΟΙΚ 22.23 ΟΙΚ 2252 Μ2 30,00 5,60 168,00

5

Αποξήλωζη ξύλινων ή 

ζιδηπών κοςθωμάηων 5 ΟΙΚ 22.45 ΟΙΚ 2275 Μ2 6,00 16,80 100,80

6

Αποξήλωζη ειδών ςγιεινήρ 

και λοιπού εξοπλιζμού
6 ΣΧ. ΟΙΚ 22.04 ΟΙΚ 2222

(ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ) 

ΤΔΜ 3,00 50,00 150,00

1.182,80 1.182,80

7

Σθειεηόο εζσηεξηθώλ 

ρσξηζκάησλ από αινπκίλην 7 ΟΙΚ 65.31 ΟΙΚ 6531 Μ2 30,00 56,00 1.680,00

8

Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο θαη 

ππξάληνρεο, επίπεδεο, 

πάρνπο 12,5mm 8 OIK 78.05.10 OIK 7809 M2 60,00 16,80 1.008,00

9

Επιζηπώζειρ δαπέδων με 

κεπαμικά πλακίδια GROUP 

4 διαζηάζεων 20Χ20cm
9 OIK 73.33.01 OIK 7331 M2 12,00 31,50 378,00

10

Επενδύζειρ ηοίσων με 

κεπαμικά πλακίδια 

GROUP1 διαζηάζεων 

20Χ20cm 10 ΟΙΚ 73.34.01 ΟΙΚ 7326.1 Μ2 50,00 33,50 1.675,00

11

Βαθή εσηεξηθώλ 

επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ, 

ζθπξνδέκαηνο ή 

γπςνζαλίδσλ κε νηθνινγηθό 

αθξπιηθό ρξώκα βάζεσο 

λεξνύ 11 ΟΙΚ 77.102 ΟΙΚ 7744 Μ2 60,00 13,50 810,00

12

Γηακόξθσζε δηαβάζεσλ 

αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

ζε πεδνδξόκηα θαη λεζίδεο 12 ΟΓΟ Β 82 ΟΓΟ 2922

(ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ) 

ΤΔΜ 5,00 115,00 575,00

                         ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ι 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ 

ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΑΜΔΑ Δ 

ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ Γ. 

ΜΔΗΝΗ

ΔΡΓΟ:

 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ

           ΟΜΑΓΑ  Ι  . ΑΠΟΞΗΛΩΔΙ - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ

           ΟΜΑΓΑ  ΙΙ .  ΔΠΙΣΡΩΔΙ-ΔΠΔΝΓΤΔΙ



Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ
AΡ. 

ΣΙΜ.

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΝΑΘΔΩΡΗ

Η 

ΑΡΘΡΟΤ

ΜΟΝ. ΜΔΣΡ.
ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ

  (ευρω)

ΜΔΡΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ      

(ευρώ)

ΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ            

(ευρώ)

13

Ανακαίνιζη σπωμάηων 

ηοίσων - οποθών
13

ΣΧ. ΟΙΚ 

77.80.01 ΟΙΚ 7785.1 Μ2 40,00 6,00 240,00

14

Ανακαίνιζη σπωμάηων 

επιθανειών ξύλινων ή 

ζιδεπένιων 14 ΣΧ. 77.91 ΟΙΚ 7791 Μ2 20,00 6,00 120,00

6.486,00 6.486,00

15

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 

ξάκπαο ΑΜΔΑ 15 ΣΧ. ΟΙΚ 63.02 ΟΙΚ 6302 M2 136,00 100,00 13.600,00

16

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

πιήξνπο ζεη W.C. ΑΜΔΑ 16

ΑΤΗΔ Ν 

9910.02 ΗΛΜ 14

(ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ) 

ΤΔΜ 10,00 1800,00 18.000,00

17

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 

ηνπ απαηηνύκελνπ εηδηθνύ 

εμνπιηζκνύ ιεηηνπξγίαο θαη 

αζθάιηζεο ηεο ζύξαο WC 

ΑΜΔΑ 17

ΣΧ. ΟΙΚ 

64.29.01 ΟΙΚ 6428 TEM 4,00 130,00 520,00

32.120,00 32.120,00

1.182,80

ΟΜΑΓΑ ΙI : ΔΠΙΣΡΩΔΙ - ΔΠΔΝΓΤΔΙ 6.486,00

32.120,00

39.788,80

ΓΔ & ΟΔ 18% 7.161,98

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 46.950,78

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15% 7.042,62

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 53.993,40

354,95

63,89

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 54.412,24

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ : 2.442,60

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 56.854,84

ΦΠΑ 24% 13.645,16

 ΤΝΟΛΟ 70.500,00

              ΑΡΥ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ               ΓΔΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΑΘΗ

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  Η Αν. ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  Σ.Τ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ  ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΑΝΑΓΟΥΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ 

ΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΔΚΚΑΦΩΝ Δ 

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

ΓΩΓΩ ΚΟΤΡΟΤΠΗ                   

ΜΔΗΝΗ     21-01-22 ΜΔΗΝΗ      

Γ.Δ ΚΑΙ Ο.Δ. 18% 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ

                       ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ IV

                         ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ ΙΙ

ΟΜΑΓΑ ΙΙΙ: ΔΞΟΠΛΙΜΟ - ΙΓΗΡΙΚΑ

ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Ι

ΟΜΑΓΑ Ι  : ΑΠΟΞΗΛΩΔΙ - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ

           ΟΜΑΓΑ  III .ΔΞΟΠΛΙΜΟ - ΙΓΗΡΙΚΑ

ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΛΔΣΗ ΑΝΑ ΟΜΑΓΔ



Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ
AΡ. 

ΣΙΜ.

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΝΑΘΔΩΡΗ

Η 

ΑΡΘΡΟΤ

ΜΟΝ. ΜΔΣΡ.
ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ

  (ευρω)

ΜΔΡΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ      

(ευρώ)

ΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ            

(ευρώ)

  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ



Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ
AΡ. 

ΣΙΜ.

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΓΙΚΟ 

ΑΝΑΘΔΩΡΗ

Η 

ΑΡΘΡΟΤ

ΜΟΝ. ΜΔΣΡ.
ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ

  (ευρω)

ΜΔΡΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ      

(ευρώ)

ΟΛΙΚΗ 

ΓΑΠΑΝΗ            

(ευρώ)











ΑΤ-  - 1 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΧΝ 
ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΣΖΝ 
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΑΜΔΑ Δ 
ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ Γ. 

ΜΔΖΝΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ-
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

  
 ΑΡ.ΜΔΛ. : 1498-2/2022 
 

 
 
 
 
 

 
 

6. .Α.Τ. 
 

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ  
                                            
 

 
 
 
 
 

 
 

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ :  
Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 105/95 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΤ-  - 2 

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 
 
 

 
 
 
 

1. ΓΔΝΗΚΑ 
 
2. ΟΡΗΜΟΗ 
 
3. ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΤΠΑΡΞΖ ΤΝΣΟΝΗΣΖ 
 
4. ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΥΔΓΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 
 
5. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 
 
6. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΡΟΛΖΦΖ 
 
7. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 
8. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ 
 
9. ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΤ-  - 3 

 
 
1. ΓΔΝΗΚΑ 

Σν παξφλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (.Α.Τ.) απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 
ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΧΝ ΚΑΗ ΥΧΡΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΑΜΔΑ Δ ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ Γ. 
ΜΔΖΝΖ ».  

θαη ζπληάρζεθε κε βάζε ην Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212 Α) : «Διάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη  λα εθαξκφδνληαη  ζηα πξνζσξηλά ή 
θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε  πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ». 
 

Σν παξφλ (ζρέδην) θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα. 
Με ηνλ φξν πξνζσξηλφ ή θηλεηφ εξγνηάμην πνπ ζην εμήο απνθαιείηαη "εξγνηάμην" 
λνείηαη : Κάζε εξγνηάμην φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο νηθνδνκηθέο ή θαη πνιηηηθνχ 
κεραληθνχ θαη γεληθά εθηειείηαη ηερληθφ έξγν. Σέηνηεο είλαη θαη απηέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ 
παξαθάησ θαηάινγν:  
 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

1.    Δθζθαθέο  
2.    Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. 
3.    Καηαζθεπέο 
4.    πλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 
5.    Γηακφξθσζε ή εμνπιηζκφο 
6.    Μεηαηξνπέο 
7.    Αλαθαηλίζεηο 
8.    Δπηζθεπέο 
9.    Γηαιχζεηο 
10.   Καηεδαθίζεηο 
11.   Έθηαθηε ζπληήξεζε 
12.   Σαθηηθή ζπληήξεζε - εξγαζίεο βαθήο θαη θαζαξηζκνχ. 
13.   Δμπγίαλζε. 

 
 
2. ΟΡΗΜΟΗ 
     Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην παξψλ ζρέδην λννχληαη σο: 
2.1. Κχξηνο ηνπ έξγνπ: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη  
έλα έξγν. 

2.2 Αλάδνρνο: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί ε κειέηε ή 
θαη ε εθηέιεζε ή θαη ε επίβιεςε  ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

      Ο νξηζκφο ηνπ αλαδφρνπ εμεηδηθεχεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ 
κεηαμχ ελφο ή  

πεξηζζνηέξσλ παξαγφλησλ ηνπ έξγνπ θαηά πεξίπησζε σο εμήο: 
α.   Δξγνιάβνο: Πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη 
αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ, αλεμάξηεηα 
απφ ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία θέξεηαη αζθαιηζκέλνο ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ 
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θαη πξνθεηκέλνπ  γηα δεκφζηα έξγα ν αλάδνρνο φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 
3 ηνπ Ν. 1418/84. 
β.   Τπεξγνιάβνο: Πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε εξγνιάβν θαη αλαιακβάλεη 

ηελ εθηέιεζε  
νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία 

θέξεηαη  
αζθαιηζκέλνο ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. Χο ππεξγνιάβνο ζεσξείηαη επίζεο 
θαη ην πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε άιινλ ππεξγνιάβν θαη  αλαιακβάλεη 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ. 

2.3 Δξγνδφηεο: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζρέζε  
εξγαζίαο κε ηνλ εξγαδφκελν θαη ελ πξνθεηκέλσ νη παξάγνληεο ηνπ έξγνπ  πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (α) θαη β) ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, κε 
απνθιεηνκέλνπ θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ φηαλ  απηφο ζπλδέεηαη απεπζείαο κε 
ζρέζε εξγαζίαο  κε ηνλ εξγαδφκελν. 

2.4 Δξγαδφκελνο: Κάζε πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη απφ έλαλ εξγνδφηε κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθνπκέλσλ θαη ησλ 
καζεηεπνκέλσλ. 

2.5 Δθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ: Κάζε εθιεγκέλν άηνκν, κε εηδηθή αξκνδηφηεηα 
ζε ζέκαηα  πξνζηαζίαο ηεο αζθαιείαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2 θαη 3 ηνπ Ν. 1568/85, ην Π.Γ. 315/87 "χζηαζε ΔΤΑΔ 
ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ  θαη ελ γέλεη ηερληθψλ έξγσλ", ηα άξζξα 1,2,3 4 θαη 5 
ηνπ Ν. 1767/88"πκβνχιηα εξγαδνκέλσλ θαη άιιεο εξγαηηθέο δηαηάμεηο- θχξσζε  
ηεο 135   δηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο" (63/Α) θαη ηα άξζξα 2 (παξ. 4) θαη 3 ηνπ 
Π.Γ. 17/96 " 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)γηα λα εθπξνζσπεί ηνπο εξγαδνκέλνπο, φζνλ αθνξά  ηα 
δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαηά ηελ εξγαζία. 

2.6 Απηναπαζρνινχκελνο: Κάζε άηνκν, εθηφο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ φπσο 
απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 2 (παξ. 4 θαη 5) ηνπ Π.Γ. 17/96, ην  νπνίν κε ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζπκβάιεη ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

2.7 πληνληζηήο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: Κάζε 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ 
δελ ππάξρεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, αλαζέηεη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη 
παξαθάησ. 
 

 
3. ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΤΠΑΡΞΖ ΤΝΣΟΝΗΣΖ 

Γηα εξγνηάμην φπνπ είλαη παξφληα πνιιά ζπλεξγεία νξίδεηαη έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη ζπληνληζηέο ζε ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
κειέηεο αιιά θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 
 
4. ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ 

Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο ππάξρεη: 
Α.    ε θάζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ζπληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο 
θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 
Β.    Όηαλ νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο 
φπσο απηέο  

απαξηζκνχληαη ζηνλ παξαθάησ ελδεηθηηθφ θαηάινγν. 
 



ΑΤ-  - 5 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟΤ 
ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

1. Δξγαζίεο πνπ εθζέηνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε θηλδχλνπο θαηαπιάθσζεο, 
βχζηζεο ζε άκκν / ιάζπε ή πηψζεο απφ χςνο, νη νπνίνη επηδεηλψλνληαη 
ηδηαίηεξα απφ ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ησλ κεζφδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ή απφ ην πεξηβάιινλ ηεο ζέζεο εξγαζίαο ή ηνπ έξγνπ. 

2. Δξγαζίεο πνπ εθζέηνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ρεκηθέο ή βηνινγηθέο νπζίεο νη 
νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ή γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

3. Δξγαζίεο κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο νη νπνίεο απαηηνχλ ηνλ θαζνξηζκφ 
ειεγρνκέλσλ ή  
επηηεξνπκέλσλ πεξηνρψλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 20 ηεο ΚΤΑ Α2 

ζη/1539/13-5-85  
"Βαζηθνί θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ  
πξνθχπηνπλ απφ ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 
80/836/EYPATOM ηεο 15εο Ηνπιίνπ 1980 θαη 84/467/ΔΤΡΑΣΟΜ ηεο 3εο 
επηεκβξίνπ 1984" (280/Β). 

4.   Δξγαζίεο θνληά ζε ειεθηξηθνχο αγσγνχο πςειήο θαη κέζεο ηάζεο. 
5.   Δξγαζίεο ζε κέξε φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο πληγκνχ.  
6.   Φξέαηα, ππφγεηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ζήξαγγεο. 
7.   Δξγαζίεο θαηαδχζεσλ κε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. 
8.   Δξγαζίεο κε ζάιακν πεπηεζκέλνπ αέξα. 
9.   Δξγαζίεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ. 
10. Δξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο βαξέσλ  

      πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 
 

Γ.   Όηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, φπσο νξίδεηαη ζην ΠΓ 305/96 
(Άξζξν 3παξ. 12) φπνπ αλαθέξνληαη : 
 
«Πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη 
ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 
20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα 
ν εξγνιάβνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη φηαλ δελ ππάξρεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα 
δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηελ 
εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε πνπ θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.» 
δειαδή : 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΔΚ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΡΧΝ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΠΟΤ 
ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 12 ΣΟΤ Π.Γ. 305/96 
      

1.   Ζκεξνκελία δηαβίβαζεο  : 
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2.   Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ εξγνηαμίνπ : 
3.   Αξηζκφο αδείαο (ή έγθξηζεο γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ δελ απαηηείηαη άδεηα) : 
4.   Κχξηνο(νη) ηνπ έξγνπ (φλνκα(ηα) θαη δηεχζπλζε (εηο) : 
5.   Δίδνο ηνπ έξγνπ        : 
6.   Αλάδνρνο (νη) {φλνκα (ηα) θαη δηεχζπλζε (εηο)) : 
7. πληνληζηήο (εο) ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ  εθπφλεζε ηεο κειέηεο 

ηνπ έξγνπ  
       {φλνκα (ηα) θαη δηεχζπλζε (εηο)}   : 
8. πληνληζηήο (έο) ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  
       {φλνκα (ηα) θαη δηεχζπλζε (εηο)}         : 
9.   Πξνβιεπφκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην : 
10.  Πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ηνπ εξγνηαμίνπ                : 
11.  Πξνβιεπφκελνο κέγηζηνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην   : 
12.  Πξνβιεπφκελνο αξηζκφο εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη  απηναπαζρνινπκέλσλ 
ζην εξγνηάμην  : 
13.  ηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε επηιεγεί     : 

 
 
 
5. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 
 
ην παξφλ ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο πεξηγξάθνληαη θαη δηεπθξηλίδνληαη: 
     α.    Οη θαλφλεο πνπ ζα εθαξκφδνληαη ζην εξγνηάμην, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη 
ηπρφλ δξαζηεξηφηεηεο  

εθκεηάιιεπζεο πνπ δηεμάγνληαη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. 
     β.    Δηδηθά κέηξα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ηνπ  

παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ.305/96. 
5.1 Σν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη  
      ζηνηρεία γηα: 
 
     α.   Σελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο 
εξγαζίαο. 
     β.   Σελ αλάιπζε πνξείαο θαηαζθεπήο ζε θάζεηο. 
     γ.   Σελ θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ. 
     δ.   Σελ αλάιπζε κεζφδσλ εξγαζίαο θαηά θάζεηο. 
     ε.   Σνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 
     ζη.  Σηο ζπλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ. 
     δ.   Σε δηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ. 
     ε.   Σε κειέηε θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ φηαλ δελ πεξηγξάθνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 
 
 
5.2 Ο θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο πεξηιακβάλεη: 
     α.    Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 
έξγνπ. 
     β.    Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο 
εξγαζίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, φπσο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, 
κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ. Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά 
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αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ 
απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα ( χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, 
αεξίσλ, αηκνχ θιπ.) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ.  

