
 
                                                                                       

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Γ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  

 
ΕΡΓΟ : «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης 

Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6 »  

 
 

                        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ :  500.000,00  €υρώ  με  ΦΠΑ  24% 

                                                        

 

 

 

 ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

   

  1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ 

  3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

  4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  5. ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 

Κατερίνη  26 -11-2021   
 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Αν. Προϊσ/νη ΤΣΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο Αν. Προϊσ/νος της 
Υποδ/νσης Τεχ/κών Έργων  

  
 
 

 

Τριανταφυλλιά Πιπιλιάνου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Ευδοκία Ασλανίδου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

Μαυρίδης Παναγιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡ. 731752(2459)/26-11-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Τ.Ε.  Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

TMHMA : ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΚΑΤΕΡΙΝΗ        
  

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 731752(2459)      
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τριανταφυλλιά Πιπιλιάνου    
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 2351 351 259    
Fax : 2351 351 190    

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Διοικητήριο ΚΟΙΝ.: Γρ. Κας Αντιπεριφερειάρχη  

 
 
 
 email 

 
 
 
: 

28ης Οκτωβρίου 40 

Τ.Κ. 60100 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

.f.pipilianou@pieria.pkm.gov.gr  

   

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

                              Του Αναπληρωτή Πρ/νου της Υποδ/νσης ΤΕ ΠΕ Πιερίας  
 
Θέμα : Έγκριση της Οικονομοτεχνικής μελέτης, των τευχών δημοπράτησης  και 

του Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ του έργου : 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6»  

Προϋπολογισμού : 500.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)  

  
 

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 

Α/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη 

διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύουν  σήμερα.  

2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α΄/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας",  καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) 

«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ .  

3. Το Ν. 4412/16 «Περί Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » και τις σχετικές εγκυκλίους όπως ισχύει σήμερα,      

4. Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 94/11-1-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

περί “Ορισμού Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της ΠΚΜ”.  

5. Το με αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή περί Ορισμού 

“Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).  

6.  Την με αριθμ. ΚΡΞ/458522(4420)/26.07.2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας με θέμα “8η Παράταση Κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων 

mailto:.p.mayridis@pieria.pkm.gov.gr
a.moumos
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(έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ)” από την 19.07.2021 και για έξι (6) 

μήνες, ήτοι έως και την 19.01.2022.  

7. Το με αριθμ. Πρωτ. ΦΚ/240042/1559/18-04-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ –  Τεχνικού Δελτίου αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 

19REQ004938835 -1η Τροποποίηση ,  του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη 

θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας 

και Κιλκίς» και προϋπολογισμού 24.959.326,72€ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ) 

8. Την με αρ. πρ. ΦΚ/οικ./466260(3137)/22-07-2019 Βεβαίωση  της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ – Εγκριση πρωτογενούς αιτήματος 1ης Τροποποίησης  Τεχνικού 

Δελτίου αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005315564 του έργου «Αποκαταστάσεις 

καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, 

Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» (ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ) 

9. Την με Α.Π. 51073/05-05-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ 

Ω09946ΜΤΛΡ-30Η) για την Έγκριση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

2021 στη ΣΑΕΠ 808 του έργου με κωδικό  2018Π80800002,  με τίτλο «Αποκαταστάσεις 

καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, 

Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» και προϋπολογισμού 24.959.326,72€ .  

10. Το υποέργο  με α/ α 7 με τίτλο «Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση πρανών και Διάβασης 

Ξηρολακίου επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6» του έργου «Αποκαταστάσεις 

καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, 

Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς», του Τεχνικού Δελτίου (1η τροποποίηση) με ΑΔΑΜ 

19REQ004938835, χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν 

στη γεωγραφική περιοχή της Π.Ε. Πιερίας με  προϋπολογισθείσα δαπάνη  500.000,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. 

11.  Η με αρ. 59/2021 (1ο θέμα, Συνεδρίαση 9η/30-08-2021, με ΑΔΑ 6Ζ97ΛΛ-ΧΣΩ) Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Έγκρισης του τρόπου επιλογής 

Αναδόχων. 

12. Η με αρ. Πρ. 718238/2088/15-11-2021 Απόφαση της Δ/νσης Στρ. Σχεδιασμού & 

Προγραμματισμού περί «Χρηματοδότηση Πίστωσης» του εν λόγω έργο.  

13. Τα τεύχη δημοπράτησης και το Σ.Α.Υ - Φ.Α.Υ. του έργου του θέματος, όπως αυτά συντάχθηκαν, 

ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπηρεσία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης και των τευχών Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή, 

Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο μελέτης, Ε.Σ.Υ), και του Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ του έργου « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΟΔΟΥ Δ6 », όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν  από την  Υποδ/νση Τεχνικών έργων 

της Π.Ε. Πιερίας.  

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  Ο Αναπλ. Πρ/νος της Δ/νσης  

 Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας 
1. Αν/τή Πρ/νο Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας 

2. Αν. Πρ. ΤΣΕ 

3.Φάκελο έργου (Φ 4.1.1/       )ΠΙΠΙΛΙΑΝΟΥ ΤΡ.  

 

  
 
 

Παναγιώτης  Μαυρίδης 
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.  

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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➢  

➢  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: 
➢  
➢  

«Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη 
θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 
2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, 
Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 
ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ:  ΣΑΕΠ 808 με κωδικό ΈΡΓΟΥ   
2018ΕΠ80800002 
  ΠΡΟΎΠ/ΣΜΟΣ: 500.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1.1. Θέση Έργου – Αντικείμενο  

Το έργο εντοπίζεται στα δυτικά της πόλης Κατερίνης, στο Δήμο Δίου Ολύμπου, στο Δ.Δ. Κονταριώτισσας με το 

Δ.Δ. Αγίου Σπυρίδωνα, επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6 και αφορά την αποκατάσταση ζημιών στην κοίτη 

του ρέματος Ξηρολακίου. 

Οι ζημίες που θα αποκατασταθούν προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν κατά την 

κακοκαιρία “Ευρυδίκη” μεταξύ 16-19/11/2017. Πιο συγκεκριμένα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν οι παρακάτω 

φθορές/ζημιές: 

 

ΣΧΗΜΑ 1: Καταγραφή έντονου καιρικού επεισοδίου (“Ευριδίκη”). Πηγή http://meteo.gr/weather_cases.cfm 

Στην περιοχή της διάβασης Ξηρολακίου επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού και στη θέση της διάβασης 

προκλήθηκαν διάβρωση και κατάρρευση των πρανών εκατέρωθεν της ροής του ρέματος  στη θέση του ιρλανδικού 

ρείθρου (διάβασης),  με αποτέλεσμα την μερική καταστροφή αυτού, την διεύρυνση της κοίτης του ρέματος και την 

επιφόρτιση της κοίτης με φερτά υλικά.   



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Οι φθορές ήταν εκτεταμένες και σημαντικές και είχαν ως αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας του οδικού 

δικτύου, αλλά κυρίως υποβάθμισαν την υδραυλική λειτουργία του ρέματος, αφού παρέσυραν τεράστιους όγκους 

εδαφικού υλικού από την κοίτη του, με αποτέλεσμα τόσο την υποβάθμιση της στάθμης του και την αντίστοιχη μεταβολή 

της μηκοτομικής του κλίσης, αλλά και την διεύρυνση της κοίτης του με την καταστροφή των παρειών των οχθών 

εκατέρωθεν. 

 

1.2. Κύρια συμπεράσματα σε ότι αφορά το πλημμυρικό 
φαινόμενο  
 

Το καιρικό επεισόδιο που οδήγησε στην πλημμύρα κατατάσσεται στα «έντονα», σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παρέχονται στον ιστότοπο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (www.meteo.gr)1, τα δε 233mm βροχής που 

καταγράφηκαν στην περιοχή Δίου (βλέπε σχήμα 1, παρ. 1.1)  αντιπροσωπεύουν ποσότητα υετού που υπερβαίνει το 

ήμισυ της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης στην περιοχή.  Υπό την έννοια αυτή το φαινόμενο δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού (σε ότι αφορά τα υδραυλικά χαρακτηριστικά ροής που αναπτύχθηκαν) για τη 

διαστασιολόγηση νέων έργων, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε συνδυασμό με αντίστοιχα φαινόμενα ως προς την 

αξιολόγηση των επιπτώσεων που αυτό επέφερε (αξιολόγηση επιπτώσεων από έντονα φαινόμενα). Η αξιολόγηση αυτή 

χρησιμοποιείται για την επιλογή της βέλτιστης τεχνικής μεθόδου προστασίας (ποιοτικό και όχι ποσοτικό μέγεθος). 

Σύμφωνα με τα εξαγόμενα του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας της περιοχής, ο πλημμυρικός 

κίνδυνος για την περιοχή της Κατερίνης είναι πολύ υψηλός.  

Οι φθορές που παρατηρούνται στην κοίτη, αλλά και στα πρανή ήταν αποτέλεσμα του τεράστιου όγκου ύδατος 

που παροχετεύτηκε από τον ποταμό. Αυτό αιτιολογείται εν μέρει από την μεγάλη έκταση και ένταση του πλημμυρικού 

φαινομένου που εμφανίζεται να επηρέασε ταυτόχρονα τη λεκάνη απορροής του ρέματος Ξηρολακίου.  

 

1.3. Γενικά Υδρολογικά Στοιχεία  

Στοιχεία εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών 

Τα υδατικά συστήματα της περιοχής ανήκουν στην «Χαμηλή Ζώνη Περιφερειακής Τάφρου και Συμβαλλόντων 

Ποταμών, Πεδιάδα Κατερίνης και Λιτόχωρου (EL09RAK0001)», όπως αυτά καθορίζονται στην Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41387/331 (ΦΕΚ Β’ 2689/6-7-2018) “Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 

Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”, τα σημαντικότερα στοιχεία του οποίου παρατίθενται παρακάτω (παρατίθενται 

αποσπάσματα του τεύχους). 

 

 

 

1   Όπως αναφέρεται και στον ιστότοπο του: «Το meteo.gr κατέγραψε τα έντονα καιρικά επεισόδια που επηρέασαν την χώρα μας από το 2001 

και μετά, με βασικό κριτήριο τις επιπτώσεις σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.» 
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1.4. Υδρολογικά Στοιχεία ρέματος Ξηρολακίου  
 

Το ρέμα «Ξηρολάκι» πηγάζει από την περιοχή του οικισμού «Πέτρα» στις πλαγιές του Ολύμπου και αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα υδατορεύματα της ευρύτερης περιοχής, με τελικό φυσικό αποδέκτη τον Θερμαϊκό Κόλπο ανάντη 

της Σκάλας του Λιτοχώρου. Το υδρογραφικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής είναι ιδιαίτερα πυκνό . Για την ποσοτική 

έκφραση της πυκνότητας του δικτύου έχουν κατά το παρελθόν προταθεί διάφοροι δείκτες, ο πλέον δημοφιλής και 

αποδεκτός από τους οποίους εκφράζεται από την σχέση : 

Dd=Σ Li/A , όπου Dd η πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου (χλμ/χλμ2),  Σ Li  το συνολικό μήκος των ρεμάτων (χλμ) 

και Α η έκταση της λεκάνης απορροής (χλμ2). Από την εφαρμογή της σχέσης προκύπτει:  

Dd=Σ Li/A=156.00/85.40=1.83xlm/xlm2. 

Από τα διάφορα υψόμετρα της λεκάνης απορροής πιο σημαντικά θεωρούνται το μέσο, το μέγιστο και το ελάχιστο 

υψόμετρο. Το ελάχιστο υψόμετρο της λεκάνης (λαμβάνεται στη θέση εξόδου ) είναι +40μ, το μέγιστο είναι +2750μ, ενώ 

το μέσο υψόμετρο εκτιμάται ίσο προς +587,0μ.  

 

1.5. Διαθέσιμα στοιχεία -μελέτες 

 

Στη σημερινή κατάσταση, η κοίτη του ποταμού δεν μπορεί να θεωρηθεί σταθεροποιημένη, λόγω της εν λόγω 

πλημμύρας αλλά και των επαναλαμβανόμενων έντονων καιρικών φαινομένου στην περιοχή του Ν. Πιερίας. Κατά 

συνέπεια, σε αυτό το στάδιο, οι επεμβάσεις που προτείνονται με την παρούσα τεχνική πρόταση έχουν κυρίως σωστικό / 

αποτρεπτικό χαρακτήρα και όχι χαρακτήρα οριστικής διευθέτησης του προβλήματος, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει 

άμεσο επόμενο στάδιο.   

Για την εν λόγω περιοχής έχει υλοποιηθεί με τις διατάξεις του Ν.3316/2005, Μελέτη με τίτλο ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ», που θα είναι στη διάθεση του αναδόχου για λήψη στοιχείων και περιλαμβάνει : 

• Τοπογραφική, Κτηματογραφική Αποτύπωση και σύνταξη κτηματολογικών Πινάκων 

• Προμελέτη και Οριστική μελέτη των οδικών έργων (οδός και κόμβος) 

• Υδρολογική μελέτη, 

• Οριοθέτηση ρέματος και μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων 

• Προμελέτη και οριστική μελέτη μελέτη με πληρότητα μελέτης εφαρμογής των έργων διευθέτησης του ρέματος 

• Εκτέλεση και αξιολόγηση γεωτεχνικής έρευνας για τον καθορισμό των γεωτεχνικών συνθηκών θεμελίωσης του 

τεχνικού έργου διάβασης του ρέματος. Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης του τεχνικού. 

• Προμελέτη και Οριστική μελέτη του τεχνικού έργου διάβασης του ρέματος 

• Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ έργου.  

Οι παραπάνω μελέτες έχουν εγκριθεί με την αρ.38/2009 (πρ. 5ο /5-5-2009) και 181/2010 (πρ.30ο/22-121-2010) 

Αποφάσεις της 2ης Ν.Ε. Της Ν.Α. Πιερίας και αφορούν την εκπόνηση μελετών για την αντικατάσταση του ρείθρου με 

γέφυρα και όλες τις υποστηρικτικές μελέτες της οδού και του ρέματος που απαιτούνται, συνολικού προϋπολογισμού 

5.500.000€.  Από τις παραπάνω μελέτες έχουν ληφθεί στοιχεία για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης και όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, οι επεμβάσεις που προτείνονται με την παρούσα τεχνική πρόταση έχουν κυρίως σωστικό / αποτρεπτικό 

χαρακτήρα και όχι χαρακτήρα οριστικής διευθέτησης του προβλήματος, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει άμεσο 

επόμενο στάδιο. 
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2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 
2.1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της παρούσας είναι οι όποιες επεμβάσεις πραγματοποιηθούν να μπορούν να 

ενταχθούν σε έναν συνολικό μελλοντικό σχεδιασμό, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση ή καθαίρεσή τους.  Με την 

παρούσα μελέτη θα γίνει αρχική τοπογραφική αποτύπωση σε μήκος 800μ., με τα συνοδά σχέδια αυτής (μηκοτομή, 

διατομές). Στην Οριζοντιογραφία (κλίμακας 1:500), θα αποτυπωθούν οι προτεινόμενες γραμμές πλημμύρας, όπως αυτές 

έχουν προκύψει από την προαναφερόμενη μελέτη και στη συνέχεια θα προταθεί η θέση κατασκευής των 

συρματοκιβωτίων  είτε στη βάση των υφιστάμενων πρανών είτε μετά από εργασίες καθαρισμού-διαμόρφωσης πρανών 

και οπωσδήποτε πίσω από τις προτεινόμενες γραμμές πλημμύρας.  

 

2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 
«ΞΗΡΟΛΑΚΙ» 

 

Το κύριο υδατόρευμα της περιοχής μελέτης είναι το ρ. «Ξηρολάκι», το οποίο αποτελεί  και την κύρια μισγάγγεια 

συνολικού μήκους 15χλμ, διασχίζοντας την λεκάνη με διεύθυνση βόρεια-βορειοανατολική. Το ρέμα στην περιοχή 

ενδιαφέροντος έχει σαφώς μεταβλητή γεωμετρία για λόγους που η φυσική του δίαιτα δεν δικαιολογεί : το ρέμα εκκινεί με 

σαφώς σχηματισμένη τραπεζοειδή χωμάτινη διατομή πλάτους πυθμένα ~38,00μ μέσου βάθους ~2,00μ και κλίσεων 

πρανών ~3:2, η οποία όμως (από προμελέτη έργων Διευθέτησης)  από την Χ.Θ. 1+087, έως την Χ.Θ. 0+900 δεν 

επαρκεί να παροχετεύσει την πλημμύρα 50ετίας, με αποτέλεσμα να υπερχειλίζει την αριστερή (προς τη φορά της 

χιλιομέτρησης) όχθη. Αυτό είναι εμφανές και από το τοπογραφικό υπόβαθρο της περιοχής, το οποίο παρουσιάζει μία 

σαφώς σχηματισμένη μικρού βάθους δεύτερη μισγάγγεια κατά μήκος της αριστερής όχθης στην θέση αυτή. Ένα επίσης 

σημαντικό χαρακτηριστικό της γεωμετρίας του ρέματος στο τμήμα αυτό,  είναι και η κατά πλάτος ενιαία κλίση του 

πυθμένα προς την αριστερή όχθη, γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στην ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων 

ροής, με αποτέλεσμα την διάβρωση του αριστερού τμήματος της κοίτης. Ένας άλλος πιθανός λόγος για την εμφάνιση 

του φαινομένου αυτού είναι η ενδεχόμενα συντελεσθείσα, κατά το παρελθόν, απόληψη αδρανών από την κοίτη. 

 

 

2.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Υδρολογική Μελέτη, με δεδομένο τον αρκετά σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας της 

λεκάνης απορροής (αποτελείται από σαφώς διακριτές υπολεκάνες μεγάλου μεγέπους που απορρέουν σε διακριτούς 

κλάδους υδατορεμάτων με δενδροειδή διάταξη) και την σχετικά μεγάλη έκτασή της (=85,50χλμ2), επιλέχτηκε σύμφωνα 

με το άρθρο 187 του Π.Δ. 696/74 για τον προσδιορισμό του μεγέθους της πλημμυρικής παροχής, διεθνώς αποδεκτό 

προσδιοριστικό υδρολογικό ομοίωμα HEC-1 του Σώματος Μηχανικού των Η.Π.Α. Η εφαρμογή του ομοιώματος στο 

πλάισιο της Υδρολογικής μελέτης στηρίχθηκε στην ακόλουθη μεθοδολογία :  

Διακριτοποίηση της λεκάνης απορροής σε υπολεκάνες και υπολογισμός των βασικών παραμέτρων εισόδου στο 

ομοίωμα (εμβαδόν, χρόνος συρροής, αριθμοί καμπύλης, κλπ) για κάθε μία από αυτές.  

