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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία, προβλέπεται να συντηρηθούν – αντικατασταθούν και να επισκευαστούν στηθαία
ασφαλείας και πινακίδες σήμανσης  κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου, αρμοδιότητας της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας  Πιερίας.
Η Μελέτη προβλέπει  την αντικατάσταση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας  ικανότητας  συ-
γκράτησης Ν2 λειτουργικού πλάτους W2, ικανότητας συγκράτησης Η1 λειτουργικού πλάτους W3,  ικανότητας
συγκράτησης Η2 λειτουργικού πλάτους W5 κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α καθώς και των στηθαί-
ων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 λειτουργικού πλάτους W4 κατηγορίας  σφοδρότητας πρόσκρου-
σης Α, σε σημεία που θα επιδείξει η υπηρεσία και αφού καλύπτουν τις συνθήκες  και προδιαγραφές τοπο-
θέτησης σύμφωνα με την ΟΜΟΕ ΣΑΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 και σύμφωνα με  το ελάχιστο μήκος τοποθέτη-
σης, ώστε να ισχύουν τα πιστοποιητικά των στηθαίων.
Προβλέπεται η συντήρηση και η αντικατάσταση ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Πιερίας.
Επίσης προβλέπεται η αποξήλωση παλαιών ή κατεστραμμένων προς αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας.
Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι να αυξηθεί η ασφάλεια του παραπάνω οδικού δικτύου, η προστασία 
των διερχόμενων αυτοκινήτων για την ελαχιστοποίηση ατυχημάτων. 
Στα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) θα γίνεται η απαραίτητη, όπως ορίζει η ΕΣΥ (ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων) κεφάλαιο Β άρθρο 3 παρ. 3.3.6., σύνταξη μελέτης και θα φέρουν σήμανση CE  σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ ΠΡΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείμενο:
Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης 
Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ137, σύμφωνα με τις ΟΛΜΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της οδού, ήτοι
περιλαμβάνονται: μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, απολήξεις αρχής και πέρατος και οι συναρμογές. 
Κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός, η επιλογή και τοποθέτηση των συστημάτων 
αναχαίτισης και παθητικής προστασίας οχημάτων (και συγκεκριμένα των στηθαίων ασφαλείας) σε επικίνδυνα 
τμήματα του οδικού δικτύου, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του μέρους 2 του εναρμονισμένου προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, που αφορά τις απαιτήσεις και τα κριτήρια εφαρμογής σχετικά με:
• Τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται, αν απαιτείται η τοποθέτηση συστήματος αναχαίτισης (ΣΑΟ) πα-
ράπλευρα στην οδό.
• Τον προσδιορισμό και την κατηγοριοποίηση των πλευρικών εμποδίων και των επικίνδυνων θέσεων ανάλογα
με το αν η ύπαρξη τους συνεπάγεται κίνδυνο για τρίτους ή μόνο για τους επιβαίνοντες.
• Τα κριτήρια επιλογής των ελάχιστων απαιτούμενων κατηγοριών επίδοσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, δηλαδή η
ικανότητα συγκράτησης, το λειτουργικό πλάτος και η σφοδρότητα πρόσκρουσης ανεξάρτητα από τον σχεδια-
σμό, τα υλικά κατασκευής και τις διαστάσεις του συστήματος αναχαίτισης.
• Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του ελάχιστου απαιτούμενου μήκους .

ΕΡΓΟ: « Συντήρηση και επέκταση τμημάτων στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ ΠΕ Πιερίας »                               1



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εφαρμογή των οδηγιών παρέχει τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός τύπων συστημάτων ανα-
χαίτισης, τα οποία πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια και απαιτήσεις ανάλογα με την εξεταζόμενη κάθε φορά
περίπτωση.
Σύμφωνα με τις οδηγίες, πρέπει να προτιμώνται  τα συστήματα με τη μικρότερη κατηγορία σφοδρότητας
πρόσκρουσης, όταν τα υπόλοιπα δεδομένα είναι ίδια.
Για την εφαρμογή των προαναφερθέντων θα πρέπει να συνεκτιμώνται κατάλληλα ο διαθέσιμος χώρος για πα-
ραμόρφωση (σχετίζεται με το απαιτούμενο πλάτος προς επιλογή συστήματος), η χρησιμοποίηση κατά το δυ-
νατόν λιγότερων συναρμογών στο εξεταζόμενο οδικό τμήμα (εάν είναι δυνατόν η χρησιμοποίηση του ενιαίου
τύπου ΣΑΟ). Επιλέγεται η χρήση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας προς την πλευρά της εξωτερικής οριο-
γραμμής. Στην επιλογή συγκεκριμένου ΣΑΟ λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες ως προς την οικονομι-
κότητα του έργου.
Με τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων επιδιώκεται κατά το δυνατόν:

Η συγκράτηση των οχημάτων που παρεκκλίνουν από την πορεία τους και η ομαλή επαναφορά τους στο
οδόστρωμα, ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι συνέπειες τροχαίων ατυχημάτων.

Η εξασφάλιση στους επιβαίνοντες ανεκτής καταπόνησης κατά την πρόσκρουση, λόγω της απότομης επι -
βράδυνσης οχήματος.

Ο περιορισμός των υλικών ζημιών που προκαλούνται κατά την πρόσκρουση τόσο για το όχημα όσο και για
το σύστημα αναχαίτισης .

Να μην θραύονται, να μην αποσπώνται και να μην εισέρχονται στο όχημα βασικά στοιχεία του συστήματος
αναχαίτισης.
Οι θέσεις, στις οποίες επιβάλλεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, προκύπτουν από τη συχνότητα ή την
πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της εκτροπής οχημάτων από την πορεία τους.
 Αυτές οι θέσεις διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:
1. Περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερων μέτρων προστασίας για τρίτους
2. Περιοχές που χρήζουν μέτρων προστασίας για τρίτους
3. Εμπόδια στην περιοχή των οποίων πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας για τους επιβαίνοντες
ενός οχήματος
4. Εμπόδια στην περιοχή των οποίων πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας για τους επιβαίνοντες ενός οχή-
ματος
Τα στηθαία ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 που αφορά στις γενικές
απαιτήσεις, στα κριτήρια εφαρμογής και τις απαιτούμενες κατηγορίες επιδόσεων δηλαδή την ικανότητα  συ-
γκράτηση, το λειτουργικό πλάτος και την σφοδρότητα πρόσκρουσης.
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά τα στηθαία ασφαλείας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Ικανότητα πρόσκρουσης: Ν1, Η1, Η2, Η4b
Λειτουργικό πλάτος: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8
Κατηγορία σφοδρότητας σύγκρουσης: A, B, C
Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα
Σε όλους τους τύπους  στηθαίων τοποθετούνται  ανακλαστήρες σε αποστάσεις  σύμφωνα με το εγχειρίδιο
εγκατάστασης του κατασκευαστή.