 
5.3      Σν ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο αλαπξνζαξκφδνληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε  
ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. Ηδηαίηεξε 
πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζηελ 
αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο, ελψ κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο, ψζηε απηφο 
λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ην ζρέδην θαη ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ θαη εάλ 
δελ ππάξρεη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

5.4 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζπλνδεχεη ην 
έξγν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ 
έξγνπ. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ή δηάζπαζεο θαηφπηλ πψιεζεο 
ζε επί κέξνπο ηδηνθηήηεο, ν λένο ηδηνθηήηεο, ή ν θάζε επί κέξνπο ηδηνθηήηεο 
αληίζηνηρα κεξηκλά, ψζηε λα πεξηέξρεηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν 
ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

 
 
6. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΡΟΛΖΦΖ 

1. Ο εξγνδφηεο νθείιεη:. 
α) Να ιακβάλεη φζνλ αθνξά ηηο πξψηεο βνήζεηεο, ηελ ππξαζθάιεηα θαη ηελ 

εθθέλσζε ησλ ρψξσλ απφ εξγαδφκελνπο ηα αλαγθαία κέηξα ηα νπνία ζα είλαη 
πξνζαξκνζκέλα ζην κέγεζνο θαη ζηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη 
ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηα άιια πξφζσπα πνπ είλαη παξφληα. 

β) Να νξγαλψλεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη λα εμαζθαιίδεη ηηο θαηάιιειεο 
δηαζπλδέζεηο κε αξκφδηεο εμσηεξηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ 
άκεζα ζέκαηα πξψησλ βνεζεηψλ, επείγνπζαο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, δηάζσζεο θαη 
ππξαζθάιεηαο. 

γ) Να ειέγρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κέζα παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ ηαθηηθά, 
φζνλ αθνξά ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. 

2. Καη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν εξγνδφηεο πξέπεη 
κεηαμχ άιισλ λα νξίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξψηεο βνήζεηεο, ηελ ππξαζθάιεηα θαη ηελ εθθέλσζε ησλ 
ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Απηνί νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη 
θαηάιιειε επηκφξθσζε λα είλαη επαξθείο ζε αξηζκφ θαη λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζή ηνπο ην 
θαηάιιειν πιηθφ, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηνπο εηδηθνχο θηλδχλνπο ηεο επηρείξεζεο 
θαη ηεο εγθαηάζηαζεο. 

3. Ο εξγνδφηεο επίζεο νθείιεη: 
α) Να ζπληεξεί ηνπο ηφπνπο εξγαζίαο, ηα κεραλνινγηθά κέζα θαη ηνλ εμνπιηζκφ θαη 

λα κεξηκλά γηα ηελ θαηά ην δπλαηφ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ, πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλ απφ ηηο ειιείςεηο απηέο 
πξνθαιείηαη άκεζνο θαη ζνβαξφο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ακέζσο ε εξγαζία ζην ζεκείν πνπ εκθαλίδνληαη νη 
ειιείςεηο, κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. 
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β) Να ελεκεξψλεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εθηίζεληαη ή 
ελδέρεηαη λα εθηεζνχλ ζε ζνβαξφ θαη άκεζν θίλδπλν, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ έρνπλ 
ιεθζεί ή πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ. 

γ) Να ιακβάλεη κέηξα θαη λα δίλεη νδεγίεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε λα κπνξνχλ ζε 
πεξίπησζε ζνβαξνχ, άκεζνπ θαη αλαπφθεπθηνπ θηλδχλνπ λα δηαθφπηνπλ ηελ εξγαζία 
ή/θαη λα εγθαηαιείπνπλ ακέζσο ην ρψξν εξγαζίαο θαη λα κεηαβαίλνπλ ζε αζθαιή 
ρψξν.  

δ) Να κε δεηά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 
δηθαηνινγνχκελεο απφ ηηο πεξηζηάζεηο, λα αλαιάβνπλ πάιη ηελ εξγαζηαθή 
δξαζηεξηφηεηά ηνπο, εθφζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζνβαξφο θαη άκεζνο θίλδπλνο. 

4. Ο εξγαδφκελνο ν νπνίνο, ζε πεξίπησζε ζνβαξνχ άκεζνπ θαη αλαπφθεπθηνπ 
θηλδχλνπ, απνκαθξχλεηαη απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ ή/θαη απφ κηα επηθίλδπλε δψλε δελ 
επηηξέπεηαη λα ππνζηεί θακία δπζκελή επίπησζε θαη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ 
θάζε δεκηνγφλν θαη αδηθαηνιφγεηε ζπλέπεηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

5. Ο εξγνδφηεο εμαζθαιίδεη ψζηε φινη νη εξγαδφκελνη λα είλαη ζε ζέζε, ζε 
πεξίπησζε ζνβαξνχ θαη άκεζνπ θηλδχλνπ γηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ αζθάιεηα ή γηα ηελ 
αζθάιεηα άιισλ πξνζψπσλ θαη φπνπ ππάξρεη αδπλακία λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ 
αξκφδην ηεξαξρηθά πξντζηάκελν, λα ιακβάλνπλ νη ίδηνη ηα θαηάιιεια κέηξα, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηα δηαζέζηκα ηερληθά κέζα, ψζηε λα 
απνθεπρζνχλ νη ζπλέπεηεο ηνπ θηλδχλνπ απηνχ. 

Οη ελέξγεηέο ηνπο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ ζα ζπλεπάγνληαη δπζκελή κεηαρείξηζε 
εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε, εθηφο εάλ απνδεηρζεί φηη δελ ελήξγεζαλ ζχκθσλα κε ξεηά 
δνζείζεο νδεγίεο ή επέδεημαλ ζνβαξή ακέιεηα. 
 
7. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΤΝΣΟΝΗΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 
Οη ζπληνληζηέο πνπ νξίδνληαη γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ: 
    α.    πληνλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ πξφιεςεο θαη αζθάιεηαο ζηηο 
ηερληθέο ή θαη  

νξγαλσηηθέο επηινγέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίδνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο 
ή θάζεηο εξγαζίαο πνπ δηεμάγνληαη ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά θαη ζηελ πξφβιεςε ηεο 
δηάξθεηαο εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ απηψλ εξγαζηψλ ή θάζεσλ εξγαζίαο. 
    β.     πληνλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ κεξηκλψληαο ψζηε νη 
εξγνιάβνη θαη  

ππεξγνιάβνη θαη εάλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, 
νη  

απηναπαζρνινχκελνη: 
     η)   λα εθαξκφδνπλ κε ζπλέπεηα ηηο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο θαη  
     ηη)  φπνηε απαηηείηαη, λα εθαξκφδνπλ ην ζρέδην αζθάιεηαο  θαη πγείαο  

γ.    Αλαπξνζαξκφδνπλ ή κεξηκλνχλ ψζηε λα αλαπξνζαξκνζηεί ην ζρέδην θαη ν 
θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο. 
   δ.    Οξγαλψλνπλ καδί κε ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο (εάλ απαηηείηαη) θαη ην γηαηξφ 
εξγαζίαο ηε ζπλεξγαζία, κεηαμχ ησλ εξγνιάβσλ θαη ππεξγνιάβσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ ζην εξγνηάμην, 
θαη ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 
πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, θαζψο θαη ηελ 
ακνηβαία ελεκέξσζε ηνπο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζ. 7 (παξ. 9) ηνπ 
Π.Γ. 17/96, φηαλ πνιιέο επηρεηξήζεηο κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο, 
κεξηκλψληαο γηα ηε ζπκκεηνρή εθφζνλ ππάξρεη αλάγθε ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ. 
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    ε.    πληνλίδνπλ ηελ επνπηεία γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ εξγαζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 
    ζη.  Λακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην εξγνηάμην 
κφλν ζηα πξφζσπα  

πνπ έρνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα. 
    δ.    πλεξγάδνληαη κε ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ην γηαηξφ εξγαζίαο θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα απαζρφιεζεο ζην εξγνηάμην θαη δεηνχλ ηε γλψκε ηνπο θάζε θνξά πνπ 
θξίλνπλ απαξαίηεην. 
 
 
9. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ 
1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξ.6 γεληθέο αξρέο 
πξφιεςεο, βάζεη ησλ νπνίσλ νη εξγνδφηεο ζηα πιαίζηα  ησλ επζπλψλ ηνπο ιακβάλνπλ 
ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξφιεςεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 
θηλδχλσλ, ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηεο απαξαίηεηεο 
νξγάλσζεο θαη ηεο παξνρήο ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ, εθαξκφδνληαη θπξίσο φζνλ 
αθνξά: 
     α.   Σε δηαηήξεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε απφ άπνςε ηάμεο θαη 
πγηεηλήο. 
     β.   Σελ επηινγή ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ελ  φςεη ησλ ζπλζεθψλ 
πξφζβαζεο ζηηο ζέζεηο απηέο, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νδψλ ή δσλψλ 
κεηαθίλεζεο ή θπθινθνξίαο. 
     γ.   Σηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ. 
     δ.   Σελ ηαθηηθή ζπληήξεζε, ηνλ έιεγρν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ 
πεξηνδηθφ έιεγρν  

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεραληθψλ δηαηάμεσλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 
αηέιεηεο πνπ ζα  

κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
     ε.   Σελ νξηνζέηεζε θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ δσλψλ απνζήθεπζεο θαη ελαπφζεζεο 
ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ, εηδηθφηεξα εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλα πιηθά ή νπζίεο. 
     ζη.  Σηο ζπλζήθεο απνθνκηδήο ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
     δ.   Σελ απνζήθεπζε θαη ηε δηάζεζε ή ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 
άρξεζησλ πιηθψλ. 
     ε.   Σελ αλαπξνζαξκνγή, αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην, ηεο 
πξαγκαηηθήο  

δηάξθεηαο γηα ηα δηάθνξα είδε ή ζηάδηα εξγαζίαο. 
     ζ.   Σε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ. 
     η.   Σηο αιιειεπηδξάζεηο κε δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ζην ρψξν κέζα ή θνληά 
ζηνλ νπνίν έρεη  

εγθαηαζηαζεί ην εξγνηάμην. 
2.   Γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζην εξγνηάμην, νη εξγνιάβνη θαη 
ππεξγνιάβνη: 
     α.  Λακβάλνπλ κέηξα ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα IV ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 305/96 θαη αλαθέξνληαη 
παξαθάησ. 
     β.  Λακβάλνπλ ππφςε ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπληνληζηψλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο. 
3.  Αλάινγεο ππνρξεψζεηο κε απηέο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1396/83 έρεη θαη ν θχξηνο ηνπ 
έξγνπ. 
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10. ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ 
ε κνξθή παξαξηήκαηνο παξαζέηνληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη 
πγείαο γηα ηα εξγνηάμηα φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Π.Γ. 305/96 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 
ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ 

 
     Πξνθαηαξθηηθέο παξαηεξήζεηο. 
     Οη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ παξάξηεκα εθαξκφδνληαη θάζε 
θνξά πνπ απηφ απαηηείηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηηο πεξηζηάζεηο ή απφ ελδερφκελν θίλδπλν. 
     Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ν φξνο "ρψξνη" θαιχπηεη, κεηαμχ 
άιισλ, θαη ηα παξαπήγκαηα. 
 