Προσδιορισμός των βροχοπτώσεων (υετογραμμάτων) σχεδιασμού βάσει των τελικά επιλεγμάνων σχέσεων 

έντασης – διάρκειας, με την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων υπολογιστικών μεθόδων. Επιπλέον των ανωτέρω, 

εφαρμόσθηκαν για λόγους πληρότητας πέντε «ιστορικά» καταγεγραμμένα γεγονότα βροχής.  
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Προσομοίωση της σχέσης «βροχόπτωση-απορροή» για κάθε ένα από τα επιλεγμένα υετογράμματα σε επίπεδο 

υπολεκάνης απορροής, με την εφαρμογή της μεθόδου του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος και υπολογισμός 

του πλημμυρογραφήματος στην έξοδο (κόμβο ελέγχου) κάθε υπολεκάνης.  

Διόδευση του πλημμυρικού κύματος από την κοίτη του ρέματος βάσει των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της, και 

υπολογισμός του υδρογραφήματος εξόδου στους κόμβους ελέγχου.  

Με βάση τα ανωτέρω, και σύμφωνα με την εγκεκριμμένη Υδρολογική Μελέτη, προτείνεται η υιοθέτηση των κάτωθι 

τιμών της πλημμυρικής παροχής για τον σχεδιασμό της γέφυρας ανοίγματος 43,20μ και των σχετικών έργων 

διευθέτησης: 

Qmax=345,0m3/s για περίοδο επαναφοράς Τ=50έτη , και  

Qmax=440,0m3/s για περίοδο επαναφοράς Τ=100έτη.  

Όπως αναφέρθηκε ήδη, με την παρούσα μελέτη, θα αποκατασταθούν η υφιστάμενη διάβαση και οι διαβρώσεις 

των πρανών σε συνολικό μήκος 550μ πλησίον της διάβασης. Τα έργα προστασίας θα υλοποιηθούν στις υφιστάμενες 

θέσεις των πρανών και οπωσδήποτε πίσω από τις γραμμές πλημμύρας με την κατάλληλη διαμόρφωση αυτών , όπως 

αυτές έχουν υπολογισθεί από την εγκεκριμένη μελέτη Διευθέτησης.   

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 
3.1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΠΡΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Με την παρούσα μελέτη το υφιστάμενο ιρλανδικό ρείθρο (διάβαση), θα καθαριστεί στα σημεία όπου έχει διαβρωθεί 

και θα γίνουν εργασίες προστασίας  αυτού. Ειδικότερα στον πυθμένα της κοίτης σε όλο το μήκος και πλάτος της 

διάβασης, μετά τον καθαρισμό του και την αποξήλωση τυχόν φθαρμένων στοιχείων θα προστατευθεί με σειρά 

συρματοκιβωτίων ανάντι και κατάντι της υφιστάμενης κατασκευής, τα οποία θα επικαλύπτονται από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 οπλισμένου με πλέγμα. Επίσης τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή 

συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) σε ικανή έκταση ανάντι και  κατάντι της διάβασης ως έργο προστασίας των πρανών 

πλησίον στη διάβαση σε συνολικό μήκος 550μ,  σε ικανό ύψος δύο ή τριών σειρών, εκατέρωθεν των πρανών για την 

προστασία αυτών, τα οποία έχουν υποστεί διάβρωση σε σημαντικό βαθμό μετά από τις πλημμύρες.  

Λαμβάνοντας υπόψη την διαμορφωμένη κατάσταση της κοίτης προτείνεται η κατασκευή  ενός αναβαθμού (χαλινού ή 

ουδός) ώστε να ομαλοποιηθεί η κατά μήκος κλίση του πυθμένα, σε θέση που θα καθοριστεί μετά την αποτύπωση 

της σημερινής κατά μήκος κλίσης και κατά συνέπεια και της γραμμής ροής της παροχής ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα διάβρωσης της κοίτης στο μέλλον.   

Σε ότι αφορά στο αμιγώς τεχνικό κομμάτι της πρότασης, επισημαίνονται τα παρακάτω: 

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά συνολικός καθαρισμός όλων των περιοχών επέμβασης, δεδομένου 

ότι τα ρέματα είναι επί της ουσίας «ζωντανοί» οργανισμοί και οι καθαρισμοί τους, πρέπει να είναι τακτικοί καθώς η 

μόνιμη ροή ανατροφοδοτεί την κοίτη με φερτά υλικά και οργανικό φορτίο, η δε αναβλάστηση σε υγρές συνθήκες είναι 

ταχύτατη. Ο παραπάνω καθαρισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εργασίες εξυγίανσης της κοίτης στις περιοχές 

όπου θα πραγματοποιηθούν έργα σταθεροποίησης αυτής. 

Το υλικό που επιλέγεται για το σύνολο των υπολοίπων αντιστοίχων εργασιών είναι τα συρματοκιβώτια. Οι λόγοι 

επιλογής τους είναι η σημαντική διάβρωση από την πλημμύρα της κοίτης και των πρανών με την απομάκρυνση 

τεράστιων όγκων εδαφικού υλικού που πριν ήταν σχετικά σταθεροποιημένο (απομείωση συνοχής εδάφους) σε 

συνδυασμό με την μόνιμη συνεχιζόμενη ροή, έχουν υποβαθμίσει σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες των εδαφών 

έδρασης νέων έργων. Για το λόγο αυτό, προτιμάται στο παρόν στάδιο η κατασκευή έργων “εύκαμπτου” χαρακτήρα, 
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τα οποία σε συνδυασμό με την εξυγίανση υπό αυτά μπορούν να παραλάβουν τις μικροκαθιζήσεις ή αντίστοιχα 

φαινόμενα που θα προκύψουν και να συντελέσουν στην βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους (λόγω βάρους και 

αντοχής σε παράσυρση) των παρειών του ρέματος με σκοπό τη συμπλήρωση σε επόμενο χρόνο των έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας του συνόλου του ρέματος. 

Η κατασκευή χαλινού (ανάντη) ή αναβαθμού (κατάντη) κατά πλάτος της κοίτης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

άκαμπτο υλικό, λόγω της ύπαρξης χαλαρών εδαφών υπόβασης 

Η παρούσα πρόταση εργασιών συνίσταται στην αντιμετώπιση του ζητήματος της διάβρωσης της κοίτης με κλασικές 

μεθόδους αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων, με σκοπό τα έργα που θα υλοποιηθούν να έχουν μόνιμο 

χαρακτήρα και να εξυπηρετούν το σύνολο των υφιστάμενων έργων. 

 

3.2. Βασικές εργασίες αποκατάστασης αστοχιών 
 

Ως βασική προτεινόμενη λύση για το υπό μελέτη τμήμα προτείνεται η ενίσχυση του μετώπου των πρανών με 

λιθοπληρωμένα συρματοκιβώτια διαστάσεων (ύψος x πλάτος x μήκος) = (0,50m x 1,00m x 2,00m) ή και με 

στρώμνες ανάλογων διαστάσεων. Για τη βελτίωση των συνθηκών έδρασης των συρματοκιβωτίων καθώς και για την 

προστασία των πρανών έναντι διάβρωσης/υποσκαφής απαιτείται η αφαίρεση των χαλαρών επιφανειακών 

αποθέσεων οι οποίες εντοπίζονται στο μέτωπο και στον πόδα των πρανών έως βάθος τουλάχιστον 0,50÷1,00m. Για 

τις ανωτέρω εργασίες θα απαιτηθεί η διαμόρφωση προσωρινών εκσκαφών καθαρισμού. Για την αποφυγή 

καταπτώσεων επιβάλλεται οι προσωρινές εκσκαφές καθαρισμού να γίνονται τμηματικά κατά μήκος του ρέματος. Στη 

συνέχεια, μετά και την τοποθέτηση του γεωυφάσματος, θα ακολουθήσει η κατασκευή των συρματοκιβωτίων με κλίση 

η οποία θα μεταβάλλεται τοπικά ακολουθώντας την υφιστάμενη κλίση των εκατέρωθεν μετώπων, και η κατασκευή 

φίλτρου πίσω από τα συρματοκιβωτία.   

Τονίζεται ότι η αποτελεσματικότητα των προαναφερόμενων έργων αποκατάστασης των αστοχιών εξαρτάται 

σημαντικά από τις εργασίες συντήρησης των λιθοπληρωμένων συρματοκιβωτίων. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 

πριν τις περιόδους βροχοπτώσεων κρίνεται επιβεβλημένη η συστηματική επιθεώρηση των έργων αυτών και σε 

περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η τοπική επιδιόρθωση ή/και αντικατάσταση προβληματικών τμημάτων (π.χ 

μεμονωμένων συρματοκιβωτίων).  

 

3.3. Φάσεις Κατασκευής Εργασιών  
 

Οι επιμέρους φάσεις κατασκευής των προτεινόμενων έργων αποκατάστασης των αστοχιών( μετά την τοπογραφική 

αποτύπωση και την οριστικοποίηση των έργων), περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια : 

Στάδιο 1: Διακοπή - Ρύθμιση κυκλοφορίας επί της Δευτερούσας Επαρχικής οδού Δ6, με εφαρμογή μέτρων 

κυκλοφοριακής ρύθμισης, εγκατάσταση εργοταξίου και τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης. 

Στάδιο 2: Έναρξη προσωρινών εκσκαφών (ήτοι αφαίρεση των χαλαρών επιφανειακών αποθέσεων οι οποίες 

εντοπίζονται στο μέτωπο και στον πόδα του κάθε πρανούς έως βάθος τουλάχιστον 0,50÷1,00m) για την τοποθέτηση 

των λιθοπληρωμένων συρματοκιβωτίων. Σημειώνεται ότι οι εκσκαφές αυτές θα έχουν τμηματικό χαρακτήρα καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έργου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διαμόρφωση ανοικτών εκσκαφών για σημαντικό χρονικό 

διάστημα. 

Στάδιο 3: Σταδιακή κατασκευή των λιθοπληρωμένων συρματοκιβωτίων διαστάσεων (ύψος x πλάτος x μήκος) = 

(0,50m x 1,00m x 2,00m) με κλίση προσαρμοζόμενη στις υφιστάμενες κλίσεις των πρανών και στις τοπικές συνθήκες 

που θα αποκαλυφθούν. Η κατασκευή ανά διατομή περιλαμβάνει την τοποθέτηση και πλήρωση των 

συρματοκιβωτίων και την παράλληλη διαμόρφωση του πόδα και του μετώπου των πρανών, σύμφωνα με τις 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6          9 
 

διατομές του συνημμένου Σχεδίου 1. Οι εργασίες του σταδίου 3 πραγματοποιούνται παράλληλα με τις εργασίες των 

προαναφερόμενων σταδίων 1 και 2, ακολουθώντας τον τμηματικό χαρακτήρα κατασκευής του έργου. 

Στάδιο 4: Αποκατάσταση γεωμετρικών χαρακτηριστικών διατάξεων συρματοκιβωτίων. Λοιπά τελειώματα. 

 

4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 Ειδικότερα στις απολογιστικές εργασίες, δύναται να περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά):  

• Η μισθοδοσία, του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, λοιπές αποζημιώσεις και ασφαλιστικές 

εισφορές των εργαζομένων και κάθε είδους κρατήσεις που απαιτούνται  για την υλοποίηση όλων των 

προαναφερόμενων εργασιών, (όταν αυτό δεν περιλαμβάνεται στα άρθρα του αναλυτικού τιμολογίου της 

παρούσας μελέτης και η εργασία υλοποιείται μέσω των Απολογιστικών εργασιών, κατόπιν “ειδικής εντολής” 

της Δ/νουσας Υπηρεσίας).  

• Η προμήθεια διαφόρων υλικών για την αντιμετώπιση ελλείψεων των συμβατικών άρθρων.  

• Δαπάνες για την εκπόνηση τοπογραφικής αποτύπωσης και σύνταξης τεχνικών σχεδίων (Οριντοντιογραφία, 

μηκοτομή, διατομές, κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών) και λοιπών υποστηρικτικών μελετών σχεδίων για 

την οριστικοποίηση του μήκους επέμβασης των προτεινόμενων έργων 

• Κάθε άλλες δαπάνες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα συμβατικά άρθρα των εργασιών.   

• Να σημειωθεί ότι οι καθημερινές εντολές της υπηρεσίας δύνανται να είναι προφορικές ενώ θα τηρείται  

ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Γενικότερα στις απολογιστικές εργασίες 

περιλαμβάνονται γενικά και όχι περιοριστικά, (σύμφωνα με το άρθρο 126, παρ. 2) προμήθειες υλικών, 

μισθοί, ημερομίσθια, λοιπές αποζημιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και κάθε είδους 

κρατήσεις.  

• Επίσης περιλαμβάνει το κόστος υποδοχής σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων 

από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), της παρούσας εργολαβίας, όπως αυτά καθορίζονται 

στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 

4834/25-1- 2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται 

το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 

διαχείρισή τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Υπηρεσία αποδεικτικά παραστατικά ότι τα 

παραχθέντα απόβλητα παραδόθηκαν σε εγκεκριμένα Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 

• Στη δαπάνη των απολογιστικών εργασιών περιλαμβάνονται  εργασίες που θα γίνουν με εργατοτεχνικό 

προσωπικό και μηχανικά μέσα, που θα διαθέσει ο ανάδοχος με την συγκρότηση συνεργείου ύστερα από 

ειδική εντολή που θα λάβει από την υπηρεσία, σύμφωνα με τα άρθρα  126  και 154 του Ν.4412/2016 «Περί 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». Η αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού θα εγκρίνεται από την Διευθύνουσα του έργου 

Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες τιμές της κατάστασης ημερομισθίων του Ι.Κ.Α.   

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ  
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η εκπόνηση της τοπογραφικής  μελέτης και των σχετικών τεχνικών σχεδίων για την οριστικοποίηση του μήκους 

επέμβασης των προτεινόμενων έργων, καθώς η διαθέσιμη τοπογραφική αποτύπωση έχει διαφοροποιηθεί από τα 

πλημμυρικά φαινόμενα ή επεμβάσεις καθαρισμού που έχουν υλοποιηθεί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.   Κατά τη 
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σύνταξη αυτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα γεωτεχνική-γεωλογικά δεδομένα καθώς και η υδρολογική μελέτη 

της περιοχής.  

Οι παραπάνω μελέτες θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και δεν θα πρέπει να 

αρχίσουν οι εργασίες καθώς και άλλων τεχνικών επεμβάσεων, αν προηγούμενα δεν εγκριθούν οι σχετικές μελέτες. 

 

6.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
Το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών  από την υπογραφή της σύμβασης, ή όταν 

περαιωθούν οι συμβατικές ποσότητες εργασιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην διακήρυξη της παρούσας μελέτης. 

Σε περίπτωση μη εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου δύναται η δυνατότητα παράτασης αυτού για όσο χρόνο 

απαιτηθεί καθώς η φύση του έργου απαιτεί τη διαδοχική συνέχισή του ώστε να είναι εφικτή η αντιμετώπιση των 

προκυπτουσών αναγκών συντήρησης. 

 

7. ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Για την ασφάλεια των εργαζομένων και των οχημάτων που κινούνται στη Δευτερέουσα Επαρχιακή οδό Δ6 κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας που θα περιλαμβάνονται στο 

Φ.Α.Υ που θα εγκριθεί από την υπηρεσία. 

Οι προδιαγραφές υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο,  θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες για την κατασκευή 

-σήμανση Δημοσίων Έργων.   

Ο ανάδοχος θα έχει στην διάθεση του έργου όλο τον απαραίτητα εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό για την 

σωστή ασφαλή και ποιοτική κατασκευή του έργου. 

 

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 
Όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την παρούσα μελέτη δεν χρήζουν περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διότι 

είναι εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το με αριθμ. Πρωτ.Οικ. Επ.148875/995/7-4-2016 έγγραφο της Οικονομικής 

Επιτροπής του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ και του με Α.Π. 3868/28-5-2014 εγγράφου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Η δαπάνη της διάθεσης των ΑΕΚΚ σύμφωνα τις διατάξεις της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103-ΦΕΚ 1312/24-8-2010 θα καλυφθεί από μέρος των απολογιστικών εργασιών.  
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9. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Για το έργο ισχύουν οι παρακάτω εγκριτικές αποφάσεις : 

• Η με αριθμ. ΚΡΞ/458522(4420)/26.07.2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα “8η 

Παράταση Κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, 

κατολισθήσεις κλπ)” από την 19.07.2021 και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και την 19.01.2022.  

• Το με αριθμ. Πρωτ. ΦΚ/240042/1559/18-04-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας ΠΚΜ –  Τεχνικού Δελτίου αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ004938835 -1η 

Τροποποίηση ,  του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 

2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» και προϋπολογισμού 24.959.326,72€ 

(ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ) 

• Η με αρ. πρ. ΦΚ/οικ./466260(3137)/22-07-2019 Βεβαίωση  της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας ΠΚΜ – Εγκριση πρωτογενούς αιτήματος 1ης Τροποποίησης  Τεχνικού Δελτίου αναρτημένο στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005315564 του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 

15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» 

(ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ) 

• Η με Α.Π. 51073/05-05-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ Ω09946ΜΤΛΡ-

30Η) για την Έγκριση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕΠ 808 του 

έργου με κωδικό  2018Π80800002,  με τίτλο «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 

17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» και προϋπολογισμού 

24.959.326,72€ .  

• Το υποέργο  με α/ α 7 με τίτλο «Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση πρανών και Διάβασης Ξηρολακίου 

επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6» του έργου «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία 

της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς», του 

Τεχνικού Δελτίου (1η τροποποίηση) με ΑΔΑΜ 19REQ004938835, χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 808 του 

ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή της Π.Ε. Πιερίας με  προϋπολογισθείσα δαπάνη 

500.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%. Και με Απόφαση 

• Η με αρ. 59/2021 (1ο θέμα, Συνεδρίαση 9η/30-08-2021, με ΑΔΑ 6Ζ97ΛΛ-ΧΣΩ) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Έγκρισης του τρόπου επιλογής Αναδόχων. 