Επιλογή στηθαίου ασφαλείας
Η διαδικασία επιλογής στηθαίων ασφαλείας γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα του σχήματος 7 των ΟΜΟΕ –
ΣΑΟ αξιολογείται η αναγκαιότητα εγκατάστασης και επιλέγεται η ελάχιστη απαιτούμενη ικανότητα συγκράτη-
σης του συστήματος αναχαίτισης. Αναλυτικά προσδιορίζονται: η επικίνδυνη θέση και η απόσταση της επικίν-
δυνης  θέσης  από  την  οριογραμμή  του  οδοστρώματος,  η  κατηγορία  κινδύνου  στην  οποία  υπάγεται  το
εμπόδιο, η επιτρεπόμενη ταχύτητα (Vεπιτρ), η ελάχιστη απαιτούμενη ικανότητα συγκράτησης του συστήμα-
τος αναχαίτισης,  το  λειτουργικό  πλάτος  του συστήματος  αναχαίτισης  σε  συνάρτηση με  την διατιθέμενη
απόσταση αυτού από τα πλευρικά εμπόδια και κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης του  προτεινόμενου
συστήματος αναχαίτισης.
Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 -2 διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά:
• Ικανότητα συγκράτησης: Ν2, Η1, Η2, Η4b
• Λειτουργικό πλάτος:
Κατηγορία W1: 0,60m
Κατηγορία W2: 0,80m
Κατηγορία W3: 1,00m
Κατηγορία W4: 1,30m
Κατηγορία W5: 1,70m
Κατηγορία W6: 2,10m
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Κατηγορία W7: 2,50m
Κατηγορία W8: 3,30m
• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: A,B,C
• Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα
Βάσει του παραπάνω διαγράμματος του σχήματος 7 των ΟΜΟΕ – ΣΑΟ, επιλέγονται μονόπλευρα χαλύβδινα
στηθαία ασφαλείας,  ικανότητα συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται  με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, λειτουργικού πλάτους W3.
Όπως ορίζεται στο τεύχος τιμολογίου της μελέτης τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του
προτύπου.
Οι τιμές μονάδας αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατα-
σκευαστή (installation manual)  και  περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη οπισθοανακλαστικά
στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).
Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφαλείας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής  δυ-
ναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο  ικα-
νότητα συγκράτησης.
Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο τιμές μο-
νάδος.
Στην τιμή μονάδος των χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της αντισκωριακής
προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝISO 1461.
Για την επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος τα εφαρμοζόμενα Συστήματα
Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά
παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης:
• Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
• Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
• Λειτουργικό πλάτος ίσο ή μικρότερο
•Πλάτος  πλευρικής  διαμόρφωσης με τις  επ'  αυτής  κατασκευές  (υδραυλικών,  Η/Μ,  κλπ)  σύμφωνα με  τη
μελέτη
• Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας και της οριογραμμής  του
οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή  μειωμένο, το
πολύ, κατά 0,10 m.
Σε ευθύγραμμα τμήματα του δημοτικού δικτύου υπολογίζεται απόσταση μεταξύ ορθοστατών τα 4.00μ., ενώ
σε στροφές ορίζεται ως απόσταση μεταξύ ορθοστατών τα 2.00μ.
Το συνολικό μήκος των στηθαίων ασφαλείας είναι περίπου 1.520 εκ των οποίων  600,00μ αποξήλωση και
επανατοποθέτηση  νέων στηθαίων  μέτρα και τοποθετούνται:
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν  στο Εθνικό και Επαρχιακό  δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Π.Ε.
Πιερίας και η τοποθέτηση θα γίνεται αυστηρά με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δρόμοι.

 Σε επικίνδυνα τμήματα στην 8η Επαρχιακή οδό Καρυά – Λεπτοκαρυάς  
 Στην  2η  Επαρχιακή οδό  μεταξύ Τριλόφου και Ρυακίων  
 Στην  4η  Επαρχιακή οδό Ν. Κεραμίδι προς Νοσοκομείο, Αρωνά – Παλιόστανη,  καθώς και στην  Κ9

προς Μελιάδι   
 Στην 15η Επαρχιακή οδό μεταξύ Βρύας και Ρητίνης  
 Σε άλλα τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες που θα

προκύψουν έως την υπογραφή της σύμβασης του έργου.
 Θα γίνει αποξήλωση και μεταφορά παλαιών πινακίδων σήμανσης όπου δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης

καθώς και επανατοποθέτηση  καινούργιων, όπου απαιτείται.
 Οι εργασίες απομάκρυνσης και μεταφοράς των πινακίδων που δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης και γενι-

κά η επανατοποθέτηση των νέων σε σημεία θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,
όπως και του χώρου απόθεσης αυτών (η προμήθεια νέων πινακίδων θα γίνει από την υπηρεσία).

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκπόνηση της μελέτης για την κατάλληλη επιλογή κατηγορίας ΣΑΟ καθώς και της κυκλοφοριακής  ρύθμισης
γίνεται από τον ανάδοχο.
Οι παραπάνω μελέτες καθώς επίσης και τυχόν κατασκευαστικά σχέδια θα πρέπει να υποβληθούν για έγκριση
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και δεν θα πρέπει να αρχίσουν οι εργασίες καθώς και άλλων τεχνικών επεμ-
βάσεων, αν προηγούμενα δεν εγκριθούν οι σχετικές μελέτες.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Η προμήθεια των νέων πινακίδων που θα τοποθετηθούν θα γίνει από την Υπηρεσία με υποχρέωση του ανα-
δόχου την φορτοεκφόρτωση αυτών από τον χώρο του τμήματος Εργοταξίου της Π.Ε. Πιερίας στο χώρο ερ-
γασίας και την τοποθέτησή τους καθώς και την αποξήλωση των παλαιών και τη μεταφορά τους στο χώρο
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί εντός ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ  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.

5. ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για την ασφάλεια των εργαζομένων και των οχημάτων που κινούνται στα παραπάνω οδικά δίκτυα 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.

6. 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. 

     7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η κατά τη μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 215.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 
24%. 
To  έργο είναι  εγγεγραμμένο  στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  Επενδυτικών  Δαπανών  έτους  2020  της  ΠΚΜ/Π.Ε.

Πιερίας, με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ002ΚΑΠ20 σύμφωνα με την  Αρ 51/2020 (από την Αριθμ. 10η/29-07-

2020 Συνεδρίαση) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 667Ν7ΛΛ-ΩΦΡ) περί:  Έγκριση 1ης

τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος  Επενδυτικών  Δαπανών της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας

έτους  2020 καθώς και  με την αρ. 35/2021 (4ο θέμα, Συνεδρίαση 8η/04-06-2021,  ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1)

Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  περί  Έγκριση  1ης  τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος

Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021,

Επίσης,  έχει  εκδοθεί  το  Πρωτογενές  Αίτημα  με  αριθ.  Πρωτ.οικ.546757(1860)/05-10-2020

(ΑΔΑΜ:20REQ007425907,  06-10-2020)  και  το  εγκεκριμένο  αίτημα  (548476(2596)/15-10-20

(ΑΔΑΜ:20REQ007481438, 15-10-2020). 

     8. 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ : " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΤΕ  Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ''

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.000,00 €

α/α Είδος εργασίας
Άρθρο 

Μονάδα Ποσότητα 
Δαπάνη

Αναθ. Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ  Ε:    ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ε-1.1

1 Ε-1.1.6
ΟΔΟ-2653

m 1000 45,00 45000,00

2 Ε-1.2.3
ΟΔΟ-2653

m 400 70,00 28000,00

3 Ε-1.3.3

ΟΔΟ-2653

m 60 110,00 6600,00

4 Ε-1.3.4

ΟΔΟ-2653

m 60 125,00 7500,00

5 Ε2
ΟΔΟ-2653

m 800 2,90 2320,00

Ε.3 Αποξηλώσεις στηθαίων

6 Ε-3.1 Αποξήλωση μονόπλευρου  χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας ΟΔΟ  2151 m 600 2,50 1500,00

7
ΟΔΟ-2653

τεμ. 24 148,00 3552,00

8
ΟΔΟ-2653

τεμ. 1000 6,30 6300,00

9 Αφαίρεση στύλων στήριξης πινακίδων ΟΙΚ 6541 τεμ. 100 4,50 450,00

10 Αφαίρεση Πινακίδων Σήμανσης ΟΙΚ 6541 τεμ. 50 3,20 160,00

11 ΟΔΟ 2653 τεμ. 100 25,00 2500,00

12 ΟΔΟ 2653 τεμ. 200 30,00 6000,00

13 Τοποθέτηση  πινακίδας  του ΚΟΚ ( χωρίς αγορά ) ΟΙΚ 6541 τεμ. 300 10,00 3000,00
112.882,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄ 112.882,00

112.882,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 112.882,00

ΓΕ+ΟΕ  18% 20.318,76

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 133.200,76

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 19.980,11

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 153.180,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 20.000,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 206,22

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΟΥ  ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ) 173.387,09

ΦΠΑ 24 % 41.612,90

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ( ΜΕ ΦΠΑ ) 215.000,00

α/α      
Τιμολ. Τιμή  Μονάδας

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας 
συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W2

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού 
πλάτους W3

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού 
πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού 
πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A

Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή 
κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 

Ε-1      
Σχετικο       

Επανατοποθέτηση απολήξεων  υφιστάμενων στηθαίων  
ασφαλείας

Ε-15.4   
Σχετικο

Αντικατάσταση αντανακλαστικών στοιχείων σε  υφιστάμενα  
στηθαία

Ε 10.2    
Σχετικό

Ε 9.4   
Σχετικό

Ε 10.2    
Σχετικό

Τοποθέτηση στύλου πινακίδων από γαλβανισμνένο 
σιδηροσωλήνα ( χωρίς αγορά αυτού)

Ε 10.2    
Σχετικό

Τοποθέτηση ιστού και πινακίδας τροχαίας ( χωρίς αγορά 
αυτού)

Ε- 9.3   
Σχετικό
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  : 
 «Συντήρηση και επέκταση τμημάτων στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας

ΥΤΕ ΠΕ Πιερίας »     

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

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

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

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

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

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

ΕΡΓΟ: « Συντήρηση και επέκταση τμημάτων στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ ΠΕ Πιερίας »                         3



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση
ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς
ιδιοκτήτες,  αν  απαιτείται,  εξασφάλιση  σχετικών  αδειών,  κατασκευή  οδών  προσπέλασης  ή
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή
ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,  καθαρισμός,  δημιουργία  οπών
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

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

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από
τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων  και
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.
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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
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νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

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

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

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

(3) Νομικής υποστήριξης 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση

αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
(7) Μετρήσεων γενικών  δεικτών  και  παραμέτρων που  προβλέπονται  στους  εγκεκριμένους

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

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

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

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

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

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

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

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

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

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

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

DN / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
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(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC  

Για πλάτος 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.

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.
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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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1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ OΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο Ε-1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)

1. Γενικά

Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου και  τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης  Οχημάτων
(ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης
της οδού.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις αρχής
και  πέρατος,  οι  συναρμογές,  τα  προσωρινά  στηθαία  ασφαλείας  και  τα  Συστήματα  Απορρόφησης
Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.). 

Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

 Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b
 Λειτουργικό πλάτος:

o κατηγορία W1:  0,60 m
o κατηγορία W2:  0,80 m
o κατηγορία W3:  1,00 m
o κατηγορία W4:  1,30 m
o κατηγορία W5:  1,70 m
o κατηγορία W6:  2,10 m
o κατηγορία W7:  2,50 m
o κατηγορία W8:  3,50 m

 Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C
 Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από
τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου.