ΜΔΡΟ Α 
ΔΛΑΥΗΣΔ ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ 
ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ. 
1.   ηαζεξφηεηα, αληνρή θαη ζηεξεφηεηα. 
1.1. Σα πιηθά, θαη γεληθφηεξα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε θαηά ηηο 
κεηαθηλήζεηο λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη 
λα ζηαζεξνπνηείηαη κε θαηάιιειν θαη αζθαιή ηξφπν. 
1.2. Ζ πξφζβαζε ζηηο ζηέγεο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε επηθάλεηα θαηαζθεπαζκέλε απφ 
πιηθά κε επαξθνχο αληνρήο επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ παξέρεηαη ν αλαγθαίνο 
εμνπιηζκφο ή ηα θαηάιιεια κέζα πξνθεηκέλνπ ε εξγαζία λα δηεμαρζεί θαηά ηξφπν 
αζθαιή. 
2.   Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο.  
2.1. Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη νχησο ψζηε λα κελ απνηεινχλ θίλδπλν ππξθαγηάο ή έθξεμεο θαη λα 
παξέρνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηελ απαξαίηεηε πξνζηαζία θαηά ησλ θηλδχλσλ 
ειεθηξνπιεμίαο απφ  άκεζε ή έκκεζε επαθή. 
2.2. Καηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ θαη ησλ δηαηάμεσλ 
πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ην είδνο θαη ε ηζρχο ηεο δηαλεκφκελεο 
ελέξγεηαο, ε επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ θαη ε ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ 
πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
3.   Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδχλνπ. 
3.1. Οη νδνί δηαθπγήο θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ πξέπεη λα παξακέλνπλ ειεχζεξεο θαη λα 
νδεγνχλ κε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηξφπν ζε αζθαιή πεξηνρή. 
3.2. ε πεξίπησζε θηλδχλνπ, φιεο νη ζέζεηο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 
εθθελψλνληαη γξήγνξα θαη ππφ ζπλζήθεο κέγηζηεο αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 
3.3. Ο αξηζκφο, ε θαηαλνκή θαη νη δηαζηάζεηο ησλ νδψλ δηαθπγήο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ 
εμαξηψληαη απφ ηε ρξήζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ 
ρψξσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη απφ ην κέγηζην αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα 
βξίζθνληαη εθεί. 
3.4. Οη εηδηθέο νδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδχλνπ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ζχκθσλα 
κε ην Π.Γ.105/95 "Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ " (67/Α). Ζ ζήκαλζε απηή 
πξέπεη λα έρεη ηελ απαξαίηεηε αληνρή θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία. 
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3.5. Οη νδνί δηαθπγήο, νη έμνδνη θηλδχλνπ, φπσο θαη νη δηάδξνκνη  θπθινθνξίαο θαη νη 
ζχξεο πξφζβαζεο ζ' απηνχο, δελ πξέπεη λα θξάζζνληαη απφ αληηθείκελα, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεκπφδηζηα αλά πάζα ζηηγκή. 
3.6. ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θσηηζκνχ, νη νδνί δηαθπγήο θαη νη έμνδνη θηλδχλνπ πνπ 
ρξεηάδνληαη θσηηζκφ πξέπεη λα δηαζέηνπλ εθεδξηθφ θσηηζκφ επαξθνχο έληαζεο. 
4.   Ππξαλίρλεπζε θαη ππξφζβεζε. 
4.1. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε ρξήζε ησλ 
ρψξσλ, ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ, ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ νπζηψλ θαη πιηθψλ  θαζψο θαη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ 
κπνξνχλ λα βξίζθνληαη εθεί, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη      επαξθήο αξηζκφο θαηάιιεισλ 
ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, αληρλεπηέο ππξθαγηάο θαη ζπζηήκαηα 
ζπλαγεξκνχ.  
4.2. Σα ελ ιφγσ ππξνζβεζηηθά κέζα, νη αληρλεπηέο ππξθαγηάο θαη ηα ζπζηήκαηα 
ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα  ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά. Πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο θαη αζθήζεηο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
4.3. Σα κε απηφκαηα (ρεηξσλαθηηθά) ππξνζβεζηηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εχθνια 
πξνζηηά, εχρξεζηα θαη λα επηζεκαίλνληαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/95 "Διάρηζηεο 
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε 
κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ" (67/Α). Ζ ζήκαλζε απηή πξέπεη λα έρεη ηελ  απαξαίηεηε  
αληνρή θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηάιιεια ζεκεία. 
5.   Αεξηζκφο 
5.1. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο 
ηελ νπνία θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε παξνρή θαζαξνχ 
αέξα ζε επαξθείο πνζφηεηεο. 
5.2. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη  εγθαηάζηαζε αεξηζκνχ, πξέπεη λα ηεξείηαη ζε θαηάζηαζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη λα κελ εθζέηεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ξεχκαηα αέξα πνπ 
βιάπηνπλ ηελ πγεία. 
5.3. Πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηελ αλαγγειία ησλ βιαβψλ, εθφζνλ 
απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
6.   Έθζεζε ζε εηδηθνχο θηλδχλνπο 
6.1. Οη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζε ερνζηάζκεο βιαβεξέο  γηα ηελ πγεία 
ηνπο νχηε ζε εμσηεξηθέο βιαβεξέο επηδξάζεηο (π.ρ. αέξηα, αηκνί, ζθφλεο). 
6.2. Δάλ νη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα εηζέξρνληαη ζε δψλεο φπνπ ν αέξαο 
ελδέρεηαη λα πεξηέρεη ηνμηθέο ή βιαβεξέο νπζίεο, λα έρεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε 
νμπγφλν ή ηέινο λα είλαη εχθιεθηνο, ν αέξαο εληφο ησλ δσλψλ απηψλ πξέπεη λα 
ειέγρεηαη θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα      γηα ηελ πξφιεςε θάζε 
θηλδχλνπ. 
6.3. Οη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εθηίζεληαη ζε επηθίλδπλε 
αηκφζθαηξα θιεηζηνχ ρψξνπ θαη πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα παξαθνινπζνχληαη ζπλερψο 
απφ έμσ θαη λα ιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί 
λα ηνπο παξαζρεζεί απνηειεζκαηηθή θαη άκεζε βνήζεηα. 
7.   Θεξκνθξαζία 
Ζ ζεξκνθξαζία ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 
αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαηά ην ρξφλν εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο εξγαζίαο, ηε ζσκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη 
εξγαδφκελνη θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ησλ επνρψλ ηνπ έηνπο. 
8.   Φπζηθφο θαη ηερλεηφο θσηηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ησλ ρψξσλ θαη ησλ νδψλ 
θπθινθνξίαο ζην εξγνηάμην. 
8.1. Οη ζέζεηο εξγαζίαο, νη ρψξνη θαη νη νδνί θπθινθνξίαο πξέπεη φζν είλαη δπλαηφ λα 
δηαζέηνπλ επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ θαη λα θσηίδνληαη θαηάιιεια θαη επαξθψο κε 
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ηερλεηφ θσηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη φηαλ ην θσο ηεο εκέξαο δελ επαξθεί 
εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θνξεηέο πεγέο θσηηζκνχ κε 
πξνζηαζία θαηά ησλ θξαδαζκψλ. Σν ρξψκα ηνπ ηερλεηνχ θσηφο δελ πξέπεη λα 
αιινηψλεη ή λα επεξεάδεη ηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ ζεκάησλ ή ησλ πηλαθίδσλ 
ζήκαλζεο. 
8.2. Οη εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ ησλ ρψξσλ, ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ νδψλ 
θπθινθνξίαο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε ην είδνο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ 
θσηηζκνχ λα κε δεκηνπξγεί θίλδπλν εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. 
8.3. Οη ρψξνη, νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη νδνί θπθινθνξίαο ζηνπο νπνίνπο νη 
εξγαδφκελνη είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνη ζε θηλδχλνπο ιφγσ βιάβεο ηνπ ηερλεηνχ 
θσηηζκνχ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε θσηηζκφ αζθαιείαο επαξθνχο έληαζεο. 
9.   Θχξεο θαη πχιεο  
9.1. Οη ζπξφκελεο ζχξεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα αζθάιεηαο ην νπνίν λα 
απνηξέπεη ηνλ εθηξνρηαζκφ θαη ηελ πηψζε ηνπο.  
9.2. Οη ζχξεο θαη νη πχιεο πνπ αλνίγνπλ πξνο ηα πάλσ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο 
κε ζχζηεκα αζθάιεηαο, ην νπνίν λα ηηο εκπνδίδεη λα μαλαπέθηνπλ. 
9.3. Οη ζχξεο θαη νη πχιεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηηο   νδνχο δηάζσζεο πξέπεη λα 
επηζεκαίλνληαη θαηάιιεια. 
9.4. Αθξηβψο δίπια απφ ηηο πχιεο πνπ πξννξίδνληαη, θπξίσο γηα ηελ πξνζπέιαζε 
νρεκάησλ, θαη εθφζνλ ε δηάβαζε γηα ηνπο πεδνχο δελ είλαη αζθαιήο, πξέπεη λα 
ππάξρνπλ ζχξεο γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ επθξηλψο επηζεκαηλφκελεο θαη 
κνλίκσο ειεχζεξεο. 
9.5. Οη κεραληθέο ζχξεο θαη πχιεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θίλδπλν αηπρήκαηνο 
γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη λα έρνπλ, γηα πεξίπησζε θηλδχλνπ, κεραληζκνχο 
αθηλεηνπνίεζεο εχθνια αλαγλσξίζηκνπο θαη πξνζηηνχο θαη λα κπνξνχλ, ζε πεξίπησζε 
δηαθνπήο ηεο παξνρήο ελέξγεηαο, λα αλνίγνπλ κε ρεηξνθίλεην κεραληζκφ, εθηφο εάλ 
αλνίγνπλ απηφκαηα.  
10.  Οδνί θπθινθνξίαο - Εψλεο θηλδχλνπ. 
10.1.Οη νδνί θπθινθνξίαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα θιηκαθνζηάζηα, νη ζηαζεξέο 
θιίκαθεο, νη απνβάζξεο θαη νη ξάκπεο θφξησζεο, πξέπεη λα ππνινγίδνληαη, λα 
ηνπνζεηνχληαη, λα δηεπζεηνχληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα  κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη εχθνια, κε πιήξε αζθάιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, 
ρσξίο νη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη θνληά ζε απηέο ηηο νδνχο θπθινθνξίαο λα  
δηαηξέρνπλ νηνλδήπνηε θίλδπλν. 
10.2.   Ο ππνινγηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ νδψλ θπθινθνξίαο πξνζψπσλ ή θαη 
εκπνξεπκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θνξηψζεηο 
θαη εθθνξηψζεηο, πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη ην 
είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Δθφζνλ δηα ησλ ελ ιφγσ νδψλ θπθινθνξίαο δηέξρνληαη 
κεηαθνξηθά κέζα, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη επαξθήο απφζηαζε αζθαιείαο ή 
απνηειεζκαηηθά κέζα πξνζηαζίαο γηα ηνπο άιινπο ρξήζηεο. Οη νδνί απηνί πξέπεη λα 
επηζεκαίλνληαη     επθξηλψο, λα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη λα ζπληεξνχληαη. 
10.3.Οη νδνί θπθινθνξίαο νρεκάησλ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαξθή  απφζηαζε απφ 
ζχξεο, πχιεο, δηαβάζεηο πεδψλ, δηαδξφκνπο θαη θιηκαθνζηάζηα. 
10.4.Δθφζνλ ζην εξγνηάμην ππάξρνπλ δψλεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, νη δψλεο 
απηέο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζπζηήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν κε 
εμνπζηνδνηεκέλσλ εξγαδνκέλσλ. 
10.5.Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία  ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηηο επηθίλδπλεο δψλεο. Οη επηθίλδπλεο δψλεο 
πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο. 
11.  Απνβάζξεο θαη ξάκπεο θφξησζεο 
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11.1.Οη απνβάζξεο θαη νη ξάκπεο θφξησζεο εθθφξησζεο πξέπεη λα  αληαπνθξίλνληαη 
ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ κεηαθεξνκέλνπ θνξηίνπ.  
11.2.Οη απνβάζξεο θφξησζεο - εθθφξησζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ κηα  ηνπιάρηζηνλ 
έμνδν. 
11.3.Οη ξάκπεο  θφξησζεο - εθθφξησζεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα ζηνπο 
εξγαδφκελνπο θαηά ηεο πηψζεο. 
12.  Υψξνο γηα ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηε ζέζε εξγαζίαο. Ζ επηθάλεηα ηεο ζέζεο 
εξγαζίαο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαηά ηξφπν ψζηε ην πξνζσπηθφ λα δηαζέηεη επαξθή 
ειεπζεξία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θάζε παξφληα απαξαίηεην 
εμνπιηζκφ ή πιηθφ. 
13.  Πξψηεο βνήζεηεο 
13.1.  Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ θαζ' νηαλδήπνηε ζηηγκή παξνρή 
πξψησλ βνεζεηψλ πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 
13.2.  Πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε κεηαθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη 
αηχρεκα ή παξνπζηάδνπλ αηθλίδηα αδηαζεζία πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαζρεζεί ηαηξηθή 
βνήζεηα. 
13.3.  ε πεξίπησζε πνπ είλαη απαξαίηεην ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ εξγνηαμίνπ ή ηνπ  
είδνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη ρψξνη  
πξψησλ βνεζεηψλ. 
13.4.  Οη ρψξνη πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη κε ηηο 
απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά πξψησλ βνεζεηψλ, λα είλαη εχθνια 
πξνζπειάζηκνη κε θνξεία θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 105/95 
"Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ" (67/Α). 
13.5   Τιηθφ πξψησλ βνεζεηψλ πξέπεη λα ππάξρεη ζε φια ηα κέξε πνπ είλαη 
απαξαίηεην ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Σν πιηθφ απηφ πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειε 
ζήκαλζε θαη λα είλαη εππξφζηην. 
13.6.  Ζ δηεχζπλζε θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηεο ηνπηθήο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ 
βνεζεηψλ πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη επθξηλψο. 
14. Υψξνη πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθφο εμνπιηζκφο. 
14.1.     Απνδπηήξηα θαη ηκαηηνθπιάθηα  
14.1.1.   ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηίζεληαη θαηάιιεια απνδπηήξηα, 
εθφζνλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ εηδηθά ξνχρα εξγαζίαο θαη δελ κπνξεί γηα 
ιφγνπο πγείαο ή εππξέπεηαο, λα ηνπο δεηεζεί λα αιιάδνπλ ζε άιιν ρψξν. Σα 
απνδπηήξηα απηά πξέπεη λα είλαη εππξφζηηα, λα έρνπλ επαξθή ρσξεηηθφηεηα θαη λα 
είλαη εμνπιηζκέλα κε θαζίζκαηα. 
14.1.2.   Σα απνδπηήξηα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο θαη λα δηαζέηνπλ 
εμνπιηζκφ ν νπνίνο λα επηηξέπεη ζε θάζε εξγαδφκελν λα ζηεγλψλεη, εθφζνλ είλαη 
απαξαίηεην, ηα ξνχρα εξγαζίαο ηνπ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ξνχρα θαη αληηθείκελα, θαη 
λα ηα θιεηδψλεη. Δαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ην απαηηνχλ (π.ρ. επηθίλδπλεο νπζίεο, 
πγξαζία, ξχπνη) ηα ξνχρα εξγαζίαο πξέπεη λα κπνξνχλ λα θπιάζζνληαη μερσξηζηά 
απφ ηα πξνζσπηθά ξνχρα θαη αληηθείκελα. 
14.1.3.   ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ηίζεληαη μερσξηζηά απνδπηήξηα γηα 
άλδξεο θαη γπλαίθεο. 
14.1.4.   Δθφζνλ δελ απαηηνχληαη απνδπηήξηα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο  παξ. 14.1.1., θάζε 
εξγαδφκελνο πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ έλα ρψξν πνπ λα κπνξεί λα θιεηδψλεη ηα 
ξνχρα ηνπ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα. 
14.2.     Νηνπο (θαηαησληζηήξεο) θαη ληπηήξεο 
14.2.1.   Δθφζνλ επηβάιιεηαη απφ ην είδνο εξγαζίαο ή γηα ιφγνπο πγηεηλήο, νη 
εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ηα θαηάιιεια ληνπο ζε επαξθή αξηζκφ. 
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14.2.2.   Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρσξηζηέο αίζνπζεο ληνπο, γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 
14.2.3.   Οη αίζνπζεο ληνπο πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ ν θάζε 
εξγαδφκελνο λα κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηεί άλεηα θαη ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 
πγηεηλήο. 
14.2.4.   Σα ληνπο πξέπεη λα έρνπλ δεζηφ θαη θξχν ηξερνχκελν λεξφ. 
14.2.5.   Δθφζνλ δελ απαηηνχληαη αίζνπζεο ληνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 14.2.1. 
πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο θαηάιιεισλ ληπηήξσλ κε ηξερνχκελν λεξφ 
(εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, δεζηφ) θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα απνδπηήξηα. 
Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ρσξηζηνί ληπηήξεο, γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο εθφζνλ απηφ είλαη 
απαξαίηεην γηα ιφγνπο εππξέπεηαο. 
14.2.6.   Δάλ νη αίζνπζεο ληνπο ή ληπηήξσλ θαη ηα απνδπηήξηα είλαη ρσξηζηά ζα πξέπεη 
λα επηθνηλσλνχλ κε επθνιία κεηαμχ ηνπο. 
14.3.     Απνρσξεηήξηα θαη ληπηήξεο Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 
εηδηθνχο ρψξνπο κε επαξθή αξηζκφ απνρσξεηεξίσλ θαη ληπηήξσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
πγεηνλνκηθή δηάηαμε Γ1/9900/27.11.74  "Πεξί ππνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο  
απνρσξεηήξίσλ| (1266/Β) πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο Γ1/2400/26.3.75 
(371/Β) θαη Αηβ/2055/4.3.80 (338/Β) θαη νη νπνίνη πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά ζηε ζέζε 
εξγαζίαο, ζηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο, ζηα απνδπηήξηα θαη ζηνπο ρψξνπο ληνπο ή 
ληπηήξσλ. 
15.  Υψξνη αλάπαπζεο θαη θαηαιχκαηα 
15.1.   Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο εππξφζηηνπο ρψξνπο 
αλάπαπζεο ή θαη θαηαιχκαηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
15.2.   Οη ρψξνη αλάπαπζεο ή/θαη ηα θαηαιχκαηα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο δηαζηάζεηο 
θαη λα δηαζέηνπλ ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα κε ξάρε ζε αξηζκφ πνπ λα αληηζηνηρεί ζηνλ 
αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
15.3.   Αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρψξνη, πξέπεη λα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ άιινη ρψξνη γηα παξακνλή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ. 
15.4.   ηελ πεξίπησζε ησλ κνλίκσλ θαηαιπκάησλ, θαη εθφζνλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζε έθηαθηεο κφλνλ πεξηζηάζεηο, απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επαξθείο ρψξνπο 
πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθφ εμνπιηζκφ, εληεπθηήξην θαη αλαπαπηήξην. Πξέπεη επίζεο λα 
είλαη εθνδηαζκέλνη κε θξεβάηηα, εξκάξηα ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα κε ξάρε αλάινγα κε 
ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη, ελδερνκέλσο, ζηελ παξνπζία 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δχν θχισλ. 
15.5.   ηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο θαη ζηα θαηαιχκαηα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη 
θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κε θαπληζηψλ απφ ηελ φριεζε ηνπ θαπλνχ. 
16.  Έγθπεο θαη γαινπρνχζεο κεηέξεο 
     Οη έγθπεο θαη νη γαιαρνχζεο κεηέξεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
θαηαθιίλνληαη πξνο αλάπαπζε ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο. 
17.  Δξγαδφκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο  
     Οη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαξξπζκηζκέλνη έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη 
ππφςε, θαηά πεξίπησζε, νη απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ δηάηαμε 
απηή εθαξκφδεηαη, ηδίσο, γηα ηηο ζχξεο, ηηο νδνχο επηθνηλσλίαο, ηα θιηκαθνζηάζηα, ηα 
ληνπο, ηνπο ληπηήξεο, ηα απνρσξεηήξηα θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηηο νπνίεο 
ρξεζηκνπνηνχλ ή ζηηο νπνίεο απαζρνινχληαη άκεζα εξγαδφκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο. 
18.  Γηάθνξεο δηαηάμεηο 
18.1.  Ο πεξηβάιινλ ρψξνο θαη ε πεξίκεηξνο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα έρνπλ επθξηλή 
θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε, ψζηε λα είλαη επθξηλψο νξαηνί θαη αλαγλσξίζηκνη. 
18.2.  ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην πξέπεη λα ηίζεηαη πφζηκν λεξφ θαη, 
ελδερνκέλσο έλα άιιν θαηάιιειν κε αιθννινχρν πνηφ ζε επαξθή πνζφηεηα, ηφζν 
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, φζν θαη θνληά ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο. 
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18.3.  ηνπο εξγαδνκέλνπο πξέπεη λα παξέρνληαη επθνιίεο γηα λα ιακβάλνπλ ηα 
γεχκαηα ηνπο θάησ απφ ηθαλνπνηεηηθέο  ζπλζήθεο θαη , ελδερνκέλσο, επθνιίεο γηα λα 
παξαζθεπάδνπλ ηα γεχκαηα ηνπο θάησ απφ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο. 
 