• Η με αρ. Πρ. 718238/2088/15-11-2021 Απόφαση της Δ/νσης Στρ. Σχεδιασμού & Προγραμματισμού περί 

«Χρηματοδότηση Πίστωσης» του εν λόγω έργο. 

•  Την με αρ. πρ. 731752(2459)/26-11-2021 Απόφαση της Υπ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας, περί έγκρισης 

Οικονομοτεχνικής μελέτης, τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου του θέματος  

 

10.  ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το έργο θα κατασκευαστεί σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4412/16 για τα Δημόσια Έργα  όπως   ισχύει 

σήμερα και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία.   
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ΤΥΠΙΚΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ  ΣΧΕΔΙΑ 
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➢ ΠΠΡΡΟΟΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται πινακοποιημένες οι προμετρήσεις που προκύπτουν βάσει των τυπικών 

σχεδίων της τεχνικής πρότασης, ανά μέτρο μήκους κατασκευής. Οι συνολικές ποσότητες εργασιών θα προσδιοριστούν  

μετά την τοπογραφική αποτύπωση και την οριστικοποίηση των θέσεων επέμβασης .  
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ             

         

ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ανάπτυγμα 
(m2) 

Βάρος 
κιβωτίου 

(χγρ) 

Όγκος 
λίθων (m3)      

ΣΑΡΖΑΝΕΤ 5,50 12,10 1,00      

ΣΤΡΩΜΝΗ 3,75 8,25 0,50      

         

ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ Τεμάχια Ανάπτυγμα 
(m2) 

Βάρος 
κιβωτίων   

(χγρ) 

Όγκος 
λίθων 
(m3) 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
(m3) 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
(εξυγίανση)  

(m3)   

σαρζανέτ 2 11,00 24,20 2,00       

στρώμνες 8 30,00 66,00 4,00       

 ΣΥΝΟΛΑ 41,00 90,20 6,00 8,50 3,00   

         

ΟΥΔΟΣ Τεμάχια Ανάπτυγμα 
(m2) 

Βάρος 
κιβωτίων   

(χγρ) 

Όγκος 
λίθων 
(m3) 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
(m3) 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
(εξυγίανση)  

(m3)   

σαρζανέτ 2 11,00 24,20 2,00       

στρώμνες 7 26,25 57,75 3,50       

 ΣΥΝΟΛΑ 37,25 81,95 5,50 10,50 3,50   

         

         

ΤΟΙΧΟΣ 2 Τεμάχια Ανάπτυγμα 
(m2) 

Βάρος 
κιβωτίων   

(χγρ) 

Όγκος 
λίθων 
(m3) 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
(m3) 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
(εξυγίανση)  

(m3) 

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 
(m2) 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
(πρανές)  

(m3) 

σαρζανέτ 1 5,50 12,10 1,00         

στρώμνες 2 7,50 16,50 1,00         

 ΣΥΝΟΛΑ 13,00 28,60 2,00 10,50 3,50 4,50 13,50 

         

ΤΟΙΧΟΣ 3 Τεμάχια Ανάπτυγμα 
(m2) 

Βάρος 
κιβωτίων   

(χγρ) 

Όγκος 
λίθων 
(m3) 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
(m3) 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
(εξυγίανση)  

(m3) 

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 
(m2) 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
(πρανές)  

(m3) 

σαρζανέτ 3 16,50 36,30 3,00         

στρώμνες 3 11,25 24,75 1,50         

 ΣΥΝΟΛΑ 27,75 61,05 4,50 10,50 3,50 6,50 20,00 
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Συννημένα Σχέδια-Μελέτες (Επιμέρους μελέτες από τη μελέτη «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ» :  

 

Τοπογραφική μελέτη : Αποτελούμενη από 1 τεύχος και 6 Σχέδια  

 

Υδρολογική μελέτη ρέματος: Αποτελούμενη από 2 Τεύχη και 5 Σχέδια  

 

Γεωτεχνική μελέτη Περιοχής : Αποτελούμενη από 2 Τεύχη  



Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Α-2 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-2 m3 3,17 1400 4.438,00

Α-18 Προμήθεια δανείων

2 Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 ΟΔΟ-1510 m3 3,52 5000 17.600,00 €

3
Α-18.2

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4 ΟΔΟ-1510 m3 4,07 1050 4.273,50 €

4 Α-18.3 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 ΟΔΟ-1510 m3 8,47 350 2.964,50 €

5 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α-20 m3 1,05 1050 1.102,50

ΥΔΡ 4.01
Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα.

6

ΥΔΡ 4.01.01

Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών 

μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, 

ηλεκτροεργαλεία κλπ) - Τιμή για υποδοχή ΑΕΚΚ

ΥΔΡ 6082.1 m3 43,67 15 655,05 €

7

ΥΔΡ 4.07

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά  (αφορά την 

αποκατάσταση βατού αναχώματος για λόγους συντήρησης έργων)

75 % ΥΔΡ 6251       

25% ΥΔΡ 6253
m3 8,67 50 433,50 €

ΥΔΡ 5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά

8 ΥΔΡ 5.09.01 Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα ΥΔΡ 6067 m3 4,82 300 1.446,00 €

ΣΥΝΟΛΟ :  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 32.913,05

ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

9  Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων ΟΔΟ -2151 m3 6,47 3514 22.735,58 

10  Β-12.4 Γεώπλεγμα αντοχής Τ 100kN/m  OIK-7917   m3 10,08 4480 45.158,40 €

11 Β-29.4.1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C20/25
ΟΔΟ -2522 m3 104 70 6.594,00

12
 Β-30.2

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ -2612 kg 1,15 700 805,00

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ

13  Β-64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού ΟΙΚ-7914 m2 1,8 2880 5.184,00 €

14  Β-64.3 Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε “μαλακά εδάφη” ΟΙΚ-7914 m2 2,3 2912 6.697,60 €

ΦΑΤΝΕΣ

Β-65 Φάτνες από συρματόπλεγμα

Β-65.1
Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων

15
 Β-65.1.2 

Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με 

κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) 
ΟΔΟ-2311 kg 3,1 22618,2 70.116,42 €

16 Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 m2 2,5 10430 26.075,00 €

17 Β-65.3 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-2313 m3 19,77 2070 40.923,90 €

ΥΔΡ 8.04 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών

18 ΥΔΡ 8.04.01 Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg ΥΔΡ 6157.1 m3 12,27 2100 25.767,00 €

19 ΥΔΡ 8.04.02 Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg ΥΔΡ 6157 m3 15,87 364 5.776,68 €

255.847,35 €

288.760,40 €

Άθροισμα 288.760,40 €

51.976,87 €

Άθροισμα 340.737,27 €

51.110,59 €

Άθροισμα 391.847,86 €

10.500,00 €

Άθροισμα 402.347,86 €

877,94 €

Άθροισμα 403.225,80 €

96.774,19 €

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ
500.000,00 €

ΕΡΓΟ:«Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 

17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, 

Πέλλας και Κιλκίς»                                                                                                    

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6

ΓΕ&ΟΕ 18%

Απρόβλεπτα 15%

Πρόβλεψη απολογιστικών

Πρόβλεψη αναθεώρησης

ΦΠΑ 24%

Τιμή 

μονάδος
Ποσότητα

Δαπάνη

ΣΥΝΟΛΟ 1:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,                                                                   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                            

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ                                  

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

α/α
α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας

Άρθρο 

Αναθεώρ.

Μο-

νάδα



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, 
κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και 
των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. 
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κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό 
από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

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

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

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

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

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν 
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην 
των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων  

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

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

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

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς 
(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

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

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή 
σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

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

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε 
αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση 
άλλων έργων κ.λπ.). 
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1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

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

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

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

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

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται 
στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζόμενων με ερευνητικές 
τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

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

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

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

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

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

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 
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1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών 
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), 
καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των 
παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με 
οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία 
και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων 
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του 
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε 
συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς 
και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως 
αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε: 

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 

χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 
εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα 
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προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 
ασφάλιση). 

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

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών 
Όρων) 

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

(3) Νομικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας 

επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών 
προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC 
κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα 
των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
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Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 
 

 
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη 
της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

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

0,03 

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

 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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ΟΜΑΔΑ 1η : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Α.Τ. 1 
Άρθρο Α-2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
 

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

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

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

πυθμένα τους,  

• για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

• τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών 

εκσκαφών της οδού, 

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

• τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών 

εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

• για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 

σχηματισμός των αναβαθμών  

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

οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για 

απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η 

εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και 

απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

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

μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους 

που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην 

μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 

EN 13286-2).  

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

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

τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες 
φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων 
από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών 
που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
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Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων 
και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για 
τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ………………………………………………………….…..Τρία  Ευρώ και δεκαεπτά λεπτά 
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………..3,17€  

 
 

 
Άρθρο Α-18   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ  

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή 
νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, 
τάφρων, C&C κλπ  

 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,  

• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών γαιών και γενικά 

των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο του έργου,  

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και 
δανειοθαλάμων". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και τελικών 
διατομών. 
 
Α.Τ. 2 
 
Άρθρο Α-18.1      Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………………..…τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………..3,52€  
Α.Τ. 3 
Άρθρο Α-18.2   Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………………………………………..…τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά 
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………4,07€  
 
Α.Τ. 4 
 
Άρθρο Α-18.3   Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………………………………………..…οκτώ ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………8,47€  
 
Α.Τ. 5 
Άρθρο Α-20   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  
                         (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 

 
Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με 
χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 
"Κατασκευή επιχωμάτων" 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
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Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, 

πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% 

αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται 

στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 

90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

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

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό 

διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" 

επιφάνεια. 

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

αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

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

• Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων 

που προβλέπει η μελέτη. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η 

εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση 

τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
 

• Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στόμια 

σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   

• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ………………………………………………………………..Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………..1,05€  
 
 
Αρθρο 4.01  Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
 
Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο απομένον τμήμα), 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των 
αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και 
ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
 
Α.Τ. 6 
4.01.01   Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία 

πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ………………………………………………..Σαράντα τρία ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 
 Αριθμητικά: ……………………………………………………………………………………43,67€  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
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Α.Τ. 7 
• Αρθρο 4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά   

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25% 
       
Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, μεγίστου κόκκου 10 cm για 
την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται από την μελέτη. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
▪ Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 

απόσταση. 
▪ Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών στρώσεων και 

φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπύκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα  
▪ Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση της στρώσης με 

χρήση οδοστρωτήρα. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που προβλέπεται από 
την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη πλάτους δεν επιμετρώνται προς 
πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την 
αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της 
Υπηρεσίας.    

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 
       
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………………………………………..Οκτώ  ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 
 Αριθμητικά: ……………………………………………………………………………………8,67€  
 
 
Αρθρο 5.09      Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 

 
Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου (περιλαμβανομένων 
εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής 
διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, των 
αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Α.Τ. 8 
5.09.01   Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………………………………………..Τέσσερα  ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά 
 Αριθμητικά: ……………………………………………………………………………………4,82€  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΛΟΙΠΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Α.Τ. 9 
Άρθρο Β-1  ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 
 

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

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά 

καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις με 

μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

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

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

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

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

απόσταση 

• Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για την 

επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

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

ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην θέση 

του ορύγματος 

• Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την εξυπηρέτηση των 

παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας έως 100 m2, ή σε 
επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και 
τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των γενικών 
εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις 
παρειών, βαθμίδες καθ’ ύψος)/ 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………………………………………….Έξι Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 
 Αριθμητικά: ………………………………………………………………………………………6,47€  
 
 
Άρθρο Β-12   ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγματος πολυεστερικής σύστασης με προστασία PE, PVC ή άλλου πολυμερούς, ή 
πολυμερικής σύστασης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ή πολυπροπυλένιο, χαρακτηριστικής ονομαστικής 
οριακής αντοχής (Tult) κατά την κύρια διεύθυνση του υλικού, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, για την ενίσχυση και 
βελτίωση της μηχανικής αντοχής του εδάφους (οπλισμένο επίχωμα), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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• διάρκεια ζωής 120 ετών σε περιβάλλον 4 < pH <9.5 υπό θερμοκρασία 20 - 30°C  

• μέγιστη επιμήκυνση υπό φορτίο έως 13% (κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319).   

• ονομαστική εφελκυστική αντοχή κατά την κυρία διεύθυνση κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319, όχι μικρότερη από την 

καθοριζόμενη στην μελέτη 

• ανθεκτικά στα χημικά που απαντώνται στο φυσικό έδαφος και μη βιοδιασπόμενα 

• ανθεκτικό στην υδρόλυση και τα υδατικά διαλύματα οξέων, αλάτων και αλκαλίων 

• χωρίς συστατικά διαλυτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

• ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (με προσθήκη αιθάλης) 
  
Τα χαρακτηριστικά των γεωπλεγμάτων θα τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά διαπιστευμένων εργαστηρίων ή Eυρωπαϊκές 
Τεχνικές Εγκρίσεις - Εuropean Technical Approvals,  
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια του γεωπλέγματος και όλων των απαιτούμενων υλικών, και η  μεταφορά τους από οποιαδήποτε 

απόσταση στην θέση εφαρμογής,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση, αναδίπλωση και στερέωση του γεωπλέγματος στις προβλεπόμενες θέσεις,  

• τα μέτρα προστασίας του διαστρωμένου γεωπλέγματος από τις καιρικές και ατμοσφαιρικές επιδράσεις και από 

την κυκλοφορία, μέχρι την οριστική κάλυψή του με εδαφικό υλικό, οι φθορές και αλληλοεπικαλύψεις,  
 
Επιμέτρηση με βάση την καλυπτόμενη επιφάνεια, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια, με ανηγμένες τις 
φθορές και τις επικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης από γεώπλεγμα επιφάνειας. 
 
Α.Τ. 10 

Άρθρο Β-12.4   Γεώπλεγμα αντοχής Tult 100 kN/m 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………………………………………..Δέκα ευρώ και οκτώ λεπτά 
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………..10,08€  
 
 
Άρθρο Β-29:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται 
σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και 
διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 
  
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 

σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και 

ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, 

προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 

καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 

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

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

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

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

 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως 

ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων 

αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 

10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η 

αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη 
μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή 
των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους 
μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 
 
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των 
σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα 
από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  
 
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς 
και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 
 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  
 
 
Άρθρο Β-29.4  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25  KAI C25/30  
 
Α.Τ. 11 
Άρθρο Β-29.4.1  Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2522) 
 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης 
ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση ομαλής ροής, στρώσεις φθοράς μέσα σε οχετούς, 
διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C20/25.  
 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που κατασκευάζονται με χρήση 
μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………………………………………..……………....Εκατόν Τέσσερα  Ευρώ  
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………104,00€  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Άρθρο Β-30  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής 
διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 
σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και 
δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 
κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω 
Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος 
παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

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

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα 

πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων 

πασσάλων.  
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• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη 

πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

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

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

(εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Α.Τ. 12 
Άρθρο Β-30.2  Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………………………………………………..Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά  
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………….1,15€  
 

 
 
 
Άρθρο Β-64:  ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ 
 
Α.Τ. 13 
Άρθρο Β-64.2  Γεωύφασμα διαχωρισμού 
                            (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914) 

 
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον διαχωρισμό 
εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους 280 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής 15 
kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% ( 20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε 
διάτρηση 3000 N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864). 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του 

• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος 

• η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή  

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο 
γεωύφασμα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………………………………………………….Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά  
 Αριθμητικά: ………………………………………………………………………………………..…..1,80€  
 
Α.Τ. 14 
Άρθρο Β-64.3  Γεωύφασμα έδρασης επιχωμάτων σε “μαλακά εδάφη” 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914) 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου, για την ενίσχυση “μαλακών εδαφών” 
στις θέσεις έδρασης επιχωμάτων, σύμφωνα με την μελέτη, βάρους 300 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής κατά την κυρία 
διεύθυνση ≥20 kN/m κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, ενεργούς διαμέτρου πόρων 0,07 mm κατά ΕΝ ISO 12956 και αντοχής σε 

διάτρηση 3000 N κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του 

• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος 
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• η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή  

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την κατασκευή των επιχωμάτων, για την 
αποφυγή φθορών στο γεωύφασμα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης επιφάνειας εδάφους με γεωύφασμα. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………………………………………………Δύο ευρώ και τριάντα  λεπτά  
 Αριθμητικά: ………………………………………………………………………………………..2,30€ 
 
 
Άρθρο Β-65:  ΦΑΤΝΕΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 
 
Άρθρο Β-65.1  Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2311) 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, με ελάχιστη 
ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής 
κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών 
έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων 
(Serasanetti)’’. 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης, διαμέτρου 

2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 

2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος 

ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω 

διάμετρο του σύρματος των φατνών),  

• η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές.  

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το οποίο κατασκευάζεται 
το πλέγμα. 
 
Α.Τ. 15 
Άρθρο Β-65.1.2  Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - 

αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ……………………………………………………………....Τρία ευρώ και δέκα  λεπτά  
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………….3,10€  
 
Α.Τ. 16 
Άρθρο Β-65.2  Κατασκευή φατνών 

                    (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2312) 
 

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, 
προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια 
προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων,  

• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,  

• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,  

• η σύνθεση των φατνών, 

• η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων,  

• η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς 

• η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 
 
Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών τιμολογούνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή σάκων ή 
οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ………………………………………………………………..Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά  
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………….2,50€ 
  
Α.Τ. 17 
Άρθρο Β-65.3  Πλήρωση φατνών 

                   (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2313) 
 

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους λατομείου 
διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,  

• σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,  

• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………............... Δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά 
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………..19,77€  
 
Αρθρο 8.04   Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών 

 
Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις με ή χωρίς υποβοήθηση 
μηχανικών μέσων.  
 
Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή πάχη λιθορριπών 
μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη. 
 
Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με βάση το αντίστοιχο 
άρθρο του τιμολογίου. 
Α.Τ. 18 
 
8.04.01  Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6157.1 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………........................... Δώδεκα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………12,27€  
Α.Τ. 19 
 
8.04.02  Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg   

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6157  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: …………………………………..................... Δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά 
 Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………15,87€  
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                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 

 
 
 
ΕΡΓΟ: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη 
θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 
στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, 
Πέλλας και Κιλκίς» 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 
ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:500.000,00€ (με Φ.Π.Α  24%) 
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ : 2018ΕΠ80800002 
 

 

 

Κωδικός CPV: 45112330-7 

(Εργασίες αποκατάστασης περιοχής) 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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Άρθρο 1: Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

 Αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους θα 

κατασκευαστεί το έργο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6» σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα 

λοιπά συμβατικά τεύχη και τη μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). 