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του
κατασκευαστή  (installation manual)  και  περιλαμβάνουν  τα  προβλεπόμενα  από  την  μελέτη
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα). 

Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής
δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, θα κατατάσσονται  στον βαρύτερο
τύπο ικανότητας συγκράτησης.

Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται  ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο
τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με προσαύξηση
5%.  Η  προσαύξηση  αυτή  νοείται  ότι  καλύπτει  πλήρως  τις  πρόσθετες  δαπάνες  διαμόρφωσης  και
εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης.

Στην  τιμή  μονάδας  των  χαλύβδινων  στηθαίων  ασφάλειας  περιλαμβάνεται  και  η  δαπάνη  της
αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
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2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν
τις ακόλουθες απαιτήσεις των,  ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και  της πλευρικής
διαμόρφωσης:

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο 
 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύμφωνα με

τη μελέτη
 Ελάχιστο  πλάτος  ζώνης,  μεταξύ  της  εμπρόσθιας  όψης  του  στηθαίου  ασφάλειας  και  της

οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή
της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m.

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν
τις ακόλουθες απαιτήσεις των,  ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη,  ΣΑΟ και  της πλευρικής
διαμόρφωσης :

 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη.
 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’  αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την

περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη
 Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη
 Ελάχιστο  πλάτος  λωρίδας  τοποθέτησης  κιγκλιδώματος  0,25  m,  για  την περίπτωση γέφυρας  ή

τοίχου στέψης.
 Ελάχιστο  πλάτος  διαδρόμου  κυκλοφορίας  πεζών  0,75  m  (ή  μεγαλύτερο  αν  προδιαγράφεται

διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας 
 Ελάχιστο  πλάτος  πεζοδρομίου  γέφυρας,  προ  του  ΣΑΟ,  ίσο  με  το  προβλεπόμενο  στην

εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m.
Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της μελέτης
δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα περιλαμβάνεται και η
επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε
σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης.

4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές
νησίδες  θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των,  ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη
μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας.
 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη
 Διασφάλιση  της  ανεμπόδιστης  κατασκευασιμότητας  των  προβλεπόμενων  κατασκευών

(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την προϋπόθεση ότι το
δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση
με το ΣΑΟ της μελέτης.
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 Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της μελέτης,
μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού,
και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4, ως εξής :

Α.Τ.  Ε-1.1 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που  
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με  το   
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

Άρθρο 1 
Α.Τ. Ε-1.1.6 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2

ΕΥΡΩ:  (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
            (Αριθμητικώς): 45,00

Α.Τ. Ε-1.2. Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)
Τιμή ανά μέτρο μήκους
Άρθρο 2  
Α.Τ. Ε-1.2.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3

ΕΥΡΩ : (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
            (Αριθμητικώς): 70,00

Α.Τ. Ε-1.3 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)
Τιμή ανά μέτρο μήκους

Άρθρο 3 
Α.Τ. Ε-1.3.3 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης A

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ
           (Αριθμητικώς): 110,00

Α.Τ. Ε-1.3 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)
Τιμή ανά μέτρο μήκους

Άρθρο 4 
Α.Τ. Ε-1.3.4 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης A

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
           (Αριθμητικώς): 125,00

Άρθρο 5
Α.Τ. Ε-2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ Ή
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)
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Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση τμήματος φθαρμένου η κατεστραμμένου μεταλλικού
στηθαίου ασφαλείας, σε οποιαδήποτε θέση του οδικού άξονα και οποιουδήποτε μήκους.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

Η αποξήλωση του ακατάλληλου μεταλλικού στηθαίου στο καθοριζόμενο από την Υπηρεσία μήκος
Η πρόσθετη δαπάνη τοποθέτησης νέου στηθαίου κατα ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, λόγω του σποραδικού

χαρακτήρα των εργασιών
Η περισυλλογή των αποξηλωθέντων στοιχείων και η μεταφορά τους στις θέσεις που θα υποδείξει η

Υπηρεσία.
Η δαπάνη της εργοταξιακής σήμανσης, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την

ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (νοείται ότι εκτελείται υπό κυκλοφορία).
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αποκατάστασης στηθαίων, εφαρμοζόμενη ως προσαύξηση των τιμών μο-
νάδος Ε-1.xx του παρόντος τιμολογίου (ΝΕΤ ΟΔΟ)

ΕΥΡΩ:  Ολογράφως: ΔΥΟ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
               Αριθμητικά: 2,90

Άρθρο 6
Α.Τ. Ε-3 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151)
Επιμελημένη αποξήλωση εγκατεστημένου μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, στα τμήματα
που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο κατάλληλο, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης
των έργων, με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, φθορά κλπ των
εγκατεστημένων στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών σύνδεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-05-
02-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας με ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

η εργασία επιμελημένης αποσυναρμολόγησης των στηθαίων και αφαίρεσης των ορθοστατών με εξόλ -
κευση ή και με βοηθητική περιμετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε κατάσταση για να επανατοποθετη-
θούν,

η φόρτωση και το στοίβαγμα των αποσυναρμολογημένων υλικών κατά κατηγορίες σε φορτηγό αυτο -
κίνητο και η μεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του Εργου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται.

E-3.1 Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) βύθισης 12μετρης απόληξης.

ΕΥΡΩ:   (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
             (Αριθμητικώς): 2,50

Άρθρο 7
ΝΑΟΔΟ Α\Ε -1. ( Σχετικό )
Επανατοποθέτηση απολήξεων υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653)
Αποσυναρμολόγηση τριών υφιστάμενων 4μετρων λεπίδων στηθαίων ασφαλείας, έμπηξη τριών τελευ-
ταίων  ορθοστατών (πασσάλων) στο ανάλογο βάθος τους, εκσκαφή για τη βύθιση της τελευταίας λεπί-
δας και επανεπίχωση, συναρμολόγηση των λεπίδων στους ορθοστάτες και ταυτόχρονη διευθέτηση της 
κυκλοφορίας των οχημάτων.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) βύθισης 12μετρης απόληξης.