ΜΔΡΟ Β 
ΔΛΑΥΗΣΔ ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΗ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ 
ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ 
     Πξνθαηαξθηηθή παξαηήξεζε 
     Ζ θαηάηαμε ησλ ειαρίζησλ πξνδηαγξαθψλ ζε δχν ηκήκαηα, φπσο παξνπζηάδνληαη 
παξαθάησ, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο επηηαθηηθή φηαλ εηδηθέο πεξηζηάζεηο ην 
απαηηνχλ. 
 
 
Σκήκα Η 
     Θέζεηο εξγαζίαο ζηα εξγνηάμηα εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
1.   ηαζεξφηεηα, αληνρή θαη ζηεξεφηεηα.  
Οη θαηαζθεπέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε δνκή θαη ζηαζεξφηεηα αλάινγα κε ηηο 
δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπο. 
2.   Θχξεο θηλδχλνπ. 
2.1. Οη ζχξεο θηλδχλνπ πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ.  
2.2. Οη ζχξεο θηλδχλνπ δελ πξέπεη λα είλαη θιεηζηέο, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί λα 
ηηο αλνίμεη νηνδήπνηε, εχθνια θαη ακέζσο, ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 
2.3. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξφκελσλ θαη πεξηζηξεθφκελσλ ζπξψλ σο ζπξψλ 
θηλδχλνπ. 
3.   Δμαεξηζκφο 
3.1. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ ή κεραληθνχ εμαεξηζκνχ πξέπεη 
λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 
ελνριεηηθά ξεχκαηα αέξνο. 
3.2. Απνζέζεηο θαη ξχπνη πνπ ελδέρεηαη λα ελέρνπλ άκεζν θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ιφγσ κφιπλζεο ηνπ εηζπλενκέλνπ αέξα, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη 
ηαρέσο. 
4.   Θεξκνθξαζία 
4.1. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ρψξσλ αλάπαπζεο, ησλ ρψξσλ δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ 
επηθπιαθήο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο, ησλ θπιηθείσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ 
παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ ησλ 
ρψξσλ απηψλ. 
4.2. Σα παξάζπξα, νη θεγγίηεο θαη ηα παισηά ηνηρψκαηα δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηνλ 
ππεξβνιηθφ ειηαζκφ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ρξήζεο 
ηνπ ρψξνπ. 
5.   Φπζηθφο θαη ηερλεηφο θσηηζκφο 
     Οη ρψξνη εξγαζίαο, πξέπεη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα δηαζέηνπλ επαξθή θπζηθφ 
θσηηζκφ θαη δηαηάμεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ θαηάιιειν ηερλεηφ θσηηζκφ γηα ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  
6.   Γάπεδα, ηνίρνη θαη νξνθέο ησλ ρψξσλ 
6.1. Σα δάπεδα ησλ ρψξσλ πξέπεη λα κελ παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο, ηξχπεο ή 
επηθίλδπλα θεθιηκέλα επίπεδα θαη λα είλαη ζηαζεξά, ζηεξεά θαη αληηνιηζζεηηθά. 
6.2. Οη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ, ησλ ηνίρσλ θαη ησλ νξνθψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 
πξέπεη λα κπνξνχλ λα πθίζηαληαη ζπλήζε θαη ζε βάζνο θαζαξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα 
επηηπγράλνληαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 
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6.3. Σα δηαθαλή ή δηαθψηηζηα ηνηρψκαηα, θαη ηδηαίηεξα ηα εληειψο παισηά ηνηρψκαηα, 
εθφζνλ βξίζθνληαη κέζα ζε ρψξνπο ή θνληά ζε ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζε νδνχο 
θπθινθνξίαο, πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
πιηθά αζθαιείαο ή λα ρσξίδνληαη απφ ηηο ελ ιφγσ ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηνπο δηαδξφκνπο 
θπθινθνξίαο νχησο ψζηε νη εξγαδφκελνη λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηνηρψκαηα 
απηά,     νχηε λα ηξαπκαηίδνληαη απφ ηπρφλ ζξαχζκαηα ηνπο. 
7.   Παξάζπξα θαη θεγγίηεο 
7.1. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα κπνξνχλ αζθαιψο λα αλνίγνπλ, λα θιείλνπλ, λα 
ξπζκίδνπλ θαη λα  ζηεξεψλνπλ ηα παξάζπξα, ηνπο θεγγίηεο θαη ηα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ. 
7.2. Όηαλ ηα ελ ιφγσ παξάζπξα, αλνίγκαηα θαη ζπζηήκαηα είλαη αλνηρηά, ε ζέζε ηνπο 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 
7.3. Σα παξάζπξα θαη νη θεγγίηεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαηά ηξφπν 
ελαξκνληδφκελν κε ηνλ εμνπιηζκφ ή εθνδηαζκέλα κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα έηζη ψζηε 
λα θαζαξίδνληαη ρσξίο θηλδχλνπο γηα ην πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ θαη γηα ηνπο παξφληεο 
εξγαδφκελνπο. 
8.   Θχξεο θαη πχιεο 
8.1. Ζ ζέζε, ν αξηζκφο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ζπξψλ θαη ησλ 
ππιψλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε θχζε θαη ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ. 
8.2. ηηο δηαθαλείο ζχξεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη επηζήκαλζε, ζην χςνο ησλ καηηψλ. 
8.3. Οη ζχξεο θαη πχιεο πνπ αλνίγνπλ θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζχλζεηο πξέπεη λα είλαη 
δηαθαλείο ή λα έρνπλ δηαθαλή θαηλψκαηα. 
8.4. Δθφζνλ νη δηαθαλείο ή δηαθψηηζηεο επηθάλεηεο ησλ ζπξψλ θαη ππιψλ δελ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθά αζθαιείαο θαη ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ησλ 
εξγαδνκέλσλ απφ ηπρφλ ζξαχζκαηα ηνπο, νη επηθάλεηεο απηέο πξέπεη λα 
πξνζηαηεχνληαη απφ ρηππήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηε Θξαχζε ηνπο. 
9.   Οδνί θπθινθνξίαο 
     Δθφζνλ ε ρξήζε θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ ην απαηηνχλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, πξέπεη λα ππνδεηθλχεηαη ζαθψο ε ράξαμε ησλ νδψλ 
θπθινθνξίαο. 
10.  Δηδηθά κέηξα γηα ηηο θπιηφκελεο ζθάιεο θαη ηνπο θπιηφκελνπο δηαδξφκνπο. 
     Οη θπιηφκελεο ζθάιεο θαη νη θπιηφκελνη δηάδξνκνη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αζθαιψο, 
λα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε 
ζπζηήκαηα επείγνπζαο αθηλεηνπνίεζεο, ηα νπνία λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια θαη λα 
είλαη εππξφζηηα. 
11.  Γηαζηάζεηο θαη φγθνο αέξα ησλ ρψξσλ 
     Οη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα θαη χςνο πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνπο 
εξγαδφκελνπο λα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο ρσξίο θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία 
ή ηελ επεμία ηνπο. 
 