 

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι: 

 Η εκτέλεση επειγουσών σωστικών εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών που  προκλήθηκαν από τα 

πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν κατά την κακοκαιρία “Ευρυδίκη” μεταξύ 16-19/11/2017. Πιο 

συγκεκριμένα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν οι παρακάτω φθορές/ζημιές: 

Στην περιοχή της διάβασης Ξηρολακίου επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Δ6 και στη θέση της 

διάβασης προκλήθηκαν διάβρωση και κατάρρευση των πρανών εκατέρωθεν της ροής του ρέματος στη θέση του 

ιρλανδικού ρείθρου (διάβασης),  με αποτέλεσμα την μερική καταστροφή αυτού, την διεύρυνση της κοίτης του 

ρέματος και την επιφόρτιση της κοίτης με φερτά υλικά.   

Οι φθορές ήταν εκτεταμένες και σημαντικές και είχαν ως αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας του οδικού 

δικτύου, αλλά κυρίως υποβάθμισαν την υδραυλική λειτουργία του ρέματος, αφού παρέσυραν τεράστιους όγκους 

εδαφικού υλικού από την κοίτη του, με αποτέλεσμα τόσο την υποβάθμιση της στάθμης του και την αντίστοιχη 

μεταβολή της μηκοτομικής του κλίσης, αλλά και την διεύρυνση της κοίτης του με την καταστροφή των παρειών 

των οχθών εκατέρωθεν. 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς συµβατικούς  όρους, που τίθενται από 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα θέματα που δεν αναφέρονται στην 

παρούσα ισχύουν απολύτως οι όροι της Διακήρυξης. 

Αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό της οικονομικής 

προσφοράς του αναδόχου, όπως προκύπτει από τον τελικώς εγκριθέντα και κατακυρωθέντα Διαγωνισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των ποσών Γ.Ε. και Ο.Ε., καθώς και των απροβλέπτων  και απολογιστικών δαπανών. 

 

Άρθρο 3: Συμβατικά Στοιχεία – Εφαρμοστέες Προδιαγραφές 

 Ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη και στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 4: Συμπληρώσεις – Τροποποιήσεις 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση ασυμφωνίας των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης, να ζητήσει 

έγκαιρα – πριν από κάθε κατά την κρίση του μερική ή ολική εφαρμογή των σχεδίων – έγγραφες οδηγίες 

από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16 και τις 

λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα. 

2. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος θέλει να προτείνει τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, βελτιώσεις κ.λ.π., σε 

επιμέρους τμήματα της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, υποχρεούται, ύστερα από αιτιολογημένη 

πρότασή του, να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη μελέτη των τροποποιήσεων, 

συμπληρώσεων, βελτιώσεων κ.λ.π., για έγκρισή τους, μαζί με λεπτομερή σχέδια αυτών. 
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3. Μετά τη σύνταξη της τοπογραφικής αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ρέματος και των 

τεχνικών σχεδίων (Οριντοντιογραφία, μηκοτομή, διατομές, κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών) και 

λοιπών υποστηρικτικών μελετών, και την έγκρισή τους από την υπηρεσία θα οριστικοποιηθούν οι 

απαιτούμενες εργασίες συντήρησης. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει μικρές 

τροποποιήσεις στις εργασίες του Έργου, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης, εφόσον οι 

εργασίες αυτές δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Αντίθετα, ο ανάδοχος δε δικαιούται να επιφέρει τροποποιήσεις 

στο έργο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, σύμφωνα με τις χορηγούμενες σε αυτόν μελέτες, 

των εγγράφων οδηγιών της υπηρεσίας και των εγκεκριμένων προδιαγραφών εκπόνησης μελετών, να 

προβεί, εφόσον από τη φύση του έργου απαιτείται, παρουσία του αντιπροσώπου της Υπηρεσίας στην επί 

του εδάφους προσαρμογή των μελετών, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων του 

έργου, στον έλεγχο και λήψη των απαιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων προς συμπλήρωση και 

προσαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της οριστικής μελέτης, όπως επίσης στη σήμανση της ζώνης 

κατάληψης των έργων.  

 

Άρθρο 5: Προθεσμίες 

1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει ολοκληρωμένο και έτοιμο προς άμεση λειτουργία όλο το έργο 

εντός συνολικής προθεσμίας ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, μπορούν 

να περιλαμβάνονται τμηματικές προθεσμίες που θα αφορούν στην ολοκλήρωση διακεκριμένων τμημάτων 

του έργου. 

3. Παράταση των τασσόμενων προθεσμιών δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, εφόσον η αιτία για παράταση 

προέρχεται από υπαιτιότητα αυτού. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 147 και 148 

του Ν. 4412/16, όπως ισχύουν. 

4. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των 

διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 της παρούσας 

και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 148 

του Ν. 4412/16, όπως σήμερα ισχύει. 

 

Άρθρο 6: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου – Οργανόγραμμα εργοταξίου – Ημερολόγιο 

έργου 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της παρούσας ΕΣΥ και να το υποβάλλει στη Διευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία. Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος θα συνοδεύεται από υποστηρικτική έκθεση η οποία θα 

περιγράφει τον τρόπο υλοποίησης του έργου. 

2. Η υποβολή του χρονοδιαγράμματος θα γίνει σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  

3. H Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από έλεγχο και μετά από τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των 

προτάσεων του αναδόχου αποφαίνεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής, με 

έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης, με την οποία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
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4. Σε περίπτωση μεταβολής των προθεσμιών ή του αντικειμένου του έργου, αναπροσαρμόζεται το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

5. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα συνταχθεί με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που θα 

περιλαμβάνει χρονική ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή ομάδα εργασιών, και θα συνοδεύεται από 

γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση που θα αναλύει και θα αιτιολογεί πλήρως τον προτεινόμενο 

προγραμματισμό και με βασική επιδίωξη το συντονισμό των δραστηριοτήτων προς απόδοση 

ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4412/16, όπως σήμερα ισχύει.  

6. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει 

και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη 

στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 

εκτέλεση του έργου. 

7. Για την κάλυψη ή τον περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου στην περίπτωση που ευθύνεται γι' αυτές 

ο ανάδοχος, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα δώσει εντολή σε αυτόν να επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας 

τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα επιπλέον μέτρα χωρίς καμιά 

πρόσθετη αποζημίωση. 

8. Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, θα συνταχθεί με βάση τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 138 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα, σε ότι αφορά το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, 

μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την 

εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

9. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 

αν :  

 α)  Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της σύμβασης, την έναρξη των 

εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται 

στη σύμβαση. 

 β)  Υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση 

χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

 γ)  Υπερβεί με υπαιτιότητά του και κατ' επανάληψη, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, τμηματική 

προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο έργου σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης 

σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Ειδικότερα, καθώς το έργο κρίνεται μικρό, ο 

ανάδοχος υποχρεούται σε καθημερινή τήρηση του ημερολογίου, αλλά σε μηνιαία υποβολή των αρχείων 

προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα για τα φύλλα ημερολογίου του 

προηγούμενου μήνα. 

11. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται 

ειδική ποινική ρήτρα ίση με εκατό (100) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 

ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την 

παράλειψη τήρησης. 

 

Άρθρο 7: Προκαταβολές 

 Εάν προβλέπεται από τη διακήρυξη, επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα. 
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Άρθρο 8: Διασφάλιση της ποιότητας του έργου 

 

8.1. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 

  Ο ανάδοχος αφού ο προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο  κατά το οποίο 

γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δευτέρας τάξης (1.500.000), δεν υποχρεούται να υποβάλλει 

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 158 του Ν. 4412/16  

 

8.2. Δείγματα υλικών 

Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά για την κατασκευή του έργου τα προδιαγραφόμενα 

υλικά και έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα της εγχώριας Βιομηχανίας ή Χωρών της Ε.Ε., ή τρίτων Χωρών 

εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ειδικές ρυθμίσεις. 

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου 

ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 4412/16, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί, ότι τα προς 

χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται 

από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4412/16. 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει επίσης το δικαίωμα να επιθεωρεί την κατασκευή των υλικών και 

εξοπλισμού που ο ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο και να ζητήσει την εκτέλεση δοκιμών στις 

εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προκαταβολικά στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον έλεγχο ποιότητας ή και τα μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας σ' αυτές τις εγκαταστάσεις. 

 Ο εξοπλισμός και τα υλικά που θα παραδίδονται επιτόπου του έργου, θα επιθεωρούνται από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την παραλαβή τους. Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας 

θα αναλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση του εξοπλισμού και των υλικών σε ασφαλείς θέσεις στην περιοχή 

του έργου όπου δεν θα υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή ζημιάς από άλλες δραστηριότητες. 

 Όλος ο εξοπλισμός και τα υλικά θα αποθηκεύονται και θα προφυλάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Ο ανάδοχος θα παρέχει κάθε αναγκαία εξυπηρέτηση για την επιθεώρηση αμέσως μετά την 

παραλαβή, συμπεριλαμβανομένης και της αποσυσκευασίας του εξοπλισμού και των υλικών και την εν συνεχεία 

απαιτούμενη προστασία τους, αν αυτό απαιτείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Αντίγραφα όλων των αποδείξεων παραλαβής και των σημειώσεων σχετικά με τον εξοπλισμό και τα 

εργαλεία που περιλαμβάνονται πρέπει να υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για ενημέρωσή της. 

 Οι παραπάνω επιθεωρήσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από τις 

συμβατικές υποχρεώσεις του για τον έλεγχο της ποιότητας. 

 

8.3. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι ποιότητας 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εποπτεύει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, τις δοκιμές και τις 

επιθεωρήσεις τόσο επιτόπου του έργου όσο και εκτός αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το έργο εκτελείται 

σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Ο ανάδοχος θα παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει επίσης το δικαίωμα να επιθεωρεί την κατασκευή των υλικών και 

εξοπλισμού που ο ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο και να ζητήσει την εκτέλεση δοκιμών στις 
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εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προκαταβολικά στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον έλεγχο ποιότητας ή και τα μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας σ' αυτές τις εγκαταστάσεις. 

 Ο εξοπλισμός και τα υλικά που θα παραδίδονται επιτόπου του έργου, θα επιθεωρούνται από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την παραλαβή τους. Ο ανάδοχος, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας 

θα αναλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση του εξοπλισμού και των υλικών σε ασφαλείς θέσεις στην περιοχή 

του έργου όπου δεν θα υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή ζημιάς από άλλες δραστηριότητες. 

 Όλος ο εξοπλισμός και τα υλικά θα αποθηκεύονται και θα προφυλάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Ο ανάδοχος θα παρέχει κάθε αναγκαία εξυπηρέτηση για την επιθεώρηση αμέσως μετά την 

παραλαβή, συμπεριλαμβανομένης και της αποσυσκευασίας του εξοπλισμού και των υλικών και την εν συνεχεία 

απαιτούμενη προστασία τους, αν αυτό απαιτείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Αντίγραφα όλων των αποδείξεων παραλαβής και των σημειώσεων σχετικά με τον εξοπλισμό και τα 

εργαλεία που περιλαμβάνονται πρέπει να υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για ενημέρωσή της. 

 Οι παραπάνω επιθεωρήσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από τις 

συμβατικές υποχρεώσεις του για τον έλεγχο της ποιότητας. 

 

8.4. Τεκμηρίωση επιθεωρήσεων και δοκιμών 

 Οι ημερήσιες αναφορές για επιθεωρήσεις και δοκιμές, οι οποίες θα γίνονται είτε επιτόπου του έργου είτε 

αλλού, πρέπει να καταγράφονται σε κατάλληλα έγγραφα. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών θα 

επικυρώνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σε όλα τα πιστοποιητικά δοκιμών και τις αναφορές επιθεώρησης 

πρέπει να σημειώνεται σαφώς σε ποιο τμήμα του έργου αναφέρονται. 

 Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως μόλις είναι 

διαθέσιμα και πάντως όχι μετά την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών υλικών/εξοπλισμού. 

 Σε περίπτωση ασυμφωνιών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

εκδίδει «Εντολή Συμμόρφωσης» και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει επανορθωτικές εργασίες. 

 

Άρθρο 9: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

 

9.1. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

 Με την εγκατάστασή του ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο ασφαλείας που θα είναι 

αρμόδιος για την εκπόνηση και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) στο εργοτάξιο, καθώς και για τη 

συμπλήρωσή του κατά την πορεία των εργασιών, ανάλογα με την τελική οργάνωση του εργοταξίου του, με βάση 

τις παραγράφους 3 και 9 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96 όπως ισχύει. 

 Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας θα αναφέρεται και στο οργανόγραμμα που ο ανάδοχος θα 

υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία, ως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης. 

 

 

9.2. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96 

Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) κα να τον ενημερώνει σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου, όπως 

καθορίζεται στην απόφαση ΔΕΕΠΠ/85/14.05.01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 686Β/01.06.01). 

 Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο 

προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι αυτός είναι ενημερωμένος. Η παραπάνω διαπίστωση 

θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και η Επιτροπή δε θα προβαίνει στην παραλαβή εάν 

δεν υφίσταται ΦΑΥ ή εάν δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος.  

 Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα αναγράφεται ακόμη ότι ο ΦΑΥ εφαρμόστηκε και 

ενημερώθηκε μετά την προσωρινή παραλαβή ή ότι συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε 

εφαρμογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των τυχόν ελαττωμάτων. 

 

9.3. Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, αλλά 

περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου του Έργου. 

 

Άρθρο 10: Απαιτούμενα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο 

10.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα 

του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 

επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν. 4412/16 (αρ. 138 

παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42) [Σημ.: Ο Ν.3850/10 “Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζομένων” στο άρθρο δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 

1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.]. 

 

 

10.2.  Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στατική ικριωμάτων, μελέτη 

προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα: Ν. 4412/16 (αρθ. 138 

παρ. 9). 

β.  Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2-3-01, 

ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και 

τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση 

της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 9). 

γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, 

να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την 

εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και 

υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10, 11), Ν.3850/10 (αρ. 42 – 49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η 

γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν 

την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
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περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη 

εταιρεία). 

 

10.3.  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

 

10.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση – Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 

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

των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών 

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

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

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

παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της 

τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και 

την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 138 

παρ. 9). 

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις 

που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την 

μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 

ιδιαιτερότητες του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 

ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

δ.  Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 

λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα 

από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 

138 παρ. 9). 

ε.  Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) 

και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των 

ελεγκτικών αρχών. 

στ.  Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ). 

  Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και 

για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής 

του έργου. 

  Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 

μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 5 – 7) και στις 

ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.  2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι 

οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν. 4412/16 (αρ. 138). 
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2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 4), όταν : 

α.  Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 

(αρθ. 12 παράρτημα II). 

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ.  Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 

(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 

παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-

2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 

Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/16 

(αρ. 172). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 

το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οι 

κ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

10.3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας 

και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

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

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

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 

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

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

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

Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

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

αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 

αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν. 3850/10 (αρ. 9). 

δ.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε 

ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 1α και παρ. 3 – 8). 
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2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

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

αρ. 17 παρ. 1). 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

  Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται 

από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

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

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

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

εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 

του Ν.3850/10. 

  Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να 

το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2β). 

  Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

  Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 

υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 

περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 

χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 

ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 

 

10.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 

εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμό με την ΥΑ 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της 

Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για 

ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

10.3.4  Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ 

Α. 
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Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός 

του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / 

διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

 

10.4.  Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 

 

10.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α.  Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 

(αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναέριων ηλεκτροφόρων αγωγών 

έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 75 – 79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, 

παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων 

κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των 

εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92 – 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, 

τταρ.6). 

δ.  Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, 

πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη 

πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92 – 96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 

4, 8-10), Ν. 3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 

(αρ. 109, 110), Ν. 1430/84 (αρ. 17, 18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόμενους όπως προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες 

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

κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες 

για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 

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

 

10.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 



 

15 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 

πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

− Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

− Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 

και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν. 2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ. 52) και την τροπ. αυτού: 

Ν. 3542/07 (αρ. 7 – 9 και αρ. 46). 

β.  Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ. 43, 44). 

γ.  Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 

κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, 

κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.75 – 84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ. ΙV μέρος Α, παρ. 2), Ν. 

3850/10 (αρ. 31, 35). 

δ.  Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 

1073/81 (αρ. 85 – 91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 

παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 και. μέρος Β τμήμα II παρ.4], Ν. 2696/99 (αρ. 32) και η τροπ. αυτού: 

Ν. 3542/07 (αρ. 30). 

ε.  Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) 

θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και 

βιολογικούς παράγοντες: Ν. 3850/10 (άρ. 36 – 41), ΠΔ 82/10. 

 

10.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ. 2). 

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

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

εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με 

μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 

17, 45 – 74), Ν. 1430/84 (αρ. 11 – 15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 

89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β 

τμήμα II παρ. 7 – 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 

35). 

β.  Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ.7.4 

και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 
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1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

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

τμήμα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ. 2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια 

χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

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

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

αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ. 3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ. 3 

και αρ. 4. παρ. 7). 

 

10.5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 

εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 

εκτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα: 

 

10.5.1 Κατεδαφίσεις: 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 

τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV 

μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και 

η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

 

10.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 2 – 17, 40 – 42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ. 8  ασφάλεια και 

αντοχή κτιρίων, παρ. 4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 

396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ). 

 

10.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

στέγες. 
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ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ. 34 – 44), Ν. 1430/84 (αρ. 7 – 10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΔ 

396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α παρ.1, 10 και 

μέρος Β τμήμα II παρ. 4-6, 14 ). 

 

10.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, 99, 104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. 

III), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ. 7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99. 

 

10.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

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

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

 

10.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και 

εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων 

και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: 

ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.10). 

 

10.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση 

πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 

396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα 

II παρ.8.3 και παρ. 13). 