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 
            (Αριθμητικώς): 148,00

Άρθρο 8
ΝΑΟΔΟ Α\Ε 15.4  ( Σχετικό )
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΤΗΘΑΙΑ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653)
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Για την αντικατάσταση αντανακλαστικών στοιχείων σε στηθαία ασφάλειας οδών, που πραγματοποιείται
ανάλογα με τον τύπο των στηθαίων, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05- 04-04-00:2009 «Οριοδείκτες
οδού», την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:

προμήθεια αντανακλαστικών στοιχείων με μορφή τραπεζοειδή, ορθογωνική ή κυκλική με ελάχιστη
αντανακλαστική επιφάνεια 50 cm2 χρώματος λευκού ή ερυθρού, τα οποία αποτελούνται:
* είτε από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους  και τοποθετη-
μένους σε ολόσωμη πλαστική βάση (αντανακλαστικά στοιχεία τύπου R2  κατά την ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-05-
04-04-00:2009),
*είτε από αυτοκόλλητη μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη (τύπος 3) με Ευρωπαϊκή Τεχνική
Εγκριση (ΕΤΑ) και σήμανση CE σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 (αντανακλαστικά στοιχεία
τύπου R1 κατά την ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-05-04-04- 00:2009), που στερεώνονται σε έλασμα από αλουμίνιο
πάχους τουλάχιστον 3mm ή από γαλβανισμένο χαλύβδινο πάχους 1mm σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.,
* Η μεταφορά των αντανακλαστικών στοιχείων από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου συ-
μπεριλαμβανόμενων των φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας των αυτοκινήτων,
* Η αφαίρεση των παλαιών αντανακλαστικών στοιχείων από τα στηθαία ασφάλειας με λύση των κο-
χλιών σύνδεσης,
* Η τοποθέτηση των νέων αντανακλαστικών στοιχείων με κατάλληλο προσανατολισμό και κοχλίωση
(σύνδεση) αυτών στα στηθαία ασφάλειας,
* Η απομάκρυνση των παλαιών αντανακλαστικών στοιχείων προς απόρριψη σε κατάλληλο χώρο.
Τιμή ανά τεμάχιο έτοιμου τοποθετημένου αντανακλαστικού στοιχείου σε στηθαία ασφάλειας
Οδών

ΕΥΡΩ:  (ολογράφως):  ΕΞΙ   ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
               (αριθμητικά): 6,30

Άρθρο 9
ΝΑΟΔΟ Α\Ε 10.2  ( Σχετικό )
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 2653)
Αφαίρεση στύλων στήριξης πινακίδων σήμανσης οδών οποιωνδήποτε ύψους και διαμέτρου (όχι όμως
και δικτυωμάτων στήριξης πινακίδων σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05- 00:2009 «Αφαίρεση
πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή /και επανατοποθέτηση αυτών», την Τ.Σ.Υ. και τους λοι-
πούς όρους δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:
• καθαρισμός του εδάφους στην περιοχή γύρω από τον στύλο στήριξης πινακίδων από κάθε είδους αυ-
τοφυούς βλάστησης,
• αποξήλωση του στύλου στήριξης ανεξάρτητα από το ύψος του και την διάμετρο του από το έδαφος
ή τη θεμελίωσή του με οποιονδήποτε τρόπο καθώς επίσης λύση και αφαίρεση  των υπαρχόντων συν-
δέσμων, συγκέντρωση και μεταφορά των στύλων στήριξης πινακίδων και των υλικών σύνδεσης, τα
οποία έχουν αφαιρεθεί, από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε τόπο παράδοσης, που καθορίζεται
από την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανόμενων των φορτοεκφορτώσεων, της προσωρινής αποθήκευσης και
της σταλίας των αυτοκινήτων,
• πλήρωση των οπών του ερείσματος της οδού στη θέση αφαίρεσης του στύλου στήριξης με θραυστό
υλικό της Π.Τ.Π. Ο-160 (εργασία και υλικά) και συμπύκνωση με κατάλληλο μηχάνημα.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αποσυναρμολόγηση και αφαίρεση των πινακίδων σή-
μανσης οδών, που είναι τοποθετημένες επί του στύλου.
Τιμή για ένα τεμάχιο αποξηλωμένου στύλου στήριξης πινακίδων σήμανσης Οδών, η οποία περιλαμβάνει
όλες τις δαπάνες για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την αφαίρεση
στύλου στήριξης πινακίδων.

ΕΥΡΩ:  (ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
               (αριθμητικά): 4,50

Άρθρο 10
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ΝΑΟΔΟ Α\Ε 9.4  ( Σχετικό )
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6541)
Αφαίρεση πινακίδων σήμανσης επικίνδυνων θέσεων (Κ), ρυθμιστικών (Ρ), πρόσθετων (Πρ) οποιουδή-
ποτε σχήματος και μεγέθους, καθώς επίσης πληροφοριακών (Π) με επιφάνεια μέχρι 1,00m2, σύμφωνα
με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00:2009 «Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή /
και επανατοποθέτηση αυτών», την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτηση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:

καθαρισμός του εδάφους στην περιοχή γύρω από τους στύλους ή τα πλαίσια στήριξης πινακίδων
από κάθε είδους αυτοφυούς βλάστησης,

αποσύνδεση των πινακίδων από τους στύλους χωρίς καταστροφή αυτών,
συγκέντρωση και μεταφορά των αποξηλωμένων πινακίδων σήμανσης και των υλικών σύνδεσης, τα

οποία έχουν αφαιρεθεί, από τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών σε τόπο παράδοσης, που καθορίζεται
από την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανόμενων των φορτοεκφορτώσεων, της προσωρινής αποθήκευσης και
της σταλίας των αυτοκινήτων.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για την αποξήλωση των στύλων ή των πλαισίων στήριξης. 
Τιμή για ένα τεμάχιο αποξηλωμένης πινακίδας σήμανσης οδών, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες
για υλικά και εργασίες, που περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω για την αφαίρεση πινακίδων σήμαν-
σης.