Σκήκα ΗΗ 
     Θέζεηο εξγαζίαο ζε εξγνηάμηα εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
1.   ηαζεξφηεηα, αληνρή θαη ζηεξεφηεηα 
1.1. Οη θηλεηέο ή ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε χςνο ή ζε βάζνο πξέπεη 
λα είλαη ζηεξεέο θαη ζηαζεξέο  αλάινγα κε: 
     α.   Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηέο 
     β.   Σα αλψηαηα θνξηία πνπ ελδέρεηαη λα θέξνπλ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο. 
     γ.   Σηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνζηνχλ. 
1.2. Αλ ηα ππνζηεξίγκαηα θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ απηψλ δελ δηαζέηνπλ 
εγγελή επζηάζεηα, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ηνπο κε θαηάιιεια θαη αζθαιή 
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κέζα ζηεξέσζεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε άθαηξε ή αθνχζηα  κεηαθίλεζε 
ηνπ ζπλφινπ ή ηκεκάησλ ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
1.3. Ζ ζηαζεξφηεηα θαη ε ζηεξεφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξέπεη λα ειέγρνληαη 
θαηάιιεια, ηδίσο κεηά απφ ελδερφκελε αιιαγή ηνπ χςνπο ή ηνπ βάζνπο ησλ ζέζεσλ 
απηψλ. 
2.   Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελεξγείαο. 
2.1. Οη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ, ηδίσο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ 
ππφθεηληαη ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη 
ηαθηηθά. 
2.2. Οη πξνυπάξρνπζεο ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ εγθαηαζηάζεηο πξέπεη 
λα εληνπίδνληαη, λα ειέγρνληαη θαη λα επηζεκαίλνληαη επθξηλψο. 
2.3. Δθφζνλ ππάξρνπλ ελαέξηνη ειεθηξνθφξνη αγσγνί, πξέπεη λα εθηξέπνληαη έμσ απφ 
ην εξγνηάμην είηε λα ηίζεληαη εθηφο ηάζεο. Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη θξάγκαηα ή πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα πξνθεηκέλνπ ηα νρήκαηα θαη νη 
εγθαηαζηάζεηο λα παξακέλνπλ ζε απφζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ νρήκαηα ηνπ 
εξγνηαμίνπ νθείινπλ λα πεξάζνπλ θάησ απφ ηνπο αγσγνχο απηνχο, πξέπεη λα γίλνληαη 
νη θαηάιιειεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη λα ιακβάλεηαη ε θαηάιιειε ελαέξηα πξνζηαζία. 
2.4. Σα κέηξα ηεο πξνεγνπκέλεο παξ. 2.3. ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
3.   Αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο  
     Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο πνπ 
κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο. 
4.   Πηψζεηο αληηθεηκέλσλ 
4.1. Οη εξγαδφκελνη  πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη, εθφζνλ είλαη ηερληθά εθηθηφ, απφ ηηο 
πηψζεηο αληηθεηκέλσλ κε κέζα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. 
4.2. Σα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα θπιάζζνληαη ή λα ζηνηβάδνληαη θαηά ηξφπν 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαηάξξεπζε ή αλαηξνπή ηνπο. 
4.3. Δθφζνλ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζηεγαδφκελνη δηάδξνκνη ζην 
εξγνηάμην ή λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε πξφζβαζε ζηηο επηθίλδπλεο δψλεο. 
5.   Πηψζεηο απφ χςνο 
5.1. Οη πηψζεηο απφ χςνο πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη, ηδίσο κέζσ ζηεξεψλ 
θηγθιηδσκάησλ κε επαξθέο χςνο πνπ ζα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εκπφδην ζηε 
ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ, έλα ρεηξνιηζζήξα θαη ελδηάκεζν νξηδφληην ζηνηρείν, ή άιιν 
ηζνδχλακν κέζν, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
5.2. Οη εξγαζίεο ζε χςνο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν κε ηε βνήζεηα ηνπ 
θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ή κε κεραληζκνχο ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο φπσο 
θηγθιηδψκαηα, εμέδξεο ή δίρηπα πξνζηαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε απηψλ ησλ 
κέζσλ δελ είλαη δπλαηή ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ηα 
θαηάιιεια κέζα πξφζβαζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δψλεο αζθαιείαο ή άιιεο 
κέζνδνη αζθάιεηαο κε αγθχξσζε, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  
6.   Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο 
6.1. Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη 
έηζη ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα θαηαξξεχζνπλ ή  λα κεηαηνπηζζνχλ ηπραία.  
6.2. Σα δάπεδα εξγαζίαο θαη ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα έρνπλ 
ηέηνηα θαηαζθεπή, δηαζηάζεηο θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε πξνζψπσλ ή ε έθζεζε ηνπο ζε πηψζεηο 
αληηθεηκέλσλ. 
6.3. Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ζηηο 
παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
     α.   Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπο 
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     β.   ηε ζπλέρεηα, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 
     γ.   Μεηά απφ θάζε κεηαηξνπή, πεξίνδν αρξεζηίαο, θαθνθαηξία ή ζεηζκηθέο δνλήζεηο 
ή κεηά απφ νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληνρή ή ηε 
ζηαζεξφηεηα ηνπο. 
6.4. Οη θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αληνρή θαη λα ζπληεξνχληαη ζσζηά. Πξέπεη 
επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά, ζηα θαηάιιεια ζεκεία θαη ζχκθσλα κε ηε ρξήζε 
γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 
6.5. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα απνθεχγνληαη αθνχζηεο κεηαηνπίζεηο 
ησλ θηλεηψλ ηθξησκάησλ. 
7.   πζθεπέο αλχςσζεο. 
7.1. Κάζε ζπζθεπή ή εμάξηεκα αλχςσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπο, ησλ ζπλδέζκσλ, ησλ αγθπξψζεσλ θαη ησλ ζηεξηγκάησλ ηνπο, πξέπεη: 
     α.   Να ζρεδηάδνληαη θαη λα θαηαζθεπάδνληαη ζσζηά θαη λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε 
αληνρή γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. 
     β.   Να εγθαζίζηαληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά 
     γ.   Να ζπληεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
     δ.   Να παξαθνινπζνχληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζε πεξηνδηθέο δνθηκέο θαη ειέγρνπο 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
     ε.   Να ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια θαη 
έρνπλ εθνδηαζηεί κε ηηο θαηάιιειεο άδεηεο βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
7.2. Κάζε ζπζθεπή θαη εμάξηεκα αλχςσζεο πξέπεη λα θέξεη επθξηλψο έλδεημε ηνπ 
αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ, ζχκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
7.3. Οη ζπζθεπέο αλχςσζεο, θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο, δελ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
πξννξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
7.4. Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο, εγθξίζεηο θιπ. Πξέπεη λα επξίζθνληαη ζην 
εξγνηάμην θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
8.   Ορήκαηα, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ. 
8.1. Όια ηα νρήκαηα θαη ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζψο θαη ηα κεραλήκαηα 
δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη: 
     α.   Να είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ιακβάλνληαο ππφςε, ζην 
κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηηο εξγνλνκηθέο αξρέο. 
     β.   Να δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ηπρφλ κεηαηξνπέο λα 
εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πγεία θαη 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
     γ.   Να ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά θαη απφ πξφζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε 
ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
8.2. Οη νδεγνί θαη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ 
θαζψο θαη ησλ κεραλεκάησλ δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη εηδηθή 
εθπαίδεπζε θαη λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία άδεηα. 
8.3. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηψζε ησλ ελ 
ιφγσ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ζην ρψξν εθζθαθήο ή ζην λεξφ. 
8.4. Σα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ πξέπεη, λα 
είλαη εθνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, ψζηε ν νδεγφο λα πξνζηαηεχεηαη θαηά ηεο ζχλζιηςεο ζε πεξίπησζε 
αλαηξνπήο ηνπ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαηά ηεο πηψζεο αληηθεηκέλσλ. 
8.5. Όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, άδεηεο θιπ. πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα ή 
ηνλ νδεγφ θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
9.   Δγθαηαζηάζεηο, κεραλέο, εμνπιηζκφο 
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9.1. Οη εγθαηαζηάζεηο, νη κεραλέο θαη ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
κεραλνθηλήησλ ή κε εξγαιείσλ ρεηξφο πξέπεη: 
     α.   Να είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο ιακβάλνληαο ππφςε, ζην 
κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηηο 
          εξγνλνκηθέο αξρέο. 
     β.   Να δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 
     γ.   Να ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 
     δ.   Να ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ  έρνπλ ιάβεη θαηάιιειε 
εθπαίδεπζε. 
9.2. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα φξγαλα ππφ πίεζε πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα 
ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
10.  Δθζθαθέο, θξέαηα, ρσκαηνπξγηθέο θαη ππφγεηεο εξγαζίεο, ζήξαγγεο. 
10.1.ηηο εθζθαθέο, ηα θξεάηηα, ηηο ππφγεηεο εξγαζίεο ή ηηο ζήξαγγεο πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο: 
     α.   Γηα ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη δηακφξθσζε ησλ πξαλψλ. 
     β.   Γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ πηψζε αλζξψπσλ, εμνπιηζκνχ ή 
αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη απφ ηελ εηζξνή χδαηνο. 
     γ.   Γηα λα ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ζε φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ λα δηαηεξεί 
ηελ αηκφζθαηξα  θαηάιιειε γηα ηελ αλαπλνή, ρσξίο λα παξνπζηάδεη θηλδχλνπο γηα ηελ 
πγεία. 
     δ.   Γηα λα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα πξνθπιάζζνληαη ζε ρψξν αζθαιή ζε 
πεξίπησζε ππξθαγηάο, εηζξνήο χδαηνο ή πιηθψλ. 
10.2.     Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε κείσζε ζην ειάρηζην ησλ θηλδχλσλ απφ ππφγεηα θαιψδηα 
θαη άιια ζπζηήκαηα εγθαηαζηάζεσλ δηαλνκήο. 
10.3.     Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη αζθαιείο νδνί εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζην ρψξν 
εθζθαθήο. 
10.4.     Σα πξντφληα ηεο εθζθαθήο, ν εμνπιηζκφο θαη ηα θηλνχκελα νρήκαηα πξέπεη λα 
ηεξνχληαη ζε απφζηαζε απφ ηηο εθζθαθέο. Δθφζνλ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδνληαη θαηάιιειεο πεξηθξάμεηο.  
11.  Δξγαζίεο θαηεδάθηζεο 
     Όηαλ ε θαηεδάθηζε ελφο θηηξίνπ ή έξγνπ ελέρεη θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ή ην 
θνηλφ: 
     α.   Πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα, κέζνδνη θαη 
δηαδηθαζίεο. 
     β.   Οη εξγαζίεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα εθηεινχληαη ππφ ηελ επίβιεςε 
αξκνδίνπ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. (ΦΔΚ 451/24-6-1993) 
12.  Φέξνληεο νξγαληζκνί απφ κέηαιιν ή ζθπξφδεκα, μπιφηππνη θαη βαξέα 
πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία. 
12.1.     Οη θέξνληεο νξγαληζκνί απφ κέηαιιν ή ζθπξφδεκα θαη ηα ζηνηρεία ηνπο, νη 
μπιφηππνη, ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ή ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη 
αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα ζπλαξκνινγνχληαη θαη λα απνζπλαξκνινγνχληαη ππφ ηελ 
επίβιεςε αξκνδίνπ πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
12.2.     Πξέπεη λα ιακβάλνληαη επαξθή πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ νθείινληαη ζην εχζξαπζην ή ζηελ πξνζσξηλή 
αζηάζεηα ελφο έξγνπ. 
12.3.     Οη μπιφηππνη, ηα πξνζσξηλά ζηεξίγκαηα θαη νη αληηζηεξίμεηο πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη, λα          ππνινγίδνληαη, λα εθηεινχληαη θαη λα ζπληεξνχληαη έηζη ψζηε λα 
αληέρνπλ ρσξίο θίλδπλν ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ κπνξεί λα ηνπο επηβιεζνχλ. 
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13.  Πξνζσξηλά θξάγκαηα θαη ζάιακνη εθηέιεζεο ππνβξπρίσλ εξγαζηψλ. 
13.1.Οια ηα πξνζσξηλά θξάγκαηα θαη νη ζάιακνη γηα ππνβξχρηεο εξγαζίεο πξέπεη: 
     α.   Να θαηαζθεπάδνληαη ζσζηά κε θαηάιιεια θαη ζηεξεά πιηθά επαξθνχο αληνρήο. 
     β.   Να δηαζέηνπλ επαξθή εμνπιηζκφ ψζηε λα κπνξνχλ νη εξγαδφκελνη λα 
πξνζηαηεπηνχλ ζε πεξίπησζε απφηνκεο εηζξνήο χδαηνο ή πιηθψλ. 
13.2.     Ζ θαηαζθεπή, ε ηνπνζέηεζε, ε κεηαηξνπή ή ε απνζπλαξκνιφγεζε ελφο 
πξνζσξηλνχ θξάγκαηνο ή ελφο ζαιάκνπ πξέπεη λα γίλνληαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 
επηβιέπνληνο κεραληθνχ. 
13.3.     Όια ηα πξνζσξηλά θξάγκαηα θαη νη ζάιακνη πξέπεη λα επηζεσξνχληαη θαηά 
ηαθηά δηαζηήκαηα απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ. 
14.  Δξγαζίεο ζηηο ζηέγεο. 
14.1.     ηηο εξγαζίεο πάλσ ζε ζηέγεο ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πηψζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 
εξγαιείσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ ή πιηθψλ. 
14.2.     Όηαλ εξγαδφκελνη πξέπεη λα εξγαζηνχλ επί ή πιεζίνλ ζηέγεο ή νπνηαζδήπνηε 
άιιεο επηθάλεηαο απφ εχζξαπζην πιηθφ δηα κέζνπ ηνπ νπνίνπ θηλδπλεχνπλ λα πέζνπλ, 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα έηζη ψζηε λα  κελ βαδίζνπλ απφ απξνζεμία 
ζηελ επηθάλεηα ησλ εχζξαπζησλ πιηθψλ, νχηε λα πέζνπλ ζην έδαθνο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μεζζήλε       21/01/2022  Μεζζήλε            

πληάρζεθε      Διέγρζεθε &Θεσξήζεθε 
  Ζ ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΡΗΑ  Σ.Τ.  

ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ 
   

ΚΟΤΡΟΤΠΖ ΓΧΓΧ     ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΡΑΣΑΘΖ 
  ΑΡΥΗΣ. ΜΖΥΑΝΗΚΟ   ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

   
   
   
   

 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡ.  ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ      ΔΡΓΟ:  ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ                           
ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ               ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ  
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                        ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΑΜΔΑ Δ ΥΟ- 

                                                 ΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ Γ. ΜΔΗΝΗ 
   
 
 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
 
 

 

Ο Γήκνο Μεζζήλεο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξόζθιεζε ΥΗ ηνπ 
ππνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδόηεζεο ζην 
πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ » ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο «Κνηλσληθέο θαη 
πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ» κε ηίηιν : 
«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ 
ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΑΜΔΑ Δ ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ», αιιά θαη ηα 
αηηήκαηα ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ ππνβιήζεθαλ κε ην ίδην ζέκα, 
πξνρώξεζε ζηελ επηινγή 14 ζρνιηθώλ κνλάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη 
– θαηαζθεπάζεη έξγν κε βαζηθό ζηόρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο απξόζθνπηεο 
πξόζβαζεο ησλ ΑΜΔΑ ζηνπο ρώξνπο ησλ ζρνιείσλ. 

Δπηιέμηκεο δαπάλεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζεσξνύληαη νη 
δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζε δξάζεηο θαηαζθεπήο ή πξνθαηαζθεπήο θαη 
ηνπνζέηεζεο ξακπώλ πξόζβαζεο ησλ ΑΜΔΑ , θαζώο θαη θαηαζθεπήο ρώξσλ 
πγηεηλήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπο, ζηνπο ρώξνπο ησλ ζρνιείσλ. Δπηιέμηκν 
θνλδύιη είλαη θαη ν Φ.Π.Α. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ελ ιόγσ θαηαζθεπέο ζα γίλνπλ 
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία γηα ηελ 
πξνζβαζηκόηεηα ησλ ΑΜΔΑ ζε δεκόζηα θηίξηα θαη δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

 
 
Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 
 
Σα ζρνιεία πνπ επέιεμε ε Γεκνηηθή Αξρή είλαη ηα θάησζη: 
 

1. Α΄ θαη Δ΄ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΖΝΖ 
2. Β΄ θαη Γ΄ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΖΝΖ 
3. 1Ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΔΖΝΖ 
4. 2ν θαη 4ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΔΖΝΖ 
5. 2Ο ΓΤΜΝΑΗΟ ΜΔΖΝΖ 
6. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΑΛΤΡΑ 
7. ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΚΑΗ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΔΤΑ 
8. ΛΤΚΔΗΟ ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ 
9. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΔΣΑΛΗΓΗΟΤ 
10. ΓΤΜΝΑΗΟ – ΛΤΚΔΗΟ ΑΝΓΡΟΤΑ 
11. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΛΟΓΓΑ 
12. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ 
13. ΓΤΜΝΑΗΟ – ΛΤΚΔΗΟ ΠΔΣΑΛΗΓΗΟΤ 
14. ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΣΡΔΦΗΟΤ 



 
 
Β.  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

1. Α΄ θαη Δ΄ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΖΝΖ 
 

Πξόθεηηαη γηα ηζόγεην θηίξην ζηελ πόιε ηεο Μεζζήλεο ππεξπςσκέλν 
από ην θπζηθό έδαθνο , ηνπ νπνίνπ ε πξόζβαζε γηα ΑΜΔΑ είρε εμαζθαιηζζεί 
κε ηελ θαηαζθεπή ξακπώλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΤΠΔΓΑΑ «Γηακόξθσζε 
απιώλ ζρνιηθώλ θηηξηώλ».  

Ύζηεξα θαη από ην ππνβαιιόκελν αίηεκα ζην Γήκν, ηεο ζπγθεθξηκέλε 
ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα δηαζθεπαζηεί ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ, ζε ρώξν πγηεηλήο 
ΑΜΔΑ πνπ ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο.   

 
 

 
2. Β΄ θαη Γ΄ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΖΝΖ 

 
Πξόθεηηαη γηα ηζόγεην θηίξην ππεξπςσκέλν ην ηζόγεην ηνπ θαηά 0,45κ.  

ζα δηαζθεπαζηεί ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ ζε ρώξν πγηεηλήο ΑΜΔΑ ελώ ζα 
πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί θαη ξάκπα εληόο ηνπ πξναύιηνπ ρώξνπ  κε 1,50κ 
πιάηνο  θαη θιίζε 5%, πνπ ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.   

Κεθιηκέλε ζθάθε ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί θαη θνληά ζηελ είζνδν ηνπ 
ζρνιείνπ ζην πεδνδξόκην. 

 
 
 

3. 1ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΔΖΝΖ 
 
Πξόθεηηαη γηα δηώξνθν θηίξην ζηελ πόιε ηεο Μεζζήλεο, κε ππεξπςσκέλν 

ην ηζόγεην ηνπ θαη δηαζέηεη ξάκπα (θεθιηκέλν επίπεδν) πξόζβαζεο ΑΜΔΑ. 
Ύζηεξα θαη από ην ππνβαιιόκελν αίηεκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα 

δηαζθεπαζηεί ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ ζε ρώξν πγηεηλήο ΑΜΔΑ πνπ ζα πιεξνί 
ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.   

Κεθιηκέλε ζθάθε ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί θαη θνληά ζηελ είζνδν ηνπ 
ζρνιείνπ ζην πεδνδξόκην. 

 
 

4. 2ν θαη 4ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΔΖΝΖ 
 
Πξόθεηηαη γηα δηώξνθν θηίξην ζηελ πόιε ηεο Μεζζήλεο κε 

ππεξπςσκέλν ην ηζόγεην  ηνπ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαηά 0,60κ. ελώ 
δηαζέηεη ρώξν πγηεηλήο ΑΜΔΑ. 

Ύζηεξα θαη από ην ππνβαιιόκελν αίηεκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα 
θαηαζθεπαζηεί ξάκπα εληόο ηνπ πξναπιίνπ ρώξνπ κε 1,50κ. πιάηνο θαη 
θιίζε 5% θαζώο θαη θεθιηκέλε ζθάθε θνληά ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ ζην 
πεδνδξόκην, πνπ ζα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.   



 
 

 
5. 2ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΜΔΖΝΖ 

 
Πξόθεηηαη γηα δηώξνθν θηίξην ζηελ πόιε ηεο Μεζζήλεο κε 

ππεξπςσκέλν ην ηζόγεην   θαη  δηαζέηεη ξάκπα (θεθιηκέλν επίπεδν ) 
πξόζβαζεο ΑΜΔΑ. 
Θα δηαζθεπαζηεί ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ, ζε ρώξν πγηεηλήο ΑΜΔΑ πνπ ζα 
πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.   
θαζώο θαη θεθιηκέλε ζθάθε θνληά ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ ζην πεδνδξόκην. 