 

10.6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν 

τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν.495/76 (ΦΕΚ 377/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49/Α/84), Ν.2168/93 

(ΦΕΚ 147/Α/93), Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57/Α/99), Ν.3542/07 (ΦΕΚ 50/Α/07), Ν.3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/10), 

Ν.4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12), N.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/16). 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π.Δ.413/77 (ΦΕΚ 128/Α/77), Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20/Α/78), Π.Δ.216/78 (ΦΕΚ 47/Α/78), Π.Δ.778/80 

(ΦΕΚ 193/Α/80), Π.Δ.1073/81 (ΦΕΚ 260/A/81), Π.Δ.225/89 (ΦΕΚ 106/Α/89), Π.Δ.31/90 (ΦΕΚ 

31/Α/90), Π.Δ.70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), Π.Δ.85/91 (ΦΕΚ 38/Α/91), Π.Δ.499/91 (ΦΕΚ 180/Α/91), 

Π.Δ.395/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), Π.Δ.396/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), Π.Δ.397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94), 
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Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67/Α/95), Π.Δ.455/95 (ΦΕΚ 268/Α/95), Π.Δ.305/96 (ΦΕΚ 212/Α/96), Π.Δ.89/99 

(ΦΕΚ 94/Α/99), Π.Δ.304/00 (ΦΕΚ 241/Α/00), Π.Δ.155/04 (ΦΕΚ 121/Α/04), Π.Δ.176/05 (ΦΕΚ 

227/Α/05), Π.Δ.149/06 (ΦΕΚ 159/Α/06), Π.Δ.2/06 (ΦΕΚ 268/Α/06), Π.Δ.212/06 (ΦΕΚ 212/Α/06), 

Π.Δ.82/10 (ΦΕΚ 145/Α/10), Π.Δ.57/10 (ΦΕΚ 97/Α/10). 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/84), ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/89), ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 

138/Β/91), ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 (ΦΕΚ 187/Β/93), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 

765/Β/93), ΚΥΑ αρ. 8881/94 (ΦΕΚ 450/Β/94), ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 (ΦΕΚ 451/Β/93), ΥΑ 

3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301/Β/94), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ 73/Β/94), ΥΑ 3131.1/20/95/95 

(ΦΕΚ 978/Β/95), ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ 677/Β/95), ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ 

1035/Β/96), Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 (ΦΕΚ 113/Β/97), ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ 

987/Β/99), ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 (ΦΕΚ 1186/Β/03), ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 (ΦΕΚ 708/Β/03), 

ΚΥΑ αρ.6952/11 (ΦΕΚ 420/Β/11), ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ/89), ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 

1035/Β/00), ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β/00), ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 (ΦΕΚ 686/Β/01), ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 (ΦΕΚ 266/Β/01), ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 (ΦΕΚ 16/Β/03), ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

(ΦΕΚ 905/Β/11), ΥΑ 21017/84/09 (ΦΕΚ 1287/Β/09), Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφ. 

7568.Φ.700.1/96 (ΦΕΚ 155/Β/96) 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ. 10201/12). 

 

Άρθρο 11: Μηχανικός εξοπλισμός – Ειδικευμένο προσωπικό 

11.1 Εξοπλισμός και προσωπικό του αναδόχου 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο τον απαιτούμενο μηχανικό, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό καθώς και το ειδικευμένο προσωπικό το οποίο απαιτείται για την άρτια, έντεχνη και εμπρόθεσμη 

κατασκευή όλου του έργου, το οποίο πρέπει να είναι άρτιο ως προς την κατασκευή και λειτουργία του. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και πίνακα με 

τεχνικά και λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού - προσωπικού του που θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου. Στην 

κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του εξοπλισμού, των μέσων και του 

προσωπικού του αναδόχου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για την εμπρόθεσμη και 

έντεχνη περάτωση του έργου. 

 Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχετική έγκριση ή σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, ο ανάδοχος παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλόλητα του μηχανικού και 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και για το σύμφωνο του εξοπλισμού αυτού 

με τις σχετικές διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός του αναδόχου (ή 

μέρος του εξοπλισμού του) αποδειχτεί κατά την διάρκεια των εργασιών ακατάλληλος για οποιοδήποτε λόγο, 

συμπεριλαμβανομένων και των λόγων που αναφέρονται στην φύση του υπεδάφους και στην μορφολογία της 

περιοχής, ο ανάδοχος δε δικαιούται καμιάς επιπλέον αποζημίωσης ούτε παράταση της προθεσμίας. 

 

Άρθρο 12: Υπέρβαση προθεσμιών – Ποινικές ρήτρες – Υποκατάσταση αναδόχου 
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1. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 5 της παρούσας, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 148 του Ν. 4412/16 και για χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ΄ αυτόν. 

2. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση οποιασδήποτε τμηματικής προθεσμίας, είναι 

ανεξάρτητες από τις ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας. 

3. Η υποκατάσταση τρίτων στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται 

χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Αν διαπιστωθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει 

άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο 

φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου. 

 

Άρθρο 13: Αρτιότητα κατασκευής 

1. Εφόσον κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου επισημανθούν αναγκαίες αλλαγές στην εγκεκριμένη 

οριστική μελέτη (που αφορούν παραδοχές, υπολογισμούς, φορτίσεις, απαιτήσεις ποιότητας και 

εξοπλισμού, ελλιπείς εφαρμογές κανονισμών, κανόνων επιστήμης, τεχνικής, αριθμητικά λάθη, ασυμφωνία 

σχεδίων κ.λ.π.), που μειώνουν τον συντελεστή ασφαλείας του έργου ή που οδηγούν προς αστοχία τότε ο 

ανάδοχος: 

α) Υποχρεούται να συμπληρώσει, διορθώσει, τροποποιήσει την μελέτη σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. 

β) Υποχρεούται να προχωρήσει στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την συμπληρωμένη, 

διορθωμένη, τροποποιημένη και εγκεκριμένη από την Δ/νουσα Υπηρεσία μελέτη, χωρίς καμιά 

επιβάρυνση στην τιμή του προϋπολογισμού προσφοράς που υπέβαλλε κατά τον διαγωνισμό. 

2. Ο καθορισμός οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών σε σχέση με την εκτέλεση των εργασιών, στις 

εφαρμοζόμενες τεχνικές προδιαγραφές, στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και στον τρόπο εκτέλεσης των 

κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση του να λάβει κάθε μέτρο για την άρτια 

εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων κατασκευών που συνοδεύουν τα επί μέρους τμήματα του όλου 

έργου. 

3. Σε εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή στα άλλα 

στοιχεία της εργολαβίας, ή και αν δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κάθε 

απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου θα πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή και εμφάνισή 

του, όσο και ως προς τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσής του με τα υπόλοιπα τμήματα του έργου. 

 

Άρθρο 14: Γνώση των συνθηκών κατασκευής του έργου 

 Συμπληρωματικά, επισημαίνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβούν με δική τους ευθύνη και 

δαπάνη στην περαιτέρω επεξεργασία των υπαρχόντων στοιχείων και να εκτελέσουν οποιεσδήποτε 

συμπληρωματικές εργασίες και έρευνες (π.χ. γεωτεχνικές εργασίες κ.λ.π), που θα κρίνουν ότι είναι απαραίτητες 

για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς τους και συνεπώς διευκρινίζεται ότι καμία απαίτηση αποζημίωσης 

του αναδόχου δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθεί για πρόσθετες εργασίες ή μεταβολή ποσοτήτων που τυχόν θα 

προκύψουν από την μη πλήρη γνώση των χαρακτηριστικών συστάσεως, της γεωλογίας και των εδαφοτεχνικών 

παραμέτρων του εδάφους. 
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Άρθρο 15: Γενικά έξοδα, όφελος κλπ. αναδόχου – Εργολαβικά ποσοστά –Επιβαρύνσεις-

Απολογιστικά 

 

1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα παρακάτω εργολαβικά ποσοστά: 

i. Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης επί της αξίας 

των εργασιών της υπολογιζόμενης βάσει των τιμών μονάδος που προκύπτουν από την προσφορά 

του αναδόχου καθώς και τις τυχόν νέες τιμές μονάδος. 

ii. Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγματικής δαπάνης για υλικά και ημερομίσθια εργατοτεχνιτών 

του αναδόχου κλπ., υποκείμενο στην έκπτωση της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 

4412/16. 

2. Οι δαπάνες της παραγράφου 1ii αποδίδονται στον ανάδοχο και με εργολαβικό ποσοστό μειωμένο κατά 

την έκπτωση του διαγωνισμού (άρθρο 154 του Ν. 4412/16). 

3. Οι δια των εκδιδόμενων λογαριασμών πληρωμές για εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας, 

υπόκεινται στις κάτωθι επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα ισχύουν στο χρονικό διάστημα 

από την ημερομηνία δημοπράτησης μέχρι την ημερομηνία πέρατος του έργου, (πλην του Φ.Π.Α. που 

βαρύνει τον κύριο του έργου) (για έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή/και το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων). 

α) Φόρος δημοσίου (πληρωμή κατά νόμο) 

β) Κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ταμείων όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 

γ) ΤΣΜΕΔΕ (πληρωμή κατά τον νόμο) 

4. Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και στο όφελος αυτού, πέραν των όσων αναφέρονται σε άλλα σημεία των 

συμβατικών τευχών , περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που είναι απαραίτητες ή 

μπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη: 

α) Οι τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών προς εφαρμογή της 

μελέτης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής. 

β) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έργου για διαπίστωση της 

καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών και της ποιότητας εργασιών σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ) Οι χαράξεις και σημάνσεις στο έργο κατά την εκτέλεσή του. 

δ) Η δαπάνη ασφαλίστρων, όπως περιγράφονται στην παρούσα. 

Να σημειωθεί ότι η εκπόνηση μελετών που αναφέρεται για την Οριστικοποίηση των έργων εφαρμογής δεν 

περιλαμβάνεται στα παραπάνω αναφερόμενα.  

5.  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισμό ή που δεν προβλέφθηκαν ή δεν προβλέπονται από 

αυτόν, αλλά δεν μπορούν να επιμετρηθούν θα αποτιμώνται με απολογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα από το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016.  

• Η προμήθεια διαφόρων υλικών για την αντιμετώπιση ελλείψεων των συμβατικών άρθρων.  

• Δαπάνες για την επικαιροποίησης τοπογραφικής αποτύπωσης και σύνταξης τεχνικών σχεδίων 

(Οριντοντιογραφία, μηκοτομή, διατομές, κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών) και λοιπών 

υποστηρικτικών μελετών για την Οριστικοποίηση των έργων.  

• Κάθε άλλες δαπάνες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα συμβατικά άρθρα των εργασιών.   
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• Να σημειωθεί ότι οι καθημερινές εντολές της υπηρεσίας δύνανται να είναι προφορικές ενώ θα 

τηρείται  ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Γενικότερα στις απολογιστικές 

εργασίες περιλαμβάνονται γενικά και όχι περιοριστικά, (σύμφωνα με το άρθρο 126, παρ. 2) 

προμήθειες υλικών, μισθοί, ημερομίσθια, λοιπές αποζημιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των 

εργαζομένων και κάθε είδους κρατήσεις.  

• Στη δαπάνη των απολογιστικών εργασιών περιλαμβάνονται  εργασίες που θα γίνουν με 

εργατοτεχνικό προσωπικό και μηχανικά μέσα, που θα διαθέσει ο ανάδοχος με την συγκρότηση 

συνεργείου ύστερα από ειδική εντολή που θα λάβει από την υπηρεσία, σύμφωνα με τα άρθρα  

126  και 154 του Ν.4412/2016 «Περί Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Η αμοιβή του εργατοτεχνικού 

προσωπικού θα εγκρίνεται από την Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες τιμές της κατάστασης ημερομισθίων του Ι.Κ.Α.  . 

• Επίσης με τη δαπάνη μέρους των απολογιστικών εργασιών θα πληρωθεί το κόστος διάθεσης των 

ΑΕΚΚ σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-ΦΕΚ 1312/24-8-2010 σε 

αδειοδοτημένο σύστημα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 

Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) . Σύμφωνα με την παράγραφο β3 του άρθρου 7 της 

εν λόγω ΚΥΑ, θα πρέπει μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, να 

κατατεθεί στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων από 

εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.  

 

Άρθρο 16: Υλικά και μέσα για την κατασκευή του έργου 

 Όλα τα υλικά και μέσα για την εκτέλεση του έργου θα διατεθούν από τον ανάδοχο. 

 Τα παραπάνω υλικά και μέσα θα είναι κατάλληλα για την κατασκευή του έργου και θα συμφωνούν με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, εφόσον τα περιλαμβάνουν, καθώς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.  

 Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου 

ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 4412/16, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί, ότι τα προς 

χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται 

από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 159 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 17: Διευκολύνσεις του αναδόχου 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου θα προσφέρει κάθε δυνατή 

συνδρομή προς τις αρμόδιες αρχές για την άρση κάθε ενδεχόμενου εμποδίου από μέρους τρίτων. 

 

Άρθρο 18: Επιμετρήσεις 

1. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται και υποβάλλονται από τον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση 

εξολοκλήρου ή τμήματος έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
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2. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην 

παρ. 2 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16 και υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 – 6 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16. 

3. Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του 

έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, 

ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 151 του 

Ν. 4412/16. 

4. Ο χαρακτηρισμός και η παραλαβή του φυσικού εδάφους στο οποίο εκτελείται το έργο, γίνεται σύμφωνα με 

τα αναγραφόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16. 

5. Η τελική επιμέτρηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, το 

αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου. Μαζί με την τελική επιμέτρηση 

ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτημά του που να σχετίζεται με την εκτέλεση της 

σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία. 

 

Άρθρο 19: Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις εργασιών 

1. Οι πιστοποιήσεις για την πληρωμή των εργασιών που εκτελέσθηκαν θα συντάσσονται και θα 

υποβάλλονται μετά την ολοκλήρωση εξολοκλήρου ή τμήματος έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 152 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Οι πληρωμές του αναδόχου που θα προκύψουν από τις πιστοποιήσεις θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Σ (κώδικας 

φορολογικών στοιχείων). 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 152 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 20: Ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης 

 Στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι κυκλοφοριακοί, περιβαλλοντικοί ή άλλοι επιβάλλουν την άμεση 

επέμβαση για εκτέλεση κάποιας εργασίας (εκσκαφή ορύγματος, επίχωση, αποκατάσταση καταστραφέντος ή 

ημιτελούς οδοστρώματος αποκατάσταση κακοτεχνίας, τήρηση μέτρων ασφάλειας σε χερσαίο ή /και θαλάσσιο 

ή/και υποθαλάσσιο χώρο, τοποθέτηση περιφραγμάτων - εμποδίων - λυχνιών σήμανσης κλπ.), ο δε ανάδοχος 

δεν συμμορφώνεται εντός των τασσομένων προθεσμιών για αποπεράτωση της παραπάνω εργασίας, 

καθορίζεται με το παρόν και συμφωνείται ρητά ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία και οποιαδήποτε αρμόδια κατά 

περίπτωση Κρατική Υπηρεσία (Περιφέρεια Αττικής, Ν.Α Αθηνών, ΥπΕσ. κλπ.) ή Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, δικαιούνται εκτός της επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα και τις νόμιμες 

διατάξεις, να προβαίνουν στην εκτέλεση της εργασίας αυτής, κατά τον προσφορότερο τρόπο (απολογιστικά ή με 

άλλη εργολαβία) και κατά την κρίση τους σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

 Επίσης θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς τη δαπάνη αποκατάστασης, των σχετικών 

δαπανών κρατουμένων από αυτά που οφείλονται και σε περίπτωση που αυτά που του οφείλονται δεν 

επαρκούν, το υπόλοιπο θα εισπράττεται σε βάρος της εγγυητικής επιστολής και των επί των λογαριασμών 

πληρωμών κρατήσεων λόγω εγγύησης. 

 

Άρθρο 21: Εργασίες εκτελούμενες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη 

σύμβασή του, και που θα γίνονται από την Δ/νουσα Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους ή Οργανισμούς και να 

τους διευκολύνει με τα μέσα που διαθέτει, ρυθμίζοντας τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών του, ώστε να μην 

δημιουργείται από αυτόν κανένα εμπόδιο για τις εκτελούμενες από την Δ/νουσα Υπηρεσία ή από άλλους 

αναδόχους η οργανισμούς εργασίες. 

 

Άρθρο 22: Γενικοί όροι και υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Για τις ‘Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου’ ισχύει το άρθρο 138 του Ν.4412/16, και τα παρακάτω 

αναφερόμενα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.  

1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, από ειδικευμένο 

τεχνικό προσωπικό. 

2. Ο αντιπρόσωπος του αναδόχου, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 139 του Ν. 4412/16, 

πρέπει να είναι διπλωματούχος/πτυχιούχος που να διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται από τις 

κείμενες διατάξεις. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, για την κατασκευή του έργου, το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, 

όπως αυτό περιγράφεται στην διακήρυξη δημοπρασίας. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τήρηση, στο χώρο του εργοταξίου, των κατά νόμο 

απαιτούμενων στοιχείων και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας σ' όλη τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου. 

5. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει έγκαιρα για την έκδοση κάθε 

κατά νόμο αδείας, υποβάλλοντας στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα σχετική αίτηση και προσκομίζοντας όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθιστάμενος έτσι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε 

παράβαση των διατάξεων που ισχύουν περί εκτελέσεως των εργασιών και επωμιζόμενος όλες τις 

απαιτούμενες δαπάνες. 

6. Τονίζεται επίσης ότι στην περίπτωση που κάποιος αρμόδιος φορέας επιβάλλει ειδικό τέλος για την έκδοση 

άδειας τομής, η πληρωμή του τέλους αυτού βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο του έργου. 

7. Η συντήρηση του έργου και οποιαδήποτε επέμβαση για αποκατάσταση ζημιάς ή βλάβης που οφείλεται 

στην κακοτεχνία ή αμέλεια του αναδόχου, κατά το χρόνο εγγύησης όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 24 

της παρούσας, θα εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159 και 171 του Ν. 4412/16, όπως 

ισχύουν. 

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

εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο, μπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής στις προθεσμίες 

που θα του καθοριστούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

συμμορφωθεί με τις παραπάνω προθεσμίες, θα εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της 

παρούσας, που αφορά ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης. 

10. Σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίων τα οποία δεν προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη, υποχρεούται 

αυτός με δικές του δαπάνες να μεριμνήσει έγκαιρα για την ανασύνταξη της μελέτης. 
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  Στις παραπάνω δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες κάθε παρεμφερούς εργασίας απαραίτητες 

για την ανασύνταξη της μελέτης. Μετά την έγκριση της παραπάνω μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία της 

Δ/νουσας Υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή του ειδικού αυτού έργου χωρίς καμιά 

επιβάρυνση στην τιμή του προϋπολογισμού προσφοράς που υπέβαλλε κατά τον διαγωνισμό και χωρίς 

καμία παράταση οποιασδήποτε προθεσμίας του έργου. 

11. Ακόμη ο ανάδοχος επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε γίνει σε δίκτυα Ο.Κ.Ω., 

εγκαταστάσεις άλλων φορέων ή ιδιωτών. Η μη λήψη μέτρων προστασίας του κοινού η παρακώλυση 

λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών σε δημόσιες εγκαταστάσεις ή σε άλλα 

δημόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγματα, αποτελούν παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, ο οποίος υπόκειται σε διοικητικές ποινές σύμφωνα με άρθρο 81 του Ν. 3669/2008, όπως 

ισχύει, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές ευθύνες. 

12. Γενικά, σ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους 

νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις καθώς και με τις 

νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα 

έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον ανάδοχο και στις εργασίες του. 

13. Εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται ελέγχους 

από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα 

νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι 

ισχύοντες Νόμοι, κανονισμοί και οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από τη 

Ε.Ε. έργων. 

14. Επίσης σε συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε, ο δικαιούχος υποχρεούται στην τοποθέτηση πινακίδας 

δημοσιότητας του έργου. 

15. Ο Δικαιούχος υποχρεούται, εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., να λαμβάνει 

προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Νομικής 

Δέσμευσης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής (ΑΠΕ, παρατάσεις κ.λπ). 

 

Άρθρο 23: Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και απαιτήσεων 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση κατά την κατασκευή του έργου να 

εφαρμόσει τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή. 

  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και για την 

αποκατάστασή του περιβάλλοντος και υποχρεούται με δαπάνες του να αποκαθιστά τις τυχόν ζημιές που 

θα προκληθούν. Η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή η παράλειψη μέτρων για την 

αποκατάσταση του αποτελεί παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  Ο Ανάδοχος κατόπιν τούτου θα υπόκειται σε διοικητικές ποινές 

ανεξάρτητα από ποινικές ή αστικές ευθύνες. 

2. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη 

διαχείριση των αποβλήτων. Δυνάμει της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 οι παραγωγοί (εφεξής «οι 

διαχειριστές» για την παρούσα) των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων έχουν ευθύνη 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ν. 2939/01 και την 
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ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Οι διαχειριστές (δηλ. οι 

κατασκευαστές κλπ) υποχρεούνται είτε να οργανώνουν ατομικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, είτε 

να συμβάλλονται ή να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΣΣΔΕ) των αποβλήτων που αφορούν την δραστηριότητά τους. Ο ανάδοχος του έργου ορίζεται ως 

διαχειριστής των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων του έργου και οφείλει να 

διαχειριστεί τα απόβλητα με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει 

τα απόβλητα του έργου (ακατάλληλα και πλεονάζοντα μη επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα 

καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων) σε νόμιμα λειτουργούσα Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ, η οποία είναι 

συμβεβλημένη με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΔΕ).  

 

Άρθρο 24: Ασφαλίσεις 

24.1. Γενικά, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 144 του Ν. 4412/16.  

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει σύμφωνα με τις περί 

ασφαλιστικών ταμείων κείμενες διατάξεις. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων, 

σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας κράτους μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ., εφόσον 

το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και 

για το αλλοδαπό προσωπικό. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, 

φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις, κλπ.), τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του υπόψη έργου. Η 

ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από την προσκόμιση των υλικών από τον ανάδοχο επιτόπου του 

έργου, ή σε αποθήκες του μέχρι την ενσωμάτωσή τους σε αυτό. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο. Για το σκοπό αυτό θα συνάψει με δικές του δαπάνες 

ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου του έργου και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, με μία ή περισσότερες 

ασφαλιστικές εταιρείες που να λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας κράτους - μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. και 

που χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των τευχών δημοπράτησης και η Ελληνική νομοθεσία, μπορούν να 

ασφαλίζουν παρεμφερή έργα. 

 

24.2. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου 

24.2.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

α) Αντικείμενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου (εξοπλισμός, υλικά, υπηρεσίες 

κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης, αναθεωρήσεων ή και 

αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του συμβατικού τμήματος. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ζητά 

από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 

σύμφωνα με την πραγματική αξία του έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της 

υπασφάλισης. 

β) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή 

ολικής που οφείλονται ή που προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. ανωτέρα βία, τυχαία 

περιστατικά, καθώς επίσης λανθασμένη μελέτη ή και κατασκευή (Manufacturer’s Risk), ελαττωματικά υλικά, 

λανθασμένη εργασία κλπ.), με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από 
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τα συνήθη ασφαλιστήρια «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, 

επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λ.π.). Οι βλάβες και 

καταστροφές από σεισμούς, πλημμύρες και άλλα παρόμοια ατυχήματα, θα καλύπτονται. 

γ) Επίσης θα ασφαλίζονται οι μόνιμες και οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου, καθώς 

επίσης και ο εν γένει Η/Μ εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του υπόψη έργου. Η 

ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (εξαιρουμένων των 

μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή που προκαλούνται από ανωτέρα βία ή και 

από τυχαία περιστατικά. 

 

24.2.2. Διάρκεια ασφάλισης 

 Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο από την έναρξη των εργασιών και την μεταφορά των πρώτων 

υλικών στα εργοτάξια μέχρι τη γνωστοποίηση στον ανάδοχο της έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής του έργου, με επέκταση της ισχύος της για την κάλυψη της περιόδου εγγύησης και συντήρησης. 

 

24.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 

 Το ασφαλιστήριο «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» θα υποβληθεί από τον ανάδοχο στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το ή και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια «ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ», που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του αναδόχου λόγω 

της εκτέλεσης από αυτόν εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών, κ.λ.π. και μέσα στα πλαίσια των άλλων 

συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των 

αντίστοιχων εργασιών συντήρησης επισκευής κ.λ.π. 

 

24.3.1. Αντικείμενο ασφάλισης 

 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι 

ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους, για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ή 

ηθική βλάβη και υλικές ζημιές, σε πράγματα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται σε όλη την διάρκεια 

και εξαιτίας των εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών αποκατάστασης ζημιών κ.λ.π., οποτεδήποτε γίνονται αυτές 

και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Με την ασφάλιση αυτή θα 

καλύπτεται επίσης η αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε 

πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται από τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του αναδόχου. 

 Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια: 

α)  Για σωματικές βλάβες κατ΄ άτομο: 400.000,00€ 

β)  Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός: 800.000,00€ 

γ)  Για υλικές ζημιές κατά γεγονός: 400.000,00€ 

δ)  Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως: 1.200.000,00€ 

 

24.3.2. Διάρκεια ασφάλισης 

 Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών ή με την εγκατάσταση του αναδόχου 

στον τόπο του έργου, θα λήγει δε την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. Μετά την 
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αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής, ένα όμοιο συμβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο, μέχρι την οριστική 

παραλαβή. 

 Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης, από τη βεβαίωση περαίωσης έως και την έγκριση του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια: 

α)  Για σωματικές βλάβες κατ΄ άτομο: 400.000,00€ 

β)  Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός: 800.000,00€ 

γ)  Για υλικές ζημιές κατά γεγονός: 400.000,00€ 

δ)  Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως: 1.200.000,00€ 

 

24.3.4. Ειδικοί όροι 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, το εν γένει προσωπικό της, οι τυχόν σύμβουλοί της και το προσωπικό τους, 

θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης 

αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του αναδόχου ή 

του κυρίου του έργου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η 

βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το 

ασφαλιστήριο έναντι τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που 

σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια 

ευθύνης των ασφαλιστών. 

 

24.4. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του έργου» και «αστικής 

ευθύνης έναντι τρίτων» 

 Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 2 και 3 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί 

όροι: 

 Όλο το προσωπικό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και οι σύμβουλοί της οι συνεργάτες της και οι 

υπάλληλοί της θα είναι συνασφαλιζόμενοι. 

 Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν τροποποιηθούν ή να λήξουν, χωρίς την γραπτή 

με συστημένη επιστολή πριν από εξήντα (60) ημέρες σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς 

τον ανάδοχο όσο και προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον κύριο του έργου. 

 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του έργου, ο ανάδοχος μεταβιβάζει και εκχωρεί στον κύριο 

του έργου και στην Διευθύνουσα Υπηρεσία από την αρχή τα ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο, που θα καταβάλλονται απευθείας σ' αυτούς, ύστερα από σχετική αίτησή τους, χωρίς να χρειάζεται 

έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του αναδόχου. 

 Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του κυρίου του έργου και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας των υπαλλήλων της συμβούλων και συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, σε 

περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθελημένη των προσώπων αυτών. 

 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του κυρίου του έργου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

του που απορρέει από το άρθρο 922 του αστικού κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 

 Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύς 

του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του κυρίου του έργου. 
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 Ο ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεκαπέντε 

(15) ημέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. Διαφορετικά ο κύριος του έργου δια της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας του χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική 

εταιρεία της προτίμησής της, στο όνομα για λογαριασμό και με δαπάνες του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, 

θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το έργο σε 

οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον 

κύριο του έργου δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του και τα έξοδα της ασφάλισης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

24.5. Γενικοί όροι ασφάλισης 

 Κατά την σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαβαίνει 

υπόψη τις διατάξεις των νόμων των νομοθετικών διαταγμάτων κανονισμών κ.λ.π., που ισχύουν εκάστοτε και 

έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα, σύμφωνα και με το άρθρο 144 του Ν.4412/16.  

 Ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι εξαιρέσεις απαλλαγές κλπ., υπόκεινται σε κάθε 

περίπτωση στην τελική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, του κυρίου του έργου. 

 Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και 

ευθύνες του αναδόχου, που απορρέουν από την σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα 

σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π. και ο ανάδοχος 

παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα και πέραν από 

τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, η τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του αναδόχου τα πιο πάνω 

ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων είτε 

από το λαβείν του είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή του καλής εκτέλεσης. 

 Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση του ή των 

ασφαλιστηρίων δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, για λογαριασμό του αναδόχου και να 

τα παρακρατήσει από το λαβείν του, σύμφωνα με τα προηγούμενα. 

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κ.λ.π. του 

αναδόχου, κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί  από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων 

απαλλαγών κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων. 

 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο ανάδοχος συνομολόγησε τις παραπάνω 

ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη κ.λ.π. για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης 

ζημιάς ή βλάβης κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του αναδόχου ή εγγύησή του, οποιασδήποτε φύσης, 

τα ποσά που κατά την κρίση της απαιτούνται, για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης. 
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 Ο ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κύριος του έργου για τις απαιτήσεις του από αυτόν σε 

σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να 

συμπεριλάβουν τόσο στο κατά παντός κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου ασφαλιστήρια που καλύπτουν το ίδιο 

το έργο (ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ.), τον 

εξής ειδικό όρο: 

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου. 

Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλλει στον ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ. αποζημίωση, 

πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό, συγκατάθεση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

Εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα 

και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον ανάδοχο) η απαίτηση του 

αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον κύριο του έργου 

και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεούται να καταβάλλει την σχετική αποζημίωση σ' 

αυτόν, μετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του αναδόχου στον κύριο του έργου, κατά ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από 

τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σύμβαση. 

 

Άρθρο 25: Παραλαβή – Μητρώο του έργου – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου  

25.1. Μετά το πέρας των εργασιών και ως συνημμένο στην τελική επιμέτρηση του έργου, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, όπως καθορίζεται στην 

Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 1956 Β/07-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μητρώου του έργου προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της 

παραπάνω απόφασης, η ψηφιακή μορφή των παραδοτέων στο άρθρο 2 και η περιγραφή και 

κωδικοποίηση των ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων στο άρθρο 3 αυτής. 

 

25.2. Παράλειψη υποβολής του μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη παραλαβή του Έργου.  

  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των 

προαναφερθέντων στοιχείων και για τη σύνταξη του Μητρώου του Έργου. 

 

25.3. Ο χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου, μετά τον οποίο γίνεται η οριστική παραλαβή ορίζεται, σε 

δεκαπέντε (15) μήνες. 

 

25.4. Η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

Άρθρο 26: Αναθεώρηση τιμών – Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών 

 Οι συμβατικές τιμές μονάδας του έργου αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του 

Ν. 4412/16.  

Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν αναλυτικά τιμολόγια για να συνταχθούν τιμές μονάδας νέων 

εργασιών θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16. 
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Άρθρο 27: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να 

συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

 Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων 

των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 140 παρ. 1 του Ν. 4412/16. 

 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 

ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 

Άρθρο 28: Ισχύουσα νομοθεσία 

 Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην διακήρυξη δημοπρασίας. 

 Επίσης, έχουν εφαρμογή οι ισχύοντες Νόμοι και Διατάγματα περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων και 

όπως ισχύουν σήμερα κωδικοποιημένοι με τον Ν. 4412/16. 
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 2.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 2.3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 2.4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 2.5 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
4. ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. 
 
6. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 6.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 6.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 6.3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
 6.4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 6.5 ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΤΜΗΜΑ Γ 
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
 Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας 
 
ΤΜΗΜΑ Δ 
 
Πρόσθετα στοιχεία και Σχέδια 
 
ΤΜΗΜΑ Ε 
 
Νομοθετικά κείμενα για την λήψη μέτρων προστασίας 
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ΤΜΗΜΑ Α.  

1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Το έργο αφορά την υλοποίηση άμεσων σωστικών εργασιών-ενεργειών για την αποκατάσταση βλαβών 

καταστρώματος οδών αρμοδιότητας της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας που προκλήθηκαν  από τις έντονες 

βροχοπτώσεις και καταιγίδες που σημειώθηκαν κατά τις ημερομηνίες 16 έως και 19 Νοεμβρίου 2017, στα 

πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 7 με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6» του γενικού έργου 

με τίτλο: «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε 

Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» και προϋπολογισμού 24.959.326,72» 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 

Με την παρούσα μελέτη το υφιστάμενο ιρλανδικό ρείθρο (διάβαση), θα καθαριστεί στα σημεία όπου έχει 

διαβρωθεί και θα γίνουν εργασίες προστασίας  αυτού. Ειδικότερα στον πυθμένα της κοίτης σε όλο το 

μήκος και πλάτος της διάβασης, μετά τον καθαρισμό του και την αποξήλωση τυχόν φθαρμένων στοιχείων 

θα προστατευθεί με σειρά συρματοκιβωτίων ανάντι και κατάντι της υφιστάμενης κατασκευής, τα οποία θα 

επικαλύπτονται από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 οπλισμένου με πλέγμα.  Επίσης τα προτεινόμενα 

έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) σε ικανή έκταση ανάντι και  κατάντι της 

διάβασης ως έργο προστασίας των πρανών πλησίον στη διάβαση σε συνολικό μήκος 550μ.  Επίσης, θα 

γίνει κατασκευή σαρζανέτ  σε ικανό ύψος δύο ή τριών σειρών, εκατέρωθεν των πρανών για την 

προστασία αυτών, τα οποία έχουν υποστεί διάβρωση σε σημαντικό βαθμό μετά από τις πλημμύρες.  

       

3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Το έργο εντοπίζεται στα δυτικά της πόλης Κατερίνης, στο Δ.Δ. Κονταριώτισσας με το Δ.Δ. Αγίου Σπυρίδωνα, 

επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6 και αφορά την αποκατάσταση ζημιών στην κοίτη του ρέματος 

Ξηρολακίου. 

 

4. ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας  

28ης  Οκτωβρίου 40 

60132 Κατερίνη 

Τηλ. 2351351192 

Fax   2351351190  

 

 

5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. : 

 
Οι οδηγίες και τα χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας καλύπτονται από το 

περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. 

  



«Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας » 

ΕΡΓΟ :   ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ Δ6                                                                                                                                                                                                4 

Για τυχόν μετατροπές της μελέτης, για όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, όπως οι εργασίες 

συντήρησης, μετατροπής καθαρισμού κ.λ.π. συντάσσεται αναλυτικό Φ.Α.Υ. σύμφωνο με το άρθρο 3 της 

ΔΙΔΑ/οικ/1777/2-3-2001 όπως ισχύει σήμερα. 

Ο ανάδοχος καλείται να κάνει τις δικές του αναθεωρήσεις και επισημάνσεις με βάση τον 

προγραμματισμό των εργασιών του, σε πραγματικές συνθήκες. 

 

 

 
 
 

Διάγραμμα Επικινδυνότητας

106,51 134,05 124,45 73

100

50

0  
 
 
 
 
6. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι επιμέρους φάσεις κατασκευής των προτεινόμενων έργων αποκατάστασης των αστοχιών, 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια : 

Φάσεις - Επικινδυνότητα - Χρονοδιάγραμμα 

01-Δεκ-15 01-Νοε-15 01-Οκτ-15 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ           93,0 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ           138,0 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ             60,0 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ              74,0 

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ     73,0 
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Στάδιο 1: Διακοπή κυκλοφορίας στις παρακείμενες οδούς, εγκατάσταση εργοταξίου και τοποθέτηση 

εργοταξιακής σήμανσης. 

Στάδιο 2: Έναρξη προσωρινών εκσκαφών (ήτοι αφαίρεση των χαλαρών επιφανειακών αποθέσεων οι 

οποίες εντοπίζονται στο μέτωπο και στον πόδα του κάθε πρανούς έως βάθος τουλάχιστον 0,50÷1,00m) 

για την τοποθέτηση των λιθοπληρωμένων συρματοκιβωτίων. Σημειώνεται ότι οι εκσκαφές αυτές θα έχουν 

τμηματικό χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διαμόρφωση ανοικτών 

εκσκαφών για σημαντικό χρονικό διάστημα. 