ΕΥΡΩ: (ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ
              (αριθμητικά): 3,20

Άρθρο 11
ΝΑΟΔΟ Α\Ε 10.2  ( Σχετικό )
Κωδικός Αναθεώρησης ΝΟΔΟ-2653
Τοποθέτηση στύλου πινακίδων από γαλβανισμνένο σιδηροσωλήνα ( χωρίς αγορά αυτού)
Για την μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης πινακίδων, από σιδηροσωλήνα γαλ-
βανισμένο οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου πάχους τοιχωμάτων και μήκους. Για την τοποθέτηση
του  στύλου  εφαρμόζεται  η  προδιαγραφή  που  εγκρίθηκε  με  την  Απόφαση  ΒΜ5/0/40124/30-9-80
Υπουργού Δημ. Έργων, οι βασικοί κανόντες εγκατάστασης όπως εκδόθηκαν από ΥΠΕΧΩΔΕ και οι Τεχνι-
κές Οδηγίες κατακόρυφης σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου που συνοδεύουν την Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ
ΔΜΕΟ/ε/οικ/720/13-11-1992.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την μεταφορά του στύλου από τον χώρο φύλαξης του τμήμα-
τος  Εργοταξίου  της Π.Ε στον τόπο του έργου, τη διάνοιξη οπής διαμέτρου 50εκ. και βάθους 60 εκ. σε
έδαφος οποιουδήποτε είδους, την προσωρινή στήριξη του στύλου κατά την κατακορύφωση και την
πάκτωση αυτού μέσα στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, η δαπάνη για την προμήθεια και
μεταφορά όλων των υλικών του σκυροδέματος επί τόπου του έργου, την παρασκευή του σκυροδέμα-
τος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και
τοποθέτησης του στύλου.
Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων

ΕΥΡΩ:       Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ 
                   Αριθμητικά: 25,00

Άρθρο 12
 ΝΑΟΔΟ Α\Ε 10.2 (Σχετικό)
Κωδικός Αναθεώρησης ΝΟΔΟ-2653
Τοποθέτηση ιστού και πινακίδας τροχαίας ( χωρίς αγορά αυτού)
Για την τοποθέτηση ιστού και πινακίδας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οποιοδήποτε είδους και με-
γέθους, τα οποία δεν είναι προμήθεια του αναδόχου, με όλα τα μικροϋλικά στήριξης (περιλαίμια, απο-
στάτες, μπουλόνια κ.λ.π.)
Για  την  τοποθέτηση  του  στύλου  εφαρμόζεται  η  προδιαγραφή  που  εγκρίθηκε  με  την  Απόφαση
ΒΜ5/0/40124/30-9-80 Υπουργού Δημ. Έργων, οι βασικοί κανόντες εγκατάστασης όπως εκδόθηκαν από
ΥΠΕΧΩΔΕ και οι Τεχνικές Οδηγίες κατακόρυφης σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου που συνοδεύουν την
Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/ε/οικ/720/13-11-1992.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την μεταφορά του στύλου από τον χώρο φύλαξης του τμήμα-
τος Εργοταξίου της Π.Ε. Πιερίας  στον τόπο του έργου, τη διάνοιξη οπής διαμέτρου 50εκ. και βάθους
60 εκ. σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, την προσωρινή στήριξη του στύλου κατά την κατακορύφωση
και την πάκτωση αυτού μέσα στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, η δαπάνη για την προμή-
θεια και μεταφορά όλων των υλικών του σκυροδέματος επί τόπου του έργου, την παρασκευή του σκυ-
ροδέματος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευ-
ής και τοποθέτησης του στύλου.
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).
ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
                   Αριθμητικά: 30,00

Άρθρο 13 
ΝΑΟΔΟ Ν\Ε 09.3 ( Σχετικό)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541
Τοποθέτηση  πινακίδας  του ΚΟΚ ( χωρίς αγορά )
Για την τοποθέτηση σε στύλο πινακίδας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας οποιοδήποτε είδους και με-
γέθους, η οποία δεν είναι προμήθεια του αναδόχου, αλλά υπάρχει στις αποθήκες του τμήματος  Εργο-
ταξίου  της Π.Ε. Πιερίας , με όλα τα μικρούλικα στήριξης (περιλαίμια, αποστάτες, μπουλόνια κ.λ.π.)
Η τοποθέτηση της πινακίδας, ρυθμιστικής της κυκλοφορίας ή ένδειξης επικίνδυνης θέσης, θα γίνει σύμ-
φωνα με τα πρότυπα του Υ.Δ.Ε. και βάσει των ειδικών απαιτήσεων των εγκεκριμένων Πρότυπων Τεχνι-
κών Προδιαγραφών και των υπόλοιπων όρων δημοπράτησης.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών τοποθέτησης με τη μεταφορά
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο και τη
σταλία, η δαπάνη σύνδεσης της πινακίδας σε οποιοδήποτε είδος στύλου και οποιαδήποτε άλλη απαιτού-
μενη δαπάνη υλικών και εργασίας για πλήρως τοποθετημένη πινακίδα.
Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ).

ΕΥΡΩ:       Ολογράφως: ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ 
                   Αριθμητικά: 10,00
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
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: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ-
ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΥΤΕ  Π.Ε.  ΠΙΕΡΙΑΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 215.000€ (με Φ.Π.Α 
24% )

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ.)

Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Με  την  παρούσα  εργολαβία,  215.000,00  €  (με  Φ.Π.Α.  24%)   προβλέπεται  να  συντηρηθούν  -
αντικατασταθούν, να επισκευαστούν στηθαία ασφαλείας και πινακίδες σήμανσης των οδών, κατά μήκος του
Εθνικού  και  Επαρχιακού  δικτύου,  αρμοδιότητας  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφερειακής
Ενότητας  Πιερίας. σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6297/14-09-2007 (ΦΕΚ 1866/Β΄/14-09-2007) Απόφαση του
Γεν.  γραμματέα  της  Π.Κ.Μ.  συντήρησης-τεχνικής  αστυνόμευσης  Εθνικού  –  Επαρχιακού  και  Κοινοτικού
οδικού δικτύου στα όρια του Νομού Πιερίας .  
Η Μελέτη προβλέπει την αντικατάσταση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας καθώς και τοπο-
θέτηση  σε νέες θέσεις,  ικανότητας  συγκράτησης Ν2 λειτουργικού πλάτους W2, ικανότητας συγκράτησης
Η1 λειτουργικού πλάτους W3,  ικανότητας συγκράτησης Η2 λειτουργικού πλάτους W5 κατηγορίας σφο-
δρότητας πρόσκρουσης Α καθώς  και των στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 λειτουργικού
πλάτους W4 κατηγορίας  σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σε σημεία που θα επιδείξει η υπηρεσία και αφού
καλύπτουν τις συνθήκες και προδιαγραφές τοποθέτησης σύμφωνα με την ΟΜΟΕ ΣΑΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-
2 και σύμφωνα με  το ελάχιστο μήκος τοποθέτησης, ώστε να ισχύουν τα πιστοποιητικά των στηθαίων.
Προβλέπεται η συντήρηση και η αντικατάσταση ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο   της
Π.Ε. Πιερίας.