 
 
 

6. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΑΛΤΡΑ 
 
Πξόθεηηαη γηα  ηζόγεην θηίξην ππεξπςσκέλν θαηά 1,05κ. γη’ απηό θαη 

ύζηεξα θαη από ην ππνβαιιόκελν αίηεκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απαηηείηαη ε 
θαηαζθεπή ξάκπαο . κε 1,50κ. πιάηνο θαη θιίζε 5%. 
Δπίζεο ζα δηαζθεπαζηεί ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ, ζε ρώξν πγηεηλήο ΑΜΔΑ πνπ 
ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.   
 

 
7. ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ & ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΔΤΑ 

 
                Πξόθεηηαη γηα δηώξνθν θηίξην ην νπνίν δηαζέηεη ξάκπα 
πξόζβαζεο ΑΜΔΑ θαη ρώξν πγηεηλήο ΑΜΔΑ (δεκνηηθό ζρνιείν) θαη απαηηείηαη 
ε θαηαζθεπή ξάκπαο θιίζεο 5% 1,50κ πιάηνπο από ην Νεπηαγσγείν πνπ 
είλαη ζην ηζόγεην γηα θάιπςε πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 0,45κ.  
 
 
8.ΛΤΚΔΗΟ ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ  
 

Πξόθεηηαη γηα δηώξνθν θηίξην ζην νπνίν ζύκθσλα θαη κε ην αίηεκα ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο ζα δηαζθεπαζηεί ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ ζε ρώξν πγηεηλήο 
ΑΜΔΑ ελώ ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ξάκπα θιίζεο 5% γηα πςνκεηξηθή 
δηαθνξά 0,17κ. 
 
 
9.ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΔΣΑΛΗΓΗΟΤ 
 
 
ην ηζόγεην απηό θηίξην ζύκθσλα θαη κε ην αίηεκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  ζα 
θαηαζθεπαζηεί ξάκπα θιίζεο 5% γηα πςνκεηξηθή δηαθνξά 0,17κ. 
 
 
 
 
 
 



10. ΓΤΜΝΑΗΟ – ΛΤΚΔΗΟ ΑΝΓΡΟΤΑ 
 
Πξόθεηηαη γηα ηξηώξνθν θηίξην ζην νπνίν  απαηηείηαη ε δηαζθεπή ρώξνπ ηνπ 
ζρνιείνπ ζε ρώξν πγηεηλήο ΑΜΔΑ , θαη ε θαηαζθεπή ξάκπαο κε θιίζε 5% 
γηα πςνκεηξηθή δηαθνξά 0,45κ. 
 
 
11. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΛΟΓΓΑ 
 
Απαηηείηαη ε δηαζθεπή ρώξνπ ηνπ ζρνιείνπ ζε ρώξν πγηεηλήο ΑΜΔΑ. 
 
 
12. ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΡΗΣΟΜΔΝΖ 
 
Πξόθεηηαη γηα ηζόγεην ππεξπςσκέλν θηίξην θαηά 0.45κ. θαη ζύκθσλα θαη κε ην 
αίηεκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα δηαζθεπαζηεί ρώξνο ηνπ ζρνιείνπ 
ζε ρώξν πγηεηλήο ΑΜΔΑ θαη λα θαηαζθεπαζηεί ξάκπα κε θιίζε 5% . 
 
 
13. ΓΤΜΝΑΗΟ – ΛΤΚΔΗΟ ΠΔΣΑΛΗΓΗΟΤ 
 
Πξόθεηηαη γηα δηώξνθν θηίξην ππεξπςσκέλν θαηά 0,60κ. θαη ζύκθσλα κε ην 
αίηεκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα δηαζθεπαζηεί ρώξνο ηνπ ζρνιεηνπ 
ζε ρώξν πγηεηλήο ΑΜΔΑ θαζώο θαη λα θαηαζθεπζηεί ξάκπα κε θιίζε 5%. 
 
 
14.ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΣΡΔΦΗΟΤ 
 
Απαηηείηαη ζύκθσλα θαη κε ην αίηεκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ,  ε θαηαζθεπή 
ξάκπαο κε θιίζε 5% ιόγσ ηνπ όηη ην θηίξην είλαη ππεξπςσκέλν θαηά 0,45κ. 
 
 

 
 
Γ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
Σν ειεύζεξν πιάηνο ησλ ξακπώλ ζα είλαη 1,50κ. θαη ε θιίζεο ηνπο 5%. 
 
Γεληθά ζα αθνινπζεζνύλ νη νδεγίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ «ρεδηάδνληαο γηα 

όινπο» θαη ζπγθεθξηκέλα : 
«Οδεγίεο ρεδηαζκνύ γηα ηελ Απηόλνκε Γηαθίλεζε θαη Γηαβίωζε 

ΑΜΔΑ» 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ΡΑΜΠΔ ΑΣΟΜΩΝ ΚΑΗ ΑΜΑΞΗΓΗΩΝ 
 

 
 

 
 

Διεύζεξν πιάηνο όδεπζεο 

           Υεηξνιηζζήξεο 

 
πληζηώκελνη ηύπνη ρεηξνιηζζήξωλ 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

         Ράκπεο 
 
 
Σν µήθνο µηαο ξάµπαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο θιίζεο ηεο, έηζη ώζηε ν 

ζπλδπαζµόο απηώλ ησλ δύν ραξαθηεξηζηηθώλ λα εμαζθαιίδεη ηελ µεγαιύηεξε 
δπλαηή αζθάιεηα θαη άλεζε ζηνλ ρξήζηε. Όηαλ όµσο ην µήθνο ηεο ξάµπαο 
μεπεξλά ηα 10.00µ ηόηε επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή νξηδόληηνπ ηµήµαηνο 
(πιαηύζθαινπ) ειάρηζηνπ µήθνπο 1.50µ θαη πιάηνπο πνπ δελ ζα ππνιείπεηαη 
ηνπ πιάηνπο ηεο ξάµπαο. 

 
Πιαηύζθαια επηβάιιεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζηελ αξρή θαη ην 

ηέινο µηαο ξάµπαο θαζώο θαη ζε θάζε ζεµείν αιιαγήο ηεο δηεύζπλζήο ηεο.Σα 
πιαηύζθαια αιιαγήο δηεύζπλζεο νλνµάδνληαη πιαηύζθαια ειηγµώλ θαη 
πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηξνθήο ησλ αµαμηδίσλ, πνπ απαηηεί 
ειεύζεξν ρώξν δηαµέηξνπ 1,50µ. 

 
∆άπεδν ξάµπαο νλνµάδεηαη ε βαηή επηθάλεηα ηεο ξάµπαο πνπ 

ρξεζηµνπνηείηαη από ηνπο ρξήζηεο ηεο. Ζ επηθάλεηα απηή πξέπεη λα είλαη από 
πιηθό αληηνιηζζεηηθό, νµνηνγελέο, ζηαζεξό, µε αληνρή ζηελ ρξήζε θαη ηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο πξνθεηµέλνπ γηα εμσηεξηθέο ξάµπεο, µε µηθξή 
αληαλαθιαζηηθόηεηα θαη επθνιία ζηνλ θαζαξηζµό θαη ηελ ζπληήξεζε 

 
 

ηνηρεία πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ρξήζηε είλαη: 

 
 

 ην ζηεζαίν ή ην θηγθιίδσµα ή ν ζπλδπαζµόο απηώλ 
ησλ δύν 

 ν ρεηξνιηζζήξαο θαη 
 ην πεξίδσµα (ζνβαηεπί) 

 



ΣΖΘΑΗΟ – ΚΗΓΚΛΗ∆ΩΜΑ - ΤΝ∆ΤΑΜΟ ΑΤΣΩΝ 
 
Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη ην ύςνο θαη ε θαηαζθεπή ηνπο, ηα νπνία 
πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ ρξήζηε από πηζαλή πηώζε ή ηξαπµαηηζµό θαη 
παξάιιεια λα παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αζθαινύο ηνπνζέηεζεο ησλ 
ρεηξνιηζζήξσλ ζε θαηάιιειν ύςνο. Ωο ην πην θαηάιιειν ζπλνιηθό ύςνο ηνπ 
ζηεζαίνπ ή θηγθιηδώµαηνο ζεσξνύληαη ηα 0,90µ. 

 
 ΥΔΗΡΟΛΗΘΖΡΑ 
  

Σν πιηθό, ε µνξθή θαη αγθύξσζή ηνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 
ζπγθξάηεζε ή ηελ έιμε ηνπ ρξήζηε από απηόλ, ρσξίο ηαπηόρξνλα λα 
δηαθόπηνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο θίλεζεο ηεο παιάµεο ηνπ ρεξηνύ πάλσ ζε απηόλ. 

 
Ζ επηθάλεηα ρξήζεο ηνπ ρεηξνιηζζήξα πξέπεη λα είλαη ιεία θαη 

επράξηζηε ζηελ αθή. Ζ µνξθή ηνπ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή θαη άλεηε 
ιαβή από ηελ παιάµε ηνπ ρξήζηε. Μία ηέηνηα µνξθή είλαη εθείλε µε 
ζηξνγγπιή ή ζηξνγγπιεµέλε δηαηνµή, δηαµέηξνπ 4-5εθ ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 
ηµήµα ηεο ρξήζεο. Ζ αγθύξσζε ηνπ ρεηξνιηζζήξα µπνξεί λα γίλεη επί ηνπ 
ζηεζαίνπ ή ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ή επί ηνίρνπ. ηηο δύν ηειεπηαίεο 
πεξηπηώζεηο ε ειεύζεξε απόζηαζε ηνπ ρεηξνιηζζήξα από ηελ ηειηθή 
επηθάλεηα ηνπ ζηεζαίνπ ή ηνίρνπ πξέπεη λα είλαη 4,5-5εθ. Ζ επηθάλεηα απηή 
πξέπεη λα είλαη ιεία ώζηε λα απνθιείεη ηνλ ηξαπµαηηζµό ησλ αξζξώζεσλ ησλ 
δαθηύισλ ηνπ ρξήζηε. ηελ πξώηε πεξίπησζε ην δηάθελν µεηαμύ 
ρεηξνιηζζήξα θαη ζηέςεο ζηεζαίνπ πξέπεη λα θπµαίλεηαη µεηαμύ 5-15εθ. 
πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε πάληα δύν ζπλερώλ ρεηξνιηζζήξσλ θαη από ηηο δύν 
πιεπξέο ηεο ξάµπαο, ζε ύςε 0.90 θαη 0,70µ από ην δάπεδν, ώζηε λα 
δηεπθνιύλνληαη όινη νη ρξήζηεο , θαζώο θαη ηα παηδηά, ηα άηνµα µηθξνύ ύςνπο 
θαη νη ρξήζηεο αµαμηδίνπ. 

Δάλ νη ρεηξνιηζζήξεο πξόθεηηαη λα ρξεζηµνπνηεζνύλ ζαλ βνεζεηηθά 
µέζα, γηα έιμε ηνπ ρξήζηε ηεο ξάµπαο από απηνύο, ηόηε ελδείθλπηαη ε 
ειεύζεξε απόζηαζε µεηαμύ ηνπο λα µελ ππεξβαίλεη ηα 0,90µ. 

Σέινο, νη ρεηξνιηζζήξεο πξέπεη λα πξνεμέρνπλ πάληα 30εθ 
ηνπιάρηζηνλ νξηδόληηα, ζηελ αξρή θαη ην ηέινο µηαο ξάµπαο θαη λα 
ζπλερίδνληαη ζηα πιαηύζθαια. 

 
ΠΔΡΗΕΩΜΑ (ΟΒΑΣΔΠΗ) 
 

Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζε θάζε πεξίπησζε ξάµπαο, ώζηε λα 
εµπνδίδεη αθελόο ηνπο ηξνρνύο ηνπ αµαμηδίνπ λα πιεζηάδνπλ ηα θαηαθόξπθα 
ζηνηρεία ηεο ξάµπαο µε θίλδπλν ηξαπµαηηζµνύ ηνπ ρξήζηε, θαη αθεηέξνπ ηελ 
εθηξνπή ηνπ αµαμηδίνπ. 

Σν ύςνο ηνπ πεξηδώµαηνο πξέπεη λα θπµαίλεηαη από 5 µέρξη 10εθ. 
ε πεξίπησζε µε ύπαξμεο πεξηδώµαηνο εθαηέξσζελ ηεο ξάµπαο θαη 

εθόζνλ ππάξρεη θηγθιίδσµα αληί ζηεζαίνπ, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη 
νξηδόληηα µπάξα, ζε απόζηαζε 10εθ από ην δάπεδν. 
 

Δίλαη απαξαίηεην, νπνπδήπνηε ππάξρεη ξάµπα, λα επηζεµαίλεηαη 
θαηάιιεια ε ύπαξμή ηεο, ηδηαίηεξα αλ νη ρξήζηεο ηεο είλαη θαη άηνµα µε 



πξνβιήµαηα ζηελ όξαζε. Έηζη ζηελ αξρή, ην πέξαο θαη ηα ζεµεία αιιαγήο 
ηεο δηεύζπλζεο ηεο ξάµπαο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ισξίδεο 
επηζήµαλζεο, θάζεηεο ζηνλ άμνλα ηεο θίλεζεο, πιάηνπο 0,30 – 0,60µ, 
δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξώµαηνο από ην δάπεδν ηεο ξάµπαο. 

 

 
2.ΚΑΦΔ-ΡΑΜΠΔ-ΚΔΚΛΗΜΔΝΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ 

Όπνπ επηβάιιεηαη ζύλδεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηε 
ζηάζκε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζα θαηαζθεπαζηνύλ εγθαξζίσο ηνπ πεδνδξνκίνπ 
θεθιηκέλα επίπεδα κε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,50κ. ή ίζν κε ην πιάηνο ηεο 
δηάβαζεο ησλ πεδώλ. ε πεξίπησζε πεδνδξνκίσλ κηθξνύ πιάηνπο 
θαηαζθεπάδνληαη θεθιηκέλα επίπεδα παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηεο θίλεζεο, 
θαηαιακβάλνπλ όιν ην πιάηνο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη θαηαιήγνπλ ζε 
ππνβηβαζκό ηεο γσλίαο ζηε δηαζηαύξσζε ησλ δύν νδώλ. 

Όπνπ ηερληθά δελ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί θιίζε ηεο ξάκπαο 
πεδνδξνκίνπ κέρξη 5% ή ν ππνβηβαζκόο ηνπ πεδνδξνκίνπ, επηηξέπεηαη 
κέγηζηε θιίζε ηεο ξάκπαο κέρξη 8%. 

ην ζεκείν ζπλάληεζεο ηνπ θξαζπέδνπ ηεο ξάκπαο θαη ηνπ 
νδνζηξώκαηνο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη έζησ θαη ειάρηζηε πςνκεηξηθή 
δηαθνξά. 

 



 
Πεδνδξόκην κηθξνύ πιάηνπο 

 

 
 
3. ΥΩΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑ ΔΜΠΟΓΗΕΟΜΔΝΑ ΑΣΟΜΑ 

 
 

ην εζσηεξηθό ησλ δεµόζησλ ρώξσλ πγηεηλήο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 
ειεύζεξνο ρώξνο πεξηζηξνθήο, δηαµέηξνπ 1.50µ. 

Ζ ύπαξμε ησλ ρώξσλ πγηεηλήο γηα εµπνδηδόµελα άηνµα πξέπεη λα ζεµαίλεηαη 
ζε δηάθνξα ζεµεία ησλ δεµνζίσλ θηηξίσλ θαη ρώξσλ ζσζηά θαη επθξηλώο µε 
ηελ ρξήζε ηνπ ∆ηεζλνύο πµβόινπ Πξόζβαζεο (∆Π) θαη ηνπ ζπµβόινπ 
"W.C." 