Στάδιο 3: Σταδιακή κατασκευή των λιθοπληρωμένων συρματοκιβωτίων διαστάσεων (ύψος x πλάτος x 

μήκος) = (0,50m x 1,00m x 2,00m) με κλίση προσαρμοζόμενη στις υφιστάμενες κλίσεις των πρανών και 

στις τοπικές συνθήκες που θα αποκαλυφθούν. Η κατασκευή ανά διατομή περιλαμβάνει την τοποθέτηση 

και πλήρωση των συρματοκιβωτίων και την παράλληλη διαμόρφωση του πόδα και του μετώπου των 

πρανών, σύμφωνα με τις διατομές του συνημμένου Σχεδίου 1. Οι εργασίες του σταδίου 3 

πραγματοποιούνται παράλληλα με τις εργασίες των προαναφερόμενων σταδίων 1 και 2, ακολουθώντας 

τον τμηματικό χαρακτήρα κατασκευής του έργου. 

Στάδιο 4: Αποκατάσταση γεωμετρικών χαρακτηριστικών διατάξεων συρματοκιβωτίων. Λοιπά τελειώματα. 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

  

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΑΣΗ. 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", 
κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". Έτσι κατά την σύνταξη του 
ΣΑΥ: 
 

1) Έχουν αντιστοιχισθεί οι φάσεις - υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου, όπως αυτές 
απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι 
ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / 
υποφάσεων γίνεται αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 
 

2) Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι που, 
κατά την κρίση μας ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 
1,2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των 
αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  
 
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι : 
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υπόφαση εργασίας (π.χ. 
κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 
είτε (ii)οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων 
(π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, 
κλπ.), 
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. 
κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο 
αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 
 
Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 
τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 
είτε (ii)δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε 
ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι 
από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 
 



«Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας » 

ΕΡΓΟ :   ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ Δ6                                                                                                                                                                                                6 

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» 1 και 3 περιπτώσεις. 
 

ΦΑΣΗ 1 Φ1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΦΑΣΗ 2 Φ2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

   

   

   

 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ

1 
Φ
2 

Φ
3 

Φ
4 

Φ
5 

.01100 
Φυσικά Πρανή 

       

 .01101 Κατολίσθηση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 1 3 1 1  

 .01102 Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας 1 3 1 1  

 .01103 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός 1 3 1   

 .01104 Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία 1 3 1 1  

 .01106 Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός 1 3 1   

.01200 
Τεχνητά Πρανή 
και Εκσκαφές 

       

 .01201 Κατάρρευση Απουσία / Ανεπάρκεια Υποστήριξης 1 3 1   

 .01202 Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας 1 3 1   

 .01203 Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση 1 3 1   

 .01204 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός 1 3 1   

 .01205 Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία 1 3 1   

 .01207 Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός 1 3 1   

.02100 
Κίνηση 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

       

 .02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1 1 1 1  

 .02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1 1 2  

 .02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1 1 1  

 .02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος 2 2 2 1  

 .02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1 2 1  

 .02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση Βλάβες συστημάτων 1 1 1 1  

 .02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1 1  

.02200 
Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

       

 .02201 Ασταθής έδραση 1 3 1   

 .02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 3 1   
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1 

Φ
2 

Φ
3 

Φ
4 

Φ
5 

 .02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 3 1   

 .02204 Εργασία σε πρανές 1 3 1 1  

 .02205 Υπερφόρτωση 1 3 1 1  

 .02206 Μεγάλες ταχύτητες 1 1 1 2  

.02300 
Μηχανήματα με 
κινητά μέρη 

       

 .02301 Στενότητα χώρου 1 1 1 1  

 .02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 1 1 2  

 .02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων -πτώσεις 1 1 1 1  

 .02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων - παγιδεύσεις μελών 1 1 1 2  

 .02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματα τους    2  

.02400 
Εργαλεία χειρός 

       

 .02401 Ηλεκτροσυγκόλληση  2    

 .02402 Αλυσοπρίονα 1 2    

 .02403 Πιστολέτο Α/Σ 1 2    

 .02404 Δίσκοι-τροχοί  2  1  

 .02405 Δονητές  2    

 .02406 Πιστολέτο βαφής  2    

 .02407 Τρυπάνια  2    

.03200 
Δάπεδα 
εργασίας - 
προσπελάσεις 

       

 .03201 Κενά δαπέδων 1 2    

 .03202 Πέρατα δαπέδων 1 2 1 1  

 .03204 Ολισθηρά δάπεδα 1 2  1  

 .03205 Ανώμαλα δάπεδα 2 2 1 2  

 .03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 1 2    

 .03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες 1 2    

 .03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 1 2  1  

 .03209 Αναρτημένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης  2    

 .03210 Κινητά δάπεδα Αστοχία μηχανισμού  2    

 .03211 Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση  2    

.03300 
 Ικριώματα 

       

 .03301 Κενά ικριωμάτων 1 2    
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1 

Φ
2 

Φ
3 

Φ
4 

Φ
5 

 .03302 Ανατροπή Αστοχία συναρμολόγησης 2 2    

 .03303 Ανατροπή Αστοχία έδρασης 2 2    

 .03304 Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώματος 2 2    

 .03305 Κατάρρευση Ανεμοπίεση 1 2    

.03400 
Τάφροι-φρεάτια 

       

 .03401 Πτώσεις εντός αφύλακτου σκάμματος 1 3 1 1  

 .03402 Πτώσεις εντός αφύλακτου φυσικού ανοίγματος 1 3 1 1  

.03500 
Άλλη πηγή 

       

.04200 
Δοχεία και 
δίκτυα υπό 
πίεση 

       

 .04204 Αέριο πόλης  1    

 .04205 Πεπιεσμένος αέρας  1  1  

 .04206 Δίκτυα ύδρευσης  1    

 .04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα 1 1 1 1 1 

.04300 
Αστοχία υλικών 
υπό ένταση 

       

 .04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη  1  1  

 .04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυριών  3    

 .04304 Συρματόσχοινα 1 3    

 .04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων  1    

.04400 
Εκτοξευμένα 
υλικά 

       

 .04405 Τροχίσεις / λειάνσεις  1    

 .04406 Ψεκασμός χρώματος      

.04500 
Άλλη πηγή 

       

.05100 
Κτίσματα-φέρων 
οργανισμός 

       

 .05102 Αστοχία  Στατική επιφόρτιση 1 2    

 .05103 Αστοχία Φυσική Δυναμική καταπόνηση      

 .05104 Αστοχία Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση      

.05200 
Οικοδομικά 
στοιχεία 

       

 .05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων      
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1 

Φ
2 

Φ
3 

Φ
4 

Φ
5 

 .05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα      

 .05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση      

 .05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση      

 .05207 Κατεδάφιση      

 .05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων      

.05300 
Μεταφερόμενα 
υλικά - 
Εκφορτώσεις 

       

 .05301 Μεταφορικό μηχάνημα Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 2 1 1  

 .05302 Μεταφορικό μηχάνημα Βλάβη 1 2 1 1  

 .05303 Μεταφορικό μηχάνημα Υπερφόρτωση 1 2 1 1  

 .05304 Απόκλιση μηχανήματος Ανεπαρκής έδραση 1 2 1   

 .05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση  2    

 .05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου  2  1  

 .05307 Πρόσκρουση φορτίου  2  1  

 .05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους  2    

 .05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 2 2 2 1  

 .05310 Απολυση χύδην υλικών Υπερφόρτωση 1 2 2 1  

 .05311 Εργασία κάτω από σιλό 1 2    

 .05312 Πτώση υλικού / κακός χειρισμός 2 2 2 2  

.05400 
Στοιβασμένα 
υλικά 

       

 .05401 Υπερστοίβαση 1 1 1 1  

 .05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1 2 1 1  

 .05403 Ανορθολογική απόληψη 1 2 1 1  

.05500 
Άλλη πηγή 

       

.06100 
Εύφλεκτα υλικά 

       

 .06102 Δεξαμενές /  αντλίες καυσίμων 1 1 1 2  

 .06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα  2  1  

 .06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας    2  

 .06106 Αυτανάφλεξη - απορρίματα 1 1    

 .06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας Ανεπαρκής προστασία 1 1    

.06200 
Σπινθήρες και 
βραχυκυκλώματ
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1 

Φ
2 

Φ
3 

Φ
4 

Φ
5 

α 

 .06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση      

 .06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση      

 .06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση      

 .06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα  1    

.06300 
Υψηλές 
θερμοκρασίες 

       

 .06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις  2    

 .06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις  2    

 .06305 Πυρακτώσεις υλικών  2    

 .06306 Χρήση φλογίστρου      

.06400 
Άλλη πηγή 

       

.07100 
Δίκτυα - 
εγκαταστάσεις 

       

 .07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 2 2 2 2  

 .07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1    

 .07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα      

 .07104 Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα      

 .07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου  1    

 .07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1  1  

.07200 
Εργαλεία - 
μηχανήματα 

       

 .07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα  1    

 .07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία  1    

.07300 
Άλλη πηγή 

       

.08100 
Νερό 

       

 .08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Πτώση      

 .08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Ανατροπή μηχανήματος      

 .08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου 1 2    

.08200 
Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

       

 .08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί      

 .08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου      

.08300 
Άλλη πηγή 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ
1 

Φ
2 

Φ
3 

Φ
4 

Φ
5 

.09100 
Υψηλές 
Θερμοκρασίες 

       

 .09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις  2    

 .09105 Ασφαλτος / πίσσα    2  

 .09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 2 1 2  

.09200 
Καυστικά υλικά 

       

 .09203 Αλκαλικά  1   1 

.09300 
Άλλη πηγή 

       

.10100 
Φυσικοί 
παράγοντες 

       

 .01010
1 

Ακτινοβολίες  1  1  

 .01010
2 

Θόρυβος / δονήσεις 2 1 2 2 1 

 .01010
3 

Σκόνη 1 1 1 2 1 

 .01010
4 

Υπαίθρια εργασία Παγετός 1 1 1 1 1 

 .01010
5 

Υπαίθρια εργασία Καύσωνας 1 1 1 1 1 

 .01010
6 

Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 1 

 .01010
7 

Υψηλή θερμοκρασία  χώρου εργασίας 1 1  1 1 

 .01010
8 

Υγρασία χώρου εργασίας 1 1    

.10200 
Χημικοί 
παράγοντες 

       

 .01020
1 

Δηλητηριώδη αέρια  1    

 .01020
5 

Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες  2  1  

 .01020
7 

Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης 1 1 1 2 1 

 .01020
8 

Συγκολλήσεις  2    

.10300 
Βιολογικοί 
παράγοντες 

       

 .01030
1 

Μολυσμένα  εδάφη 1 1 1   

 .01030
3 

Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς  1    

 .01030
4 

Χώροι υγιεινής 1 1 1   

 .01030
5 

Δαγκώματα, τσιμπήματα ζώων 1 1 1  1 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 
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 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  

• Δεν υφίστανται κίνδυνοι κατολισθήσεων βράχων. Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

προστατευθούν οι εργαζόμενοι, όπως κράνος και μπότες, αλλά και θα χρησιμοποιηθούν τα 

κατάλληλα μηχανήματα για την εργασία αυτή. 

• Θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο η κατάλληλη σήμανση και θα υπάρξει σχέδιο ρύθμισης 

κυκλοφορίας. 

• Κατά τις χωματουργικές εργασίες πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη 

προειδοποίηση των ευρισκομένων στην ευρύτερη περιοχή.  

• Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι έμπειρο, τα μηχανήματα θα έχουν τις σχετικές 

αδειοδοτήσεις και οι χειριστές των μηχανημάτων θα έχουν τα απαραίτητα πτυχία. 

• Τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι κατάλληλα και θα προέρχονται από νόμιμα 

αδειοδοτημένους χώρους λήψης αδρανών υλικών 

• Δεν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εκ των 

προτέρων πέραν από τους συνήθεις.  

• Καθ όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου θα υπάρχει στο εργοτάξιο Φορητό Φαρμακείο 

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων.  

2. Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου.  

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων. 

3. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής αχρήστων.  

Προσωρινή αποθήκευση τους σε διαμορφωμένο χώρο του εργοταξίου για τη μετέπειτα μεταφορά 

τους. 

4. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών.  

Οι τυχόν αποθήκες επικίνδυνων υλικών που θα δημιουργηθούν, θα πρέπει να επισημαίνονται με 

την κατάλληλη κατά περίπτωση σήμανση για τον κίνδυνο ατυχήματος και κατά την μεταφορά τους 

θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας.    

5. Κατασκευή ικριωμάτων.  

Συνήθους μορφής βάσει Π.Δ. 7.78 / 80 και Π.Δ. 1073 / 81.  

 
ΤΜΗΜΑ   Ε 
 
Νομοθετικά κείμενα για τη λήψη μετρων προστασίας 
 
1) ΔΕΗ 22/8/97 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ 
2) ΕΓΚ 130427/90 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 
3) ΕΛΟΤ 891/88 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
4) Ν 1430/84 - (49/Α/1984) 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.62 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΉ 
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5) Ν 2094/92 - (182/Α/1992) 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΚ) 
6) ΠΔ 105/95 - (67/Α/1995) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/58/ΕΟΚ 
7) ΠΔ 1073/81 - (260/Α/1981) 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
8) ΠΔ 17/78 - (3/Α/1978) 
ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΌ 22/29.12.33 ΠΔ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
9) ΠΔ 186/95 - (97/Α/1995) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 90/679/ΕΟΚ ΚΑΙ 93/88/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 174/97 - ΦΕΚ 150/Α/1997) 
10) ΠΔ 22.12.33 - (406/Α/1933) 
ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
11) ΠΔ 225/89 - (149/Α/1989) 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
12) ΠΔ 305/96 - (212/Α/1996) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/57/ΕΟΚ 
13) ΠΔ 307/86 - (135/Α/1986) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ  ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΠΔ 77/93 - ΦΕΚ 34/Α/1993 ΚΑΙ ΠΔ 90/99 - 
ΦΕΚ 94/Α/1999) 
14) ΠΔ 31/90 - (11/Α/1990) 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 49/91 - ΦΕΚ 180/Α/1991) 
15) ΠΔ 329/83 - (118/Α/1983) 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚ 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/179/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 
75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΚ 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΑ279/85 - ΦΕΚ 135/Α/1986) 
16) ΠΔ 377/93 - (160/Α/1993) 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 89/392/ΕΟΚ ΚΑΙ 91/368/ΕΟΚ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
17) ΠΔ 395/94 - (220/Α/1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 89/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
18) ΠΔ 396/94 - (220/Α/1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 
89/656/ΕΟΚ 
19) ΠΔ 397/94 - (221/Α1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 90/269/ΕΟΚ 
20) ΠΔ 398/94 - (221/Α/94) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 90/270/ΕΟΚ 
21) ΠΔ 778/80 - (193/Α/1980) 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
22) ΠΔ 85/91 - (38/Α/1991) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 86/188/ΕΟΚ 
23) ΠΔ 94/87 - (54/Α/1987) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΛΥΒΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
24) ΠΔ 95/78 - (20/Α/1978) 
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ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 
25) ΣΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 39°C ΥΠΟ ΣΚΙΑ 
26) ΥΑ 1014(ΦΟΡ)94 - (216/Α/2001) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
27) ΥΑ 14165/Φ17/373/93 - (673/Β/1993) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 
28) ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93 - (756/Β/1993) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ 
29) ΥΑ 18477/92 - (558/Β/1992) 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΙΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (HC) ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
30) ΥΑ 19846/79 - (Χ/Α/1979) 
ΠΕΡΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 2750/80) 
31) ΥΑ 22/5/93 - (Χ/Α/1993) 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
32) ΥΑ 3046/89 - (59/Δ/1989) 
ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ49977/89 - ΦΕΚ 535/Β/89) 
33) ΥΑ 470/85 - (183/Β/1985) 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 73/23/ΕΟΚ 
34) ΥΑ Α5/2375/78 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ 
35) ΥΑ Β17081/2964 - (157/Β/1996) 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 
36) ΥΑ ΒΜΠ/30058/83 - (121/Β/1983) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
37) ΥΑ ΒΜΠ/30428/80 - (589/Β/1980) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ Α’ 

 ΓΕΝΙΚΑ  

1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Το έργο αφορά την υλοποίηση άμεσων σωστικών εργασιών-ενεργειών για την αποκατάσταση βλαβών 

καταστρώματος οδών αρμοδιότητας της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας που προκλήθηκαν  από τις έντονες βροχοπτώσεις 

και καταιγίδες που σημειώθηκαν κατά τις ημερομηνίες 16 έως και 19 Νοεμβρίου 2017, στα πλαίσια υλοποίησης 

του υποέργου 7 με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6» του γενικού έργου με τίτλο: 

«Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, 

Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς» και προϋπολογισμού 24.959.326,72» 

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο εντοπίζεται στα δυτικά της πόλης Κατερίνης, στο Δ.Δ. Κονταριώτισσας με το Δ.Δ. Αγίου Σπυρίδωνα, επί 

της Δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Δ6 και αφορά την αποκατάσταση ζημιών στην κοίτη του ρέματος 

Ξηρολακίου. 

 

3. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας  

 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. 

Υπεύθυνος για την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. είναι η Πιπιλιάνου Τριανταφυλλιά Πολιτικός Μηχανικός  Υπάλληλος 
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πιερίας   
 
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερομηνία 

αναπροσαρμογής 

    

    

    

 

 

ΤΜΗΜΑ Β’ 

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

• Με την παρούσα μελέτη το υφιστάμενο ιρλανδικό ρείθρο (διάβαση), θα καθαριστεί στα σημεία όπου έχει 

διαβρωθεί και θα γίνουν εργασίες προστασίας  αυτού. Ειδικότερα στον πυθμένα της κοίτης σε όλο το 

μήκος και πλάτος της διάβασης, μετά τον καθαρισμό του και την αποξήλωση τυχόν φθαρμένων 

στοιχείων θα προστατευθεί με σειρά συρματοκιβωτίων ανάντι και κατάντι της υφιστάμενης κατασκευής, 
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τα οποία θα επικαλύπτονται από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 οπλισμένου με πλέγμα.  Επίσης τα 

προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) σε ικανή έκταση ανάντι 

και  κατάντι της διάβασης ως έργο προστασίας των πρανών πλησίον στη διάβαση σε συνολικό μήκος 

550μ.  Επίσης, θα γίνει κατασκευή σαρζανέτ  σε ικανό ύψος δύο ή τριών σειρών, εκατέρωθεν των 

πρανών για την προστασία αυτών, τα οποία έχουν υποστεί διάβρωση σε σημαντικό βαθμό μετά από τις 

πλημμύρες.  