Οι κυριότερες εργασίες που προτείνονται με την κατασκευή του  έργου είναι:

α)  Τοποθέτηση στηθαίων σε νέες θέσεις  που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

β) Αποξήλωση παλαιών κατεστραμμένων στηθαίων και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την

υπηρεσία καθώς και επανατοποθέτηση νέων.

γ) Επανατοποθέτηση  απολήξεων στηθαίων,  όπου απαιτείται. 

δ)  Απομάκρυνση  ιστών  και  πινακίδων  κατεστραμμένων  όπως  και  πινακίδων  που  δεν  υφίσταται   λόγος

ύπαρξης και τη μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

ε)  Αντικατάσταση ιστών και πινακίδων  (χωρίς την δαπάνη προμήθειας  αυτών ).

Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι να αυξηθεί η ασφάλεια του παραπάνω οδικού δικτύου , η προστασία
των διερχόμενων αυτοκινήτων για την ελαχιστοποίηση ατυχημάτων. 

Άρθρο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι δια -
τάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει σήμερα. 

2. -των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ), 

3. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α)  Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο,  τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’  297) και  άλλες διατάξεις”  και του ν.
3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων για  την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν.  3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

4. του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

5. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

6. του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων  του π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και
λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση
του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

7. του ν. 4129/2013 (Α’  52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον
απαιτείται)

8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

9. του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,

10.  του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

11.  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

12.  του  ν.  3469/2006  (Α’  131)  “Εθνικό  Τυπογραφείο,  Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως  και  λοιπές
διατάξεις”,

13. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως
ισχύει ,

14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

15. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400)  «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και
Δικτύων »,

16. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
17. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσε-

ων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  
Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προ-
σώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επι-
κρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορι-
σμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

18. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

19. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-ΦΕΚ 1312/24-8-2010 περί “Μέτρα,  Όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και 
τη ΜΕ α.π. ΟΙΚ4834/25-1-2013 διευκρινιστική εγκύκλιο (ΑΔΑ : ΒΕΙΨ0-Ξ90)

           Καθώς και 
 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε -

ντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως ισχύει.

 Το Ν. 4071/2012, (ΦΕΚ 85 Α'/11-4-2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκη -

ση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ".
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 Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την

Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α'/30-5-1997).

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

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

ση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ .

 Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις".

 Το Ν. 4155/2013 "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις"

(ΦΕΚ  Α'  120/29-05-2013),  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  του  Ν.

4205/2013 (ΦΕΚ Α' 242) "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε

άδεια και άλλες διατάξεις", της Υποπαραγράφου ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014

(ΦΕΚ Α' 85/07-04-2014) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις", του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 "Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο

λογιστικό και  άλλες διατάξεις" και  των άρθρων 134-138 καθώς και  του άρθρου 201 του Ν.

4281/2014,  "Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".

 Το Ν. 4281/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014).

 Της αριθμ. οικ. 570607(7712)/12-09-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιο-
δότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡ-
ΧΗ”, (ΦΕΚ 3475/Β΄/16-9-2019). 

 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”. 

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

να όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε
διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι κατά τη σειρά ισχύος τους τα παρακάτω:
• Το συμφωνητικό.
• Η αναλυτική διακήρυξη.
• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
• Το Τιμολόγιο Μελέτης.
• Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
• Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
• Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
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• Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Με-
λέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα
εγκριθούν από την Υπηρεσία.
• Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρε -
σία.

Άρθρο 4ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Kατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 1β του Ν. 4412/2016.

Οι ανωτέρω εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται κατά εφαρμογή του άρθρου 72, παράγραφος 3
του Ν. 4412/2016 από πιστωτικά ιδρύματα που προσδιορίζονται στην παρακάτω παράγραφο. Σε περίπτωση
αμφιβολιών  για  την  εγκυρότητα  του  πιστωτικού  ιδρύματος  που  εξέδωσε  την  εγγυητική  επιστολή,
αποφασίζει γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη–
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη–μέλη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139)
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α.  –  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από  ένα ή περισσότερα πιστωτικά
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Άρθρο 5ο ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
5.1 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες ποινικά και αστικά έναντι του εργοδότου
και τρίτων, για το απασχολούμενο στην εκτέλεση του έργου εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό για την
περίπτωση επισυμβαίνοντος εις τούτο ατυχήματος.

5.2. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
5.2.1. Γενικά: Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει σύμφωνα 
με τις περί ασφαλιστικών ταμείων κείμενες διατάξεις.
Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος (για πρ/σμό έργου μεγαλύτερο των 500.000ευρώ σύμφωνα με το  άρθρο 
144, παρ. 4 του Ν. 4412/16)  και όταν ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω των 500.000ευρώ, μετά 
από εντολή της υπηρεσίας,  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.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του υπόψη έργου για  το σύνολο της αξίας τους 
και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις, κλπ.). 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.

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.

5.2.2. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου
5.2.2.1. 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 
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καλύπτονται από 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, που οφείλονται ή που 
προκαλούνται από ανωτέρα βία ή και από τυχαία περιστατικά.

5.2.2.2. 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.

5.2.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
Το ασφαλιστήριο «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» 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.

5.2.3.1. 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 : 200.000,00€
β) Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός : 400.000,00€
γ) Για υλικές ζημιές κατά γεγονός : 200.000,00€
δ) Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 600.000,00€

5.2.3.2. 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
αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής, ένα όμοιο συμβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο, μέχρι την 
οριστική παραλαβή που όμως θα είναι μικρότερου ύψους.

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 : 100.000,00€
β) Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός : 200.000,00€
γ) Για υλικές ζημιές κατά γεγονός : 100.000,00€
δ) Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως : 300.000,00€
5.2.3.4. 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.
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5.2.4. 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.

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.

5.2.5. 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.

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 
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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.