 

Ζ πξνζπέιαζε ησλ ρώξσλ πγηεηλήο, πξέπεη λα είλαη ηζόπεδε. Δάλ 
ππάξρεη αλαπόθεπθηε πςνµεηξηθή δηαθνξά, απηή πξέπεη λα θαιύπηεηαη µε 
θεθιηµέλα επίπεδα µεγίζηεο θιίζεο 5%. 

 Ζ πόξηα πξέπεη λα έρεη πιάηνο 0.90µ. από θάζα ζε θάζα, λα αλνίγεη 
πξνο ηα έμσ ή λα είλαη ζπξόµελε. Θα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη σο µέγηζηε 
δύλαµε πνπ απαηηείηαη γηα ην άλνηγµα ηεο ζύξαο ηα 15 Newtons. 

Ζ ρεηξνιαβή ηνπ ζπξόθπιινπ πξέπεη λα είλαη ηύπνπ α, β, ή γ, 
ζύµθσλα µε ην ζρεηηθό ζρήµα πνπ επηζπλάπηεηαη. Ο µεραληζµόο θιεηδαξηάο 
ηνπ ζπξόθπιινπ πξέπεη λα επηηξέπεη ην άλνηγµα θαη από ηελ έμσ πιεπξά ζε 
πεξίπησζε θηλδύλνπ θαη επίζεο λα δηαζέηεη έλδεημε θαηάιεςεο ρώξνπ. 

   
  
 ΝΗΠΣΖΡΑ. 

Σν ύςνο ηνπ ληπηήξα είλαη 0.85µ. από ην δάπεδν γηα ην επάλσ µέξνο 
ηνπ θαη 0.70µ. γηα ην θάησ θαη ζπλνδεύεηαη από ξάθη ζην ίδην µε απηόλ ύςνο. 



Σα 0.70µ.ειεύζεξνο ρώξνο θάησ από ηνλ ληπηήξα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, ε δε απνρέηεπζε ηνπ ληπηήξα δελ πξέπεη 
λα ελνριεί ηα γόλαηα ηνπ ρξήζηε αλαπεξηθνύ αµαμηδίνπ. Δίλαη δπλαηόλ λα 
επηιεγεί ληπηήξαο µεηαβιεηνύ ύςνπο, ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο ξπζµίδεη αλάινγα 
µε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Ο ληπηήξαο ηνπνζεηείηαη δίπια ζηε ιεθάλε, ην δε εµπξόζζην άθξν ηνπ 
ληπηήξα ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα επζεία µε ηελ εζσηεξηθή παξεηά ηεο ιεθάλεο. Ζ 
απόζηαζε µεηαμύ ηνπ άθξνπ ηεο ιεθάλεο θαη ηνπ ληπηήξα πξέπεη λα είλαη 
πεξίπνπ 0.10µ. θαη πνηέ λα µελ ππεξβαίλεη ηα 0.25µ., έηζη ώζηε λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ληπηήξα από θαζήµελν ζηε ιεθάλε άηνµν. 

Δλαιιαθηηθά, ζε πεξηπηώζεηο ππαξρόλησλ θηηξίσλ, αλ δελ είλαη 
δπλαηόλ λα αθνινπζεζεί ε παξαπάλσ δηάηαμε, ε ιεθάλε ηνπνζεηείηαη  
παξάιιεια  θαη δίπια  ζηνλ ληπηήξα (ζηνλ ίδην ηνίρν) θαη  ε απόζηαζε µεηαμύ 
ηνπο πξέπεη λα είλαη 0.25µ. Γηα ηελ αγθύξσζε ηνπ ληπηήξα πξέπεη λα 
ιαµβάλεηαη ηδηαίηεξε µέξηµλα ώζηε λα αληέρεη ζε θαηαθόξπθε θόξηηζε 100Kg. 

Ζ µπαηαξία ηνπ ληπηήξα είλαη αλαµηθηηθή, ηύπνπ "θνµµσηεξίνπ", µε 
θηλεηό «ηειέθσλν – ληνπο» θαη µε ρεηξηζηήξηα ηύπνπ µνρινύ (όρη ζθαηξηθά). 
ηηο πεξηπηώζεηο εμσηεξηθώλ, µε εληνηρηζµέλσλ ζσιήλσλ ύδξεπζεο ή 
απνρέηεπζεο, πξέπεη απηέο λα επελδύνληαη µε µνλσηηθό πιηθό, ώζηε λα 
απνθεύγνληαη πηζαλά αηπρήµαηα ή ηξαπµαηηζµνί. 
 

 ΚΑΘΡΔΠΣΖ 
  

Σνπνζεηείηαη πάλσ από ην ληπηήξα µε ειαθξηά θιίζε. Σν θάησ µέξνο 
ηνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε  ύςνο 1.00µ. από ην δάπεδν θαη ην πάλσ 2.00µ. 
 

 ΛΔΚΑΝΖ 
  

Μπξνζηά θαη δίπια από µηα πιεπξά ηεο ιεθάλεο, πξέπεη λα ππάξρεη 
αξθεηόο ρώξνο γηα µεησπηθή ή πιάγηα πξνζέγγηζε αηόµνπ ζε αµαμίδην. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ ε ελδεδεηγµέλε δηάηαμε σο πξνο ηελ 
ηνπνζέηεζε ηεο ιεθάλεο θαη ηνπ ληπηήξα είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε 
θάζεηνπο µεηαμύ ηνπο ηνίρνπο. 

Σν ύςνο ηεο ιεθάλεο πξέπεη λα είλαη 0.45µ. γηα λα δηεπθνιύλεηαη ε 
µεηαθίλεζε ηνπ ρξήζηε από ην αµαμίδην ζηε ιεθάλε. Πξέπεη λα έρεη πιάηε 
ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 0.30µ. από ηελ επηθάλεηα ηνπ θαιύµµαηνο. Έλα θαδαλάθη 
ραµειήο πηέζεσο µε εύρξεζην ρεηξηζµό π.ρ. ρεηξνιαβή ζην πιάη είλαη 
δπλαηόλ λα ελ ππνθαηαζηήζεη. 
 

∆ίπια ζηε ιεθάλε αγθπξώλεηαη µε νιηζζεξή ζπαζηή ρεηξνιαβή µήθνπο 
πεξίπνπ 0.75µ. θαη µε ην επάλσ µέξνο ηεο ζε ύςνο 0.70µ. από ην δάπεδν. Ζ 
δηάµεηξνο µηαο ηέηνηαο ρεηξνιαβήο είλαη 30ρηι. - 40 ρηι. (1½΄΄ πεξίπνπ). 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ ηξόπν ζηεξέσζεο ησλ εηδώλ 
πγηεηλήο θαη ησλ ρεηξνιαβώλ (π.ρ. πξόβιεςε πξόζζεηνπ µεηαιιηθνύ 
ζθειεηνύ, ελίζρπζε ή θαηαζθεπή ηνίρνπ από µπεηόλ γηα ηελ ζηήξημή ηνπ), έηζη 
ώζηε λα µπνξνύλ λα αληέρνπλ ζε θόξηηζε 100Kg. 

Ζ ζήθε ραξηηνύ θαζαξηζµνύ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε πξνζηηή ζηνλ 
ρξήζηε θαη λα δηαζέηεη µεραληζµό παξνρήο ραξηηνύ θύιιν-θύιιν, ηδηαίηεξα 
ρξήζηµν ζε µνλόρεηξεο. 
 



 ΚΛΖΖ ΒΟΖΘΔΗΑ. 
  

Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζύζηεµα θιήζεο γηα πεξίπησζε αλάγθεο 
παξνρήο βνεζείαο, ην νπνίν ζα δηαζέηεη θνξδόλη πνπ ηνπνζεηείηαη 
πεξηµεηξηθά θαη παξάιιεια µε ην δάπεδν, ζε ύςνο πεξίπνπ 0.15µ. - 0.20µ. 
από απηό, ώζηε λα µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί από νπνηαδήπνηε ζέζε µέζα 
ζηνλ ζπγθεθξηµέλν ρώξν. 

 
     ∆ΗΑΚΟΠΣΔ. 

  
Οη δηαθόπηεο θσηηζµνύ πξέπεη λα έρνπλ πιαθέηα µε µεγάιε επηθάλεηα 

θαη ηνπνζεηνύληαη ζε ύςνο 0.90µ. - 1.20µ. από ην δάπεδν. 
 

 ΚΡΔΜΑΣΡΔ 
  

ε όινπο ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θξεµάζηξεο 
ζε δύν ύςε, ζην 1.20µ θαη 1.80µ από ην δάπεδν, ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ 
ρώξνπ. 

 
 ∆ΑΠΔ∆Ο 
  

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 
αληηνιηζζεξόηεηα, νµνηνγέλεηα, µηθξή αλαθιαζηηθόηεηα θαη επθνιία ζηνλ 
θαζαξηζµό θαη ηελ ζπληήξεζε. 
Ζ απνρέηεπζε ηνπ δαπέδνπ επηηπγράλεηαη µε θαηάιιεια δηαµνξθσµέλεο 
θιίζεηο πξνο ην ζηθόλη δαπέδνπ.Οη ρξσµαηηθέο αληηζέζεηο µεηαμύ δαπέδνπ, 
ηνίρσλ, εηδώλ πγηεηλήο θαη ζπξόθπιινπ θαη ν άπιεηνο θσηηζµόο δηεπθνιύλνπλ 
ηδηαίηεξα ηα άηνµα µε µεησµέλε όξαζε. 
 

 
 

Πόξηα εμόδνπ ρώξωλ πγηεηλήο 



 
 
 

ρεδηαζκόο W.C. 
 
 
 

 
 

 

ρεδηαζκόο ρώξνπ πγηεηλήο 



 
 

 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ηνπνζεηήζεη ζην έξγν εηδηθή πηλαθίδα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ρξεκαηνδόηεζεο, ην θόζηνο ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη λα θαιπθζεί από απηό. 
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ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ    

ΓΓεελληηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  έέξξγγννππ  

 
Ο παξώλ Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 305/96, άξζξν 3. Ιδηαίηεξε πξνζνρή θαη επηκέιεηα πξέπεη λα δίδεηαη 
ζηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 1073/1981. 
 
 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε θαηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ 
πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γ. Μεζζήλεο. 
 

2. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ 

   Οη πξναλαθεξόκελεο θαηαζθεπέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε 14 θηίξηα ζρνιείσλ ηα 
νπνία επέιεμε ε Γεκνηηθή Αξρή θαη είλαη ηα εμήο:  
 

 Α ΄θαη Δ΄ Νεπηαγσγείν Μεζζήλεο 

 Β΄ θαη Γ΄ Νεπηαγσγείν Μεζζήλεο 

 1
ν
 Γεκνηηθό ζρνιείν Μεζζήλεο 

 2
ν
 θαη 4

ν
 Γεκνηηθό ζρνιείν Μεζζήλεο 

 2
ν
 Γπκλάζην Μεζζήλεο 

 Γεκνηηθό ζρνιείν Βαιύξαο 

 Νεπαηγσγείν θαη δεκνηηθό ζρνιείν Δύαο 

 Λύθεην Αξηζηνκέλε 

 Γεκνηηθό ζρνιείν Πεηαιηδίνπ 

 Γπκλάζην- Λύθεην Αλδξνύζαο 

 Γεκνηηθό ζρνιείν Λνγγά 

 Γεκνηηθό ζρνιείν Αξηζηνκέλε 

 Γπκλάζην –Λύθεην Πεηαιηδίνπ 

 Νεπηαγσγείν ηξεθίνπ 
 

3. Αξηζκόο έγθξηζεο ηεο κειέηεο 

Η  κειέηε  αθνύ ζεσξήζεθε αξκνδίσο από ηελ Γηεύζπλζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Γήκνπ  ,εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 15/2022 A.O.E. ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο. 
 
 

4. ηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ θπξίσλ ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ 
θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο από ηνλ αξρηθό/αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη 
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ζπκπιεξώλνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, όπνηε επέξρεηαη θάπνηα 
αιιαγή ζηε ζπλνιηθή ή ζηηο επί κέξνπο ηδηνθηεζίεο: 
 
 

Ολνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε Ηκεξ/λία 

θηήζεσο 

Σκήκα ηνπ έξγνπ 

όπνπ ππάξρεη 

ηδηνθηεζία 

ΔΗΜΟΣ  
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

 100% 

    

    

    

 
 
 
 

5. ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ ΦΑΤ 

πληάθηεο ηνπ παξόληνο ππήξμε: 
Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Μεζζήλεο 
 
 

6. ηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ΦΑΤ 

 

Ολνκαηεπώλπκν Ιδηόηεηα Γηεύζπλζε Ηκεξ/λία αλαπξνζαξκνγήο 
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ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ  BB    

ΜΜεεηηξξώώνν  ηηννππ  έέξξγγννππ  

1. Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ  

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ Παπαδοσέρ μελέηηρ 
 

 

Α. ΤΛΙΚΑ 

2.Α.1 Καηηγοπίερ ζκςποδέμαηορ   C16/20 

2.Α.2 Καηηγοπία σάλςβα  B500C 

2.Α.3   

2.Α.4   

 

 

2. Ωο θαηεζθεπάζζε ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Δπηζπλάπηνληαη ζε παξάξηεκα, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
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  ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΓΓ  

ΔΔππηηζζεεκκάάλλζζεεηηοο  

ην παξόλ θεθάιαην αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππόςε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο 
κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο - επηζθεπαζηέο ηνπ.  
 

1. Θέζε ρώξνπ αλάπιαζεο ηνπ έξγνπ 

ρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ρώξσλ : 
 
 
Ο ρώξνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ εληνπίδεηαη ζε 14 θηίξηα ζρνιείσλ θαη νη ελ ιόγσ 
θαηαζθεπέο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία γηα 
ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ ΑΜΔΑ ζε δεκόζηα θηίξηα θαη δεκόζηνπο ρώξνπο όπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί. 
Όια ηα δίθηπα  ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ή κε 
νπνηνδήπνηε ηξόπν έρνπλ γίλεη γλσζηά θαη εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε 
θαηά ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο. 
 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα ιεθζνύλ όιεο νη αξκόδηεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηελ ελδερόκελε ύπαξμε ζηελ πεξηνρή ππνγείσλ θαισδίσλ κεηαθνξάο – δηαλνκήο 
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ε αθξηβήο ζέζε θαη δηαδξνκή ησλ 
πξνο απνθπγή θηλδύλσλ. 
 
Οπνηαδήπνηε απαηηνύκελε επέκβαζε ζηα δίθηπα (όπσο αλύςσζε ή δηαθνπή δηθηύνπ) 
λα πξαγκαηνπνηείηαη κόλν από ηελ αξκόδηα ππεξεζία κεηά από έγγξαθε αίηεζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ. Η αλύςσζε ή άιιε επέκβαζε επί ησλ ηδησηηθώλ γξακκώλ, πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ππό αξκνδίσλ αδεηνύρσλ ειεθηξνιόγσλ. 
 
 

2. Θέζεις σλικών ποσ ενδέτεηαι να προκαλέζοσν κίνδσνο  

 
 
δεν ςπάπσει οςδεμία επιζήμανζη 
 
 

3. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ 

ρεηηθά κε ηδηαηηεξόηεηεο ζην ζύλνιν ή ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ (π.ρ. 
πεξηπηώζεηο πξνθαηαζθεπήο, πξνέληαζεο, ζεκεηαθώλ θνξηίσλ, θιπ.) νςδεμία 
επιζήμανζη ςπάπσει. 
 

4. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ 
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Όλερ οι επγαζίερ γίνονηαι ζε ςπάπσονηερ  σώποςρ παιδικών σαπών πος λειηοςπγούν 
ζηη πόλη ηηρ Μεζζήνηρ εδώ και σπόνια και ζε πεπίπηυζη κινδύνος θα 
σπηζιμοποιηθούν οι παπάπλεςπερ οδοί. 
 

5. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

Οςδεμία επιζήμανζη διόηι ηο ςπό μελέηη έπγο δεν πεπιλαμβάνει ηιρ πποαναθεπόμενερ 
πεπιοσέρ  
 

6. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε 

Οςδείρ σώπορ ςπάπσει 
 

7. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ 

Οςδεμία 
 

8. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία 

Οςδεμία 
 

10. Γεληθά 
Γεληθά, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα θάησζη  1)ν Ν1418/84 όπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεη θαη ζπκπιεξσζεί   θαη   ηζρύεη   ζήκεξα,   2)ην  Π.Γ. 305/96,     3) ε 
Οδεγία 92/57/ΔΟΚ,  4) ε  Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001, ε Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002, 4)ην 
Π.Γ. 60/2007. 
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  ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΔΔ  

ΟΟδδεεγγίίεεοο  θθααηη  ρρξξήήζζηηκκαα  ζζηηννηηρρεείίαα  

ην ηκήκα απηό θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη 
απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο 
(ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ, επηζθεπήο, θιπ) θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 
έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 
Μπνξνύλ εδώ λα αλαθεξζνύλ – π.ρ. – θαηά πόζν ην θηίζκα δηαζέηεη από 
θαηαζθεπήο κεραληζκό ή εγθαηάζηαζε γηα ηελ εθηέιεζε επηζθεπώλ ζηηο 
εμσηεξηθέο ηνπ επηθάλεηεο, ή αλ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ηέηνηνπ κεραληζκνύ, πνηεο θαη ζε πνηα ζεκεία, θιπ.) 

 

1. Δξγαζίεο ζε ζηέγεο 

Σηο ςπό μελέηη έπγο δεν ςπάπσοςν ηέηοιερ επγαζίερ. 

 

2. Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο 

Σηο ςπό μελέηη έπγο  ςπάπσοςν ηέηοιερ επγαζίερ  ζε ότη ηος έπγος 

3. Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ 

Δεν ςπάπσοςν επγαζίερ ζε ύτορ ζηο εζυηεπικό ηος έπγος 

 

4. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο  

Η παξνύζα νδεγία αλαθέξεηαη ζε εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη 
θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο 
παξάγνληεο 

 

 
Η αληηζηήξημε πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ θαη 
εάλ ππάξρεη αλάγθε κε θαηάιιειε κέζνδν ή κε κεραληθά κέζα εμ απνζηάζεσο 
ρσξίο ηελ είζνδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζθάκκα. 

 
Γηα ηελ παξεκπόδηζε πηώζεο πιηθώλ, εξγαιείσλ θαη αληηθεηκέλσλ πάζεο 
θύζεσο ζην ζθάκκα πξέπεη ηα ρείιε ηεο εθζθαθήο λα πεξηβάιινληαη από 
θξάζπεδα ύςνπο 15 εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ ή δε επέλδπζε ηεο ηάθξνπ ή ηνπ 
θξέαηνο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη λα εμέρεη από ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά δεθαπέληε εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ. 

 
Σα πξντόληα εθζθαθήο ηνπνζεηνύληαη ζε απόζηαζε 60 cm  από ην ρείινο ηνπ 
νξύγκαηνο. Καηά ηηο εθζθαθέο ζε νδνύο ή θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα αζθαιείαο πνπ 
πξνβιέπνληαη από ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ (Κώδηθα Οδηθήο 
Κπθινθνξίαο). 
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Αλαιπηηθόηεξα επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα : 
 

5. Πξόιεςε αηπρεκάησλ 

5.1. Αλύςσζε θνξηίσλ 

Υξεζηκνπνίεζε αλπςσηήξα γηα ηελ αλύςσζε βαξεηώλ αληηθεηκέλσλ θαη 
απνθπγή βίαησλ θηλήζεσλ. Οη ρεηξηζκνί θαη κεηαθνξά βαξεηώλ αληηθεηκέλσλ 
είλαη αηηία ησλ πην ζπρλώλ αηπρεκάησλ. 
 
Οη θάδνη εμαγσγήο ησλ πιηθώλ εθζθαθήο από ηα ζθάκκαηα θαηά ηε θάζε 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα αλαζύξνληαη δηα βαξνύιθνπ ή άιιεο 
αλπςσηηθήο κεραλήο θαη λα κελ πιεξνύληαη κέρξη ησλ ρεηιέσλ. 
 
Η αλάξηεζε ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή θαηαθόξπθα θαη ζην 
θέληξν ηεο θνηιόηεηαο ηνπ εθζθαπηόκελνπ ρώξνπ. 
 
5.2. Πηώζεηο 

 
Σα θνξεηά εξγαιεία λα μαλακπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπο κεηά ηε ρξήζε. Να 
απνθεύγεηαη παξνπζία γξάζνπ, ιαδηνύ θαη πάγνπ ζηνπο δηαδξόκνπο 
επίζθεςεο, ζηα ζθαινπάηηα θαη ζηηο ζθάιεο. 
 
Να είλαη ηα θξεάηηα θαιπκκέλα ή εθνδηαζκέλα κε θηγθιίδσκα. Να 
ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο πνπ λα πξνηξέπνπλ ζε πξνζνρή, όπνπ ρξεηάδεηαη. Να 
ηνπνζεηεζνύλ θηγθιηδώκαηα γύξσ από ηηο αλνηρηέο δεμακελέο θαη όπνπ 
ππάξρεη θίλδπλνο πηώζεο. Οη πηώζεηο απνηεινύλ ηε δεύηεξε πην ζπρλή αηηία 
αηπρεκάησλ κεηά ηελ αλύςσζε θνξηίσλ. 
 
5.3. Σξαπκαηηζκνί 

Να κεηαθηλνύληαη ηα θαιύκκαηα ησλ θξεαηίσλ κε έλα αλπςσηή κε άγθηζηξν 
παξά κε θάπνην κνριό. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ην θάιπκκα δελ είλαη πνιύ βαξύ, ν πην ζίγνπξνο ηξόπνο 
είλαη λα ζπξζεί νξηδόληηα καθξηά από ην θξεάηην. Να απνθεύγεηαη λα αθήλεηαη 
ην ζηόκην ηνπ θξεαηίνπ κεξηθώο αλνηρηό. 
 
Υξήζε γαληηώλ εξγαζίαο όηαλ γίλνληαη ρεηξηζκνί κε κεγάια θαη βαξηά 
αληηθείκελα. 
 
Δθνδηαζκόο κε κεηαιιηθά πιέγκαηα όισλ ησλ ηκεκάησλ θίλεζεο ησλ 
κεραλεκάησλ. Να θσηίδεηαη θαηάιιεια ν ρώξνο εξγαζίαο θπζηθά ή ηερλεηά. 
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5.4. Αηπρήκαηα θαη ζνθ πνπ νθείινληαη ζηνλ ειεθηξηζκό 

Πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα επηβαιιόκελα κέηξα ώζηε λα απνθιείεηαη ε 
πξνζέγγηζε εξγαδνκέλσλ ζε ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο ή ζηνηρεία αζρέησο 
ηάζεσο απηώλ. 
 
Να ηνπνζεηνύληαη ιαζηηρέληα παηάθηα κπξνζηά από ηνπο ειεθηξηθνύο 
δηαθόπηεο.  
 
Απνζύλδεζε ηνπ θπξίνπ δηαθόπηε ειέγρνπ όηαλ γίλνληαη εξγαζίεο ζε έλα 
θηλεηήξα ή άιιε ειεθηξηθή ζπζθεπή. 
 
Φξνληίδα ώζηε όινο ν ειεθηξηθόο εμνπιηζκόο λα έρεη θαιά γεησζεί θαη όιεο νη 
εμσηεξηθέο ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο λα είλαη κνλσκέλεο. 
 
5.5. Ππξθαγηέο 

Δθνδηαζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο κε έλα επαξθέο αξηζκό ππξνζβεζηήξσλ, 
δηαθόξσλ ηύπσλ γηα θάζε ελδερόκελν ηύπν θσηηάο. Οη ππξνζβεζηήξεο ζόδαο 
ή λεξνύ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ππξθαγηέο πνπ νθείινληαη 
ζε θαύζε μύινπ, ραξηηνύ ή πιαζηηθήο ύιεο, ελώ γηα εύθιεθηα πγξά, αέξηα θαη 
ιηπαληηθά έρνπκε θαιύηεξα απνηειέζκαηα κε ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα, ζηεξεώλ ρεκηθώλ πιώλ ή αθξνύ. 
 
Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ απνθπγή κεγαιύηεξσλ βιαβώλ ζηνλ 
εμνπιηζκό, νη ππξθαγηέο πνπ νθείινληαη ζε βξαρπθύθισκα πξέπεη λα 
ζβήλνληαη κε ππξνζβεζηήξεο πνπ πεξηέρνπλ κε αγώγηκε ύιε, όπσο CO2, 

νξηζκέλα άιια ζηεξεά ρεκηθά θαη ηεηξαρισξάλζξαθα. 
 
Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπκε ζνβαξά ππ' όςε όηη απηνί πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηελ 
ππξόζβεζε, όηαλ βξίζθνληαη ζε κέξε πνπ δελ αεξίδνληαη θαιά, αλ δελ 
δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κέζα αζθαιείαο, θηλδπλεύνπλ από ιηπνζπκία ιόγσ 
έιιεηςεο νμπγόλνπ ή αζθπμία πνπ νθείιεηαη ζε επηθίλδπλνπο θαπλνύο πνπ 
δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ θαύζε. 
 
5.6. Σερληθά κέηξα αζθάιεηαο 

Υξήζε δώλεο αζθάιεηαο γηα εξγαζία ζε θξεάηηα, δεμακελέο ή άιιεο 
θαηαζθεπέο κε βάζνο κεγαιύηεξν από 2,5-3,0 κέηξα. Γύν άηνκα πξέπεη λα 
είλαη ζε αλακνλή γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ εξγάηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 
 
Βεβαίσζε όηη όινη έρνπλ νδεγίεο πξώησλ βνεζεηώλ, θαη όηη είλαη δηαζέζηκα ηα 
λνύκεξα ηειεθώλσλ νξηζκέλσλ γηαηξώλ, ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο ππξνζβεζηηθήο, 
αζζελνθόξνπ θαη ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο.  
 

6. Πξόιεςε από κνιύλζεηο 

Φύζη ηων μολύνζεων 
Λόγσ ηεο θύζεο ηνπ έξγνπ (δίθηπν ύδξεπζεο) δελ ππάξρεη θίλδπλνο 
κνιύλζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξζνύλ ηα 
παξαπάλσ πξνιεπηηθά κέηξα: 
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- Πόζιμο νεπό 
Σν πόζηκν λεξό πξέπεη λα είλαη αζθαιέο. Γη' απηό ην ιόγν λα απνθεπρζεί 
νπνηαδήπνηε δηαζηαύξσζε ησλ ζσιήλσλ λεξνύ ηξνθνδνζίαο κε ηνπο ζσιήλεο 
ιπκάησλ ή νηηδήπνηε άιινπ πγξνύ. 
Γηαζηαπξώζεηο απηνύ ηνπ είδνπο δελ πξέπεη λα επηηξέπνληαη νύηε θαλ 
κειινληηθά. 
 
-Ππώηερ βοήθειερ 
Να ππάξρεη ζε δηάζεζε εμνπιηζκόο πξώησλ βνεζεηώλ γηα ηελ άκεζε 
αληηκεηώπηζε κηθξώλ ηξαπκάησλ. Δθηόο εάλ πξόθεηηαη γηα θάηη πνπ δελ είλαη 
θαζόινπ ζνβαξό, ν ηξαπκαηίαο ζα πξέπεη λα νδεγείηαη θαηεπζείαλ ζε θάπνην 
γηαηξό. 
 
-Εμβολιαζμόρ 
Γελ απαηηείηαη 
 
-Αηομικέρ πποθςλάξειρ 
Υξήζε ειαζηηθώλ γαληηώλ γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Να πιέλνληαη ηα ρέξηα κε 
δεζηό λεξό θαη ζαπνύλη πξηλ ην θαγεηό ή ην θάπληζκα. 
 

7. Πξόιεςε αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε έιιεηςε Ομπγόλνπ 

Ο αέξαο θαλνληθά πεξηέρεη 21% θ.ν. νμπγόλν θαη 79% άδσην. Όηαλ ε 
ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ πέζεη θάησ από 15% ηόηε ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηνλ 
άλζξσπν θαη ζεσξνύκε όηη έρνπκε "πεξηβάιινλ θησρό ζε νμπγόλν". 
 
Δεν παπαηηπούνηαι ηέηοιερ ζςνθήκερ έλλειτηρ οξςγόνος. 

8. Πξόιεςε αηπρεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε βιαβεξά αέξηα ή αηκνύο 

Θεσξείηαη βιαβεξό ην αέξην ή ν αηκόο πνπ κπνξεί άκεζα ή έκκεζα λα 
πξνζβάιεη ηελ πγεία ή λα θαηαζηξέςεη ηελ όξαζε ηνπ αλζξώπνπ πξνθαιώληαο 
ππξθαγηά, έθξεμε, αζθπμία ή ιηπνζπκία. 
 
Η αζθπμία πνπ πξνθαιεί ην αέξην κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνηα ρεκηθή 
αληίδξαζε, όπσο ζηε πεξίπησζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ αηκνζθαηξίλε ηνπ αίκαηνο πξνθαιεί έιιεηςε νμπγόλνπ, είηε 
ζε κεραληθά αίηηα, όπνπ ε παξνπζία ελόο αεξίνπ πξνθαιεί ηε δεκηνπξγία 
πεξηβάιινληνο θησρνύ ζε νμπγόλνπ. 
 
Σέηνηεο ζπλζήθεο δελ παξαηεξνύληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. 
 
 

9. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο 

Δεν ςπάπσοςν ηέηοιερ επγαζίερ καηά ηη θάζη καηαζκεςήρ ηος έπγος. Καηά ηη 
θάζη ζςνηήπηζηρ ηα μέηπα πποθύλαξηρ και ανηιμεηώπιζηρ  αναθέπθηκαν ζηο 
πποηγούμενο κεθάλαιο. 
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  ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΕΕ  ::    

ΠΠξξόόγγξξαακκκκαα  ααλλααγγθθααίίσσλλ  εεππηηζζεεσσξξήήζζεεσσλλ  θθααηη  ζζππλληηεεξξήήζζεεσσλλ  ηηννππ  έέξξγγννππ  θθααηη  

ηησσλλ  εεγγθθααηηααζζηηάάζζεεώώλλ  ηηννππ  

ε κεληαία βάζε ζα πξέπεη ην έξγν λα επηζεσξείηαη από εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν 
ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.  
 
Οη βιάβεο πνπ ηπρόλ ζα δηαπηζηώλνληαη ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη λα 
επηδηνξζώλνληαη άκεζα. 
 
 
 
Μεζζήλε    21 /01/2022  Μεζζήλε         

πληάρζεθε  Διέγρζεθε & Θεσξήζεθε 
  Η ΑΝΑΠΛ. Γ/ΝΣΡΙΑ Σ.Τ.  

ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ 
   

ΚΟΤΡΟΤΠΗ ΓΩΓΩ   ΓΔΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΑΘΗ 
ΑΡΥΙΣ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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