       

 

 Ειδικότερα στις απολογιστικές εργασίες, (πέραν των παραπάνω), δύναται να περιλαμβάνεται  
 Ειδικότερα στις απολογιστικές εργασίες, δύναται να περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά):  

• Η μισθοδοσία, του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, λοιπές αποζημιώσεις και ασφαλιστικές 

εισφορές των εργαζομένων και κάθε είδους κρατήσεις που απαιτούνται  για την υλοποίηση όλων των 

προαναφερόμενων εργασιών, (όταν αυτό δεν περιλαμβάνεται στα άρθρα του αναλυτικού τιμολογίου της 

παρούσας μελέτης και η εργασία υλοποιείται μέσω των Απολογιστικών εργασιών, κατόπιν “ειδικής 

εντολής” της Δ/νουσας Υπηρεσίας).  

• Η προμήθεια διαφόρων υλικών για την αντιμετώπιση ελλείψεων των συμβατικών άρθρων.  

• Δαπάνες για την εκπόνηση-επικαιροποίηση τοπογραφικής αποτύπωσης και σύνταξης τεχνικών 

σχεδίων (Οριντοντιογραφία, μηκοτομή, διατομές, κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών) και λοιπών 

υποστηρικτικών μελετών 

• Κάθε άλλες δαπάνες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα συμβατικά άρθρα των εργασιών.   

• Να σημειωθεί ότι οι καθημερινές εντολές της υπηρεσίας δύνανται να είναι προφορικές ενώ θα τηρείται  

ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Γενικότερα στις απολογιστικές εργασίες 

περιλαμβάνονται γενικά και όχι περιοριστικά, (σύμφωνα με το άρθρο 126, παρ. 2) προμήθειες υλικών, 

μισθοί, ημερομίσθια, λοιπές αποζημιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και κάθε είδους 

κρατήσεις.  

• Επίσης περιλαμβάνει το κόστος υποδοχής σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας των 

αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), της παρούσας εργολαβίας, όπως 

αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την 

Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1- 2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. Ως «κόστος υποδοχής σε 

αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των 

υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην 

Υπηρεσία αποδεικτικά παραστατικά ότι τα παραχθέντα απόβλητα παραδόθηκαν σε εγκεκριμένα 

Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 

• Στη δαπάνη των απολογιστικών εργασιών περιλαμβάνονται  εργασίες που θα γίνουν με εργατοτεχνικό 

προσωπικό και μηχανικά μέσα, που θα διαθέσει ο ανάδοχος με την συγκρότηση συνεργείου ύστερα 

από ειδική εντολή που θα λάβει από την υπηρεσία, σύμφωνα με τα άρθρα  126  και 154 του 

Ν.4412/2016 «Περί Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Η αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού θα εγκρίνεται από 

την Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες τιμές της κατάστασης 

ημερομισθίων του Ι.Κ.Α.   
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2.  ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 Εκσκαφές  
 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας. 
 Διανοίξεις τάφρων 
 Καθαρισμός υφιστάμενων οχετών και τάφρων 
 Κατασκευές από σκυρόδεμα 
 Κατασκευές αντιστήριξης πρανών 
 Κατασκευές ανάσχεσης βραχοπτώσεων 
 Κατασκευές σταθεροποίησης εδαφών και πρανών 
 Σωληνώσεις 
 Οδοστρωσία 
 Ασφαλτόστρωση 
 Εργασίας οριζόντιας σήμανσης  
 
 
 
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 
2 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 
3 Συνήθη δάνεια υλικών Ε2-Ε4 
4 Κοκκώδες υλικό Έως 200mm 

5 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 

μηχανικά μέσα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 

6 
Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 

7 Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-00 
8 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 
9 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 
10 Μεταβατικά επιχώματα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 

11 
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 

επιχωμάτων (Serasanetti) 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 

12 ’Φράκτες Ανάσχεσης Βραχοπτώσεων’’ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00 
13 ’Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων 

(αγκύρια SDBr)’’ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 

14 ’Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης 
(αγκύρια SN) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-04 

15 Διατρήσεις οπών τσιμεντενέσεων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00 
16 Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι πάσσαλοι) και κεφαλόδεσμoι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00 
17 Μικροπάσσαλοι ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-07-00. 
18 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
19 Διάστρωση σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 
20 Συντήρηση σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 
21 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
22 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
23 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
24 Σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
25 Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 
26 Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης βράχου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00 
27 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C ΕΛΟΤ ΤΟ 1501- 01-02-01-00 
28 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C ΕΛΟΤ ΤΟ 1501- 01-02-01-00 
29 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-01 

30 
Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα 

στοιχεία από σκυρόδεμα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00 

31 
Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα (Waterstops) 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 

32 
Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03 
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33 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με 

ασφαλτικές μαστίχες 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 

34 ’Ελαστομεταλλικά εφέδρανα’’ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01 
35 ’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος 

οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 

36 Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 
37 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 
38 Τσιμεντοσωλήνες D600mm  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
39 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00 

40 
Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος 

οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 

41 Υπόβαση οδοστρωσίας ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-03-00 
42 Βάση οδοστρωσίας ΕΛΟΤ ΤΟ 1501- 05-03-03-00 
43 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00 
44 Ασφαλτική επάλειψη ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01  
45 Ασφαλτική στρώση κλειστού τύπου ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-03-11-04 
46 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάμων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 

47 ’Οριζόντια σήμανση οδών’’ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00 
 
3.  ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ» 

Θα επισυναφθούν σε παράρτημα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 

 
ΤΜΗΜΑ Γ’ 

1. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
      Οι ακριβείς θέσεις τυχών δικτύων θα υποδειχτούν από τις τεχνικές Υπηρεσίες των Ο.Κ.Ω. σε έρευνα της 
Διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου και τα στοιχεία θα παραδοθούν στον ανάδοχο. 
 

2. ΘΕΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ      
    ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 

     Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χρήση υλικών τα οποία υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να καταστούν 
επικίνδυνα για τον γενικό πληθυσμό ή τους εργαζομένους σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής έργου.  
 

ΤΜΗΜΑ Δ’ 

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ 
Δεν υπάρχουν τέτοιας φύσεως εργασίες 
 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 
Δεν υπάρχουν τέτοιας φύσεως εργασίες 
 

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ  
Τέτοιες εργασίες αφορούν κυρίως την στερεώση των πλεγμάτων επένδυσης πρανών για ανάσχεση 
βραχοπτώσεων η οποία θα γίνει με ολόσωμη πάκτωση, η κατασκευή νάρθηκα συγκράτησης μεγάλων 
όγκων βράχου καθώς και η σταθεροποίηση πρανών με αγκύρια.    
Σύμφωνα με το Π.Δ. 395/94, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 155/04, καθώς και με τον Ν. 3850/10: 

• Στους εργαζόμενους πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση κατάλληλη και ειδική για τις προβλεπόμενες 
εργασίες και ιδίως όσον αφορά στις διαδικασίες διάσωσης. 

• Για κάθε εργαζόμενο, ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει Ιατρική Βεβαίωση Καταλληλότητας για Εργασία 
σε Ύψος. 

• Πρέπει να επιλέγεται ο πλέον κατάλληλος ειδικός εξοπλισμός εργασίας για την εξασφάλιση και τη 
διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας. 

• Οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλη ζώνη ασφαλείας, με την οποία συνδέονται με το 
σημείο αγκύρωσης. 

• Το σύστημα εργασίας πρέπει να έχει ασφαλή μηχανισμό ανόδου και καθόδου και αυτόματο 
ανασχετικό μηχανισμό που εμποδίζει την πτώση του χρήστη, εάν αυτός χάσει τον έλεγχο της κίνησης του.  

• Το τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, ακόμα και για τις 
περισσότερο εκτεθειμένες θέσεις. 
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  Το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγήθηκαν στην έκδοση της 
Οδηγίας 2001/45/ΕΚ, σχετικά με τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού εργασίας κατά τις εργασίες σε ύψος, για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους. 
 
Κάθε εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενος που σχεδιάζει να εκτελέσει εργασίες αυτού του είδους πρέπει να 
επιλέξει τον εξοπλισμό εργασίας που παρέχει τη δέουσα προστασία από τους κινδύνους πτώσης από ύψος 
Τα μέτρα συλλογικής προστασίας που προορίζονται για την πρόληψη των πτώσεων από ύψος παρέχουν 
καλύτερη προστασία από τα μέσα ατομικής προστασίας. Η επιλογή και η χρήση εξοπλισμού εργασίας, 
προσαρμοσμένου σε κάθε συγκεκριμένο χώρο εργασίας πρέπει πάνω απ’ όλα να αποβλέπει στην αποφυγή 
των κινδύνων, στην καταπολέμησή τους στην πηγή με την αντικατάσταση των επικίνδυνων στοιχείων από 
λιγότερο επικίνδυνα καθώς και στην προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο και όχι αντίστροφα. 
Ο κάθε εργοδότης καθώς και άλλοι επαγγελματίες που εμπλέκονται στις εργασίες σε ύψος πρέπει να 
ενημερώνεται για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και την ανάπτυξη νέου εξοπλισμού εργασίας και υλικών. 
Συνήθως, ένας πιο εξελιγμένος εξοπλισμός καθιστά την εργασία όχι μόνο πιο ασφαλή αλλά και πιο 
αποτελεσματική. 
Οι εργασίες σε ύψη (ξυλοτύπους, στέγες, καπνοδόχους κλπ) αναλαμβάνονται μόνο από τους εργαζομένους 
που είναι φυσικά και ψυχολογικά υγιείς και έχουν την αναγκαία γνώση και πείρα για αυτό το είδος εργασίας. 
Όλα τα άτομα που κινούνται στο εργοτάξιο θα είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας 
(ζώνες ασφαλείας, κράνη, αντιολισθηρά υποδήματα) 
Απαγορεύεται να διεξάγονται εργασίες σε μεγάλα ύψη, όταν επικρατούν δυνατοί άνεμοι, παγωνιά, ομίχλη ή 
κατά τη διάρκεια καταιγίδας, έστω και με τη βοήθεια γερανού 
Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, συσκευές εργαλεία κλπ πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις προβλέψεις 
της Μελέτης Ασφάλειας τις εντολές του Συντονιστή Ασφαλείας στο έργο και να έχουν τις διατάξεις ασφαλείας 
που προβλέπουν οι Νόμοι και Κανονισμοί 

 
Ανυψωτικά Μηχανήματα 
1.Πρέπει να υπάρχουν κοντά στο χειριστήριο ορατές ενδείξεις των ορίων ασφαλούς χρήσης 
2.Σε γερανούς μεταβλητής ακτίνας δράσης να σημειώνονται σε θέση ορατή από το χειριστήριο τα φορτία 
ασφαλείας για τις διάφορες ακτίνες λειτουργίας και δείκτης της ακτίνας της κεραίας 
3.Κανένα μηχάνημα δεν πρέπει να υπερφορτώνεται έστω και για μικρό χρονικό  
Διάστημα 
4.Η επιφάνεια έδρασης του ανυψωτικού πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής  
5.Πρέπει να εξασφαλίζεται η καλή έδραση (με φορέα, στρωτήρες ή άλλο) και στερέωση ( με αντίβαρα ή 
αγκύρωση) ακόμα και μικρών γερανών τοποθετημένων πάνω σε πλάκες κλπ 
6.Η ευστάθεια των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να είναι γενικά εξασφαλισμένη ακόμα και όταν δεν 
λειτουργούν 
7.Πρέπει να υπάρχει μέριμνα προστασίας των ίδιων των μηχανημάτων και γειτονικών τους στοιχείων από 
κραδασμούς και τις συνέπειές τους 
8.Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ή εγκαθιστώνται γερανοί υπό καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι δυνατόν να 
δημιουργήσουν προβλήματα ευστάθειας και γενικότερα ατυχημάτων 
9.Σε ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να εξασφαλίζεται η μη κυκλοφορία ατόμων κάτω από αυτά /ή και 
ανυψούμενα φορτία, και η μη περιφορά φορτίων πάνω από άτομα 
10.Σε ανυψωτικά ή άλλα μηχανήματα εξασφαλίζεται η μη προσέγγιση των ίδιων, τμήματός τους ή και φορτίου 
τους σε ηλεκτρικούς αγωγούς, δίκτυα κτλ 
11.Σε ανυψωτικά μηχανήματα κινούμενα σε τροχιές, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι τροχιές: Είναι σε ένα 
επίπεδο και στερεωμένες καλά σε στρωτήρες ή στον φορέα τους Είναι επαρκούς διατομής Έχουν στις άκρες 
της διαδρομής αναστολείς της κίνησης Τα υπάρχοντα μέσα τροχοπέδησης, πρόσδεσης, υποστήριξης κλπ είναι 
επαρκή για πλήρη ακινητοποίηση, ακόμα και με δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
12.Μεταξύ μηχανημάτων τα οποία κυκλοφορούν ή περιστρέφονται και σταθερών εμποδίων πρέπει: Να 
υπάρχει χώρος πλάτους, τουλάχιστον 60 εκ. για ασφαλή κυκλοφορία πεζών Εάν όχι , να υπάρχουν 
τουλάχιστον ασφαλή καταφύγια σε αποστάσεις 10 μ 
13.Όργανα και εξαρτήματα των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις των 
Εθνικών Κανονισμών (όπως ΠΔ 1037/89, ΦΕΚ 260 Α/81) 
14.Χειριστές που ανεβαίνουν σε μηχανήματα πολύ υψηλά, πρέπει να έχουν επιλεγεί ειδικά για το σκοπό αυτό 
15.Τα ανυψωτικά μηχανήματα δεν πρέπει να μεταφέρουν άτομα 
16.Τασαμπάνια ανύψωσης φορτίων πρέπει: Να είναι σωστά για τα ανυψούμενα φορτία Να έχουν το σωστό 
μήκος (γωνία κορυφής οξεία, ποτέ αμβλεία) Να είναι σε καλή κατάσταση 
17.Οι περιοδικοί έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται από διαπιστευμένο 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:  
1.Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των διαφορών σε ύψος στο χώρο εργασίας και του κινδύνου πτώσης (δυνητική 
ενέργεια). 
2. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η διαφορά ύψους, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση των 
κινδύνων. 
3. Αν δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί η εργασία σε ύψος, πρέπει να μειωθεί το ύψος της πιθανής πτώσης με 
κάθε μέσο. 
4.Όπου είναι δυνατόν πρέπει να αντικατασταθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν εξοπλισμό, ο οποίος δεν 
παρέχει πλήρη προστασία με άλλες πιο ασφαλείς μεθόδους, ώστε τα πρόσωπα στην εργασία να έχουν τη 
μέγιστη προστασία από τους κινδύνους πτώσης 
5. Ο εργοδότης πρέπει να προσαρμόζει την εργασία στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση 
των θέσεων εργασίας καθώς και την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας και 
παραγωγής, προκειμένου ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά επαναλαμβανόμενη εργασία και να 
μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία. 
6. Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας.  
7.Παροχή των καταλλήλων οδηγιών στα πρόσωπα που εργάζονται. 
8. Κατά τον σχεδιασμό κατασκευών, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η πρόσβαση για τις εργασίες συντήρησης 
9.Η εναπόθεση επάνω στο ικρίωμα ή στην εξέδρα φόρτωσης όλου του υλικού που χρειάζεται για την εκτέλεση 
μιας εργασίας (με στόχο να μειωθούν οι μετακινήσεις και να εξοικονομηθεί χρόνος) είναι μια κακή πρακτική που 
πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται 
10. Όπου είναι δυνατόν με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνου, πρέπει να προτιμούνται οι ΚΑΕΕ σε 
σχέση με τις φορητές κλίμακες (σκάλες) ή τα σχοινιά. 
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευής ο οποίος είναι και ο μόνος υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχηματικού 
συμβάντος, θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας για την 
πρόληψη και αποφυγή εργατικού ατυχήματος, καθώς και να ενημερώνει την Υπηρεσία και να αναθεωρεί το 
Σ.Α.Υ. σε κάθε περίπτωση προσαρμόζοντας τις εργασίες με τον δικό του σχεδιασμό.  

 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ, ΥΠΟΓΕΙΑ, ΤΑΦΡΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΣΦΥΞΙΑΣ, ΠΝΙΓΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

      Κατά την διάρκεια εργασιών σε φρεάτια και τάφρους θα πρέπει να προφυλάσσεται ο χώρος    εργασίας από 
την πτώση εργαλείων και υλικών τα οποία θα πρέπει να τοποθετούνται σε   απόσταση τουλάχιστον 0,60μ. 
Επίσης πριν από την εκκίνηση εργασιών εντός των ορυγμάτων θα πρέπει να απομακρυνθούν από     αυτά όλα 
τα βαρέα οχήματα και μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιηθούν προς αποφυγή τυχόν     κατάρρευσης των 
παρειών των ορυγμάτων. 
Τέλος θα πρέπει να εξασφαλισθούν ασφαλείς δίοδοι εισόδου και εξόδου των εργαζομένων από τις  τάφρους, οι 
οποίοι οπωσδήποτε θα φέρουν κράνη ασφαλείας. 
 
 

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΚΡΗΞΗΣ 
Δεν υπάρχουν τέτοιας φύσεως εργασίες 

    

ΤΜΗΜΑ Ε’ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι φθορές που τυχόν διαπιστώνονται στο έργο πρέπει αρχικά να επισημαίνονται με ανάλογη 

προειδοποιητική και ευκρινή σήμανση και στη συνέχεια να αποκαθίστανται ΑΜΕΣΑ από τον συντηρητή 

ή άλλο εξειδικευμένο συνεργείο, για την αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων. 

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.  

Συνίσταται τακτικός έλεγχος για την καλή κατάσταση των κατασκευών και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν 

φθορών.  

Επίσης προτείνεται καθαρισμός των τάφρων και των ερεισμάτων κατά μήκος των οδών ανά εξάμηνο από 

βλάστηση, φερτά υλικά και από καταπτώσεις των πρανών.  
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Κατά την διάρκεια του χειμώνα απαιτείται πιο συχνή επιθεώρηση λόγω των χιονοπτώσεων που είναι συχνό 

φαινόμενο στην περιοχή. 

Για την οργάνωση και τον έλεγχο των διαφόρων εργασιών συντήρησης, θα τηρείται και συμπληρώνεται 

αντίστοιχα ένας ανάλογος με τον παρακάτω πίνακας συντηρήσεων.      

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α      

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Σ 

ΤΜΗΜΑ   ΠΟΥ      
ΣΥΝΤΗΡΗΘΗΚ

Ε 

ΤΥΠΟΣ             
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ          
ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ       
ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΟΣ 
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