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 6ο  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ 
1. Ο εργολάβος υποχρεούται, όπως εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις περί τάξης ασφαλείας επί ατυχημάτων
Αστυνομικές  διατάξεις,  έχοντας  πλήρη  και  ακέραια  την  ευθύνη  για  οποιοδήποτε  ατύχημα  ή  βλάβη
επερχόμενη εις τον ίδιο,  το προσωπικό του ή τρίτους συνέπειας ενεργειών που έχουν άμεση ή έμμεση
σχέση προς την εκτέλεση της εργολαβίας.
2.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  όπως  στις  εργοταξιακές  θέσεις  και  σε  όλες  γενικά  τις  θέσεις  στις  οποίες
εκτελούνται οι εργασίες προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούμενων, σημάτων και πινακίδων ασφαλείας,
επιμελούμενος και της συντήρησης τούτων. 
3. Έγκαιρα και τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών συντήρησης , θα πρέπει να εξασφαλίζεται
από  τον  ανάδοχο  της  εργασίας,  η  δυνατότητα  απρόσκοπτης  και  ασφαλούς  εργασίας  (τοποθέτηση
προειδοποιητικών  πινακίδων,  τοποθέτηση  ταινιών  σήμανσης,  κώνων  κλπ.)  στο   σημείο  που  θα
πραγματοποιηθεί  συντήρηση).  Θα γίνεται  έλεγχος  για την ύπαρξη τυχόν ηλεκτροφόρων συρμάτων που
βρίσκονται κοντά (<1,2μ), δεδομένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επεμβαίνει η ΔΕΗ. Εφόσον πέσει στην
αντίληψη του Αναδόχου παρόμοια περίπτωση όπου δεν έχει επιληφθεί η ΔΕΗ, θα πρέπει να ενημερώσει την
Υπηρεσία ώστε να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ.
4. Επιβάλλεται η λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας όπως : διακοπή κυκλοφορίας στη
λωρίδα όπου βρίσκεται κοντά στη θέση εργασίας και έλεγχος της  κυκλοφορίας όπου η κίνηση οχημάτων
αλλά  και  πεζών  ,  αποτελεί  κίνδυνο  για  τους  ίδιους  και  τους  εργαζόμενους.   Θα  χρησιμοποιούνται
σηματοδότες, πινακίδες, κώνοι,  ταινίες σήμανσης, παρακάμψεις, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές
και  όργανα  ανάλογα  με  τις  περιστάσεις.  Οι  κώνοι  ή  άλλα  εξαρτήματα  θα  τοποθετούνται  σε  κανονικά
διαστήματα στην άμεση περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση
στους  οδηγούς  για  να  αποφεύγεται  η  ανάγκη  απότομου  φρεναρίσματος.  Εργασίες  ή  εξοπλισμός  που
βρίσκονται  στο  δρόμο  θα  προστατεύονται  με  κατάλληλες  πινακίδες,  φώτα,  φράγματα,  ρυθμίσεις
κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Ο παραπάνω εξοπλισμός ασφαλείας τοποθετείται πριν  την έναρξη των
εργασιών και θα απομακρύνεται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας.
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς όπου θα γίνουν
επεμβάσεις,  πρέπει  υποχρεωτικά  να  συνεννοείται  προηγουμένως  με  την  υπηρεσία  που  εισηγείται  την
εργασία  και  το  αρμόδιο  τμήμα  της  Τροχαίας  Κινήσεως,  ενώ  θα  υποβληθούν  από  τον  ανάδοχο  στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σχέδια κυκλοφοριακής ρύθμισης, για έλεγχο-θεώρηση τα οποία και θα προωθούνται
στην αρμόδια αρχή για τελική έγκριση πριν την εφαρμογή τους .
Εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
Όταν απαιτείται  να περάσουν αυτοκίνητα από περιοχές  που καταλαμβάνονται  από οχήματα εργασίας  ή
εξοπλισμούς, που φράζουν μερικώς ή ολικώς το δρόμο.
Όταν  υπάρχει  ανάγκη  μονοδρόμησης  στην  περιοχή  εργασίας  ,  όπου  η  κυκλοφορία   είναι  μεγάλη,  οι
ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν υπάρχει σύστημα  σηματοδότησης.
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Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα  κυκλοφορίας, ή όταν δεν
επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης ή όταν τα  οχήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση της
εργασίας ή οι κατασκευές προεξέχουν σε μία διασταύρωση παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία.
Όταν οι εργαζόμενοι ή ο εξοπλισμός καταλαμβάνουν το ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση και τα
επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση.
Σε περιοχές  μεγάλων ταχυτήτων  και  όγκου κυκλοφορίας,  όπου απαιτείται  προσωρινή προστασία  ενόσω
όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας επισκευάζονται ή αναιρούνται.
Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα διαθέσιμα.
Σε  κάθε  περίπτωση  που  δεν  παρέχεται  επαρκής  προστασία  σε  εργαζόμενους,  εξοπλισμό  καθώς  και  σε
διερχόμενους πεζούς ή μη και κυκλοφορία μέσω των άλλων  τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας.
Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί :
Κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία, κράνος με φωσφορίζουσα ταινία, μέσο επικοινωνίας με τους
άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ίδιας ομάδας, που δεν είναι ορατοί μεταξύ τους.
Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις
Υγείας  και  Ασφάλειας  Προσωρινών  και  Κινητών  Εργοταξίων»  (όπως  ενσωματώθηκε  στην  Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96.
5.  Τα  μέτρα  ασφαλείας  που  αναφέρονται  στη  συνέχεια  συντελούν  στην  ελαχιστοποίηση  του  κινδύνου
ατυχημάτων.
Ο  εξοπλισμός  ασφάλειας  θα  αποτελείται  από  στολή  εργασίας  (σακάκι,  παντελόνι  ή  φόρμα),  κράνος,
ωτοασπίδες, γάντια, επιγονατίδες, μπότες και ζώνη. Τα παραπάνω είδη θα ακολουθούν τις προδιαγραφές
του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Τ.Α.Ε).
Η  επιλογή  του  κατάλληλου  εξοπλισμού  και  η  σωστή  χρησιμοποίησή  του  ελαχιστοποιεί  τον  κίνδυνο
τραυματισμού του τεχνίτη κλαδέματος.  Τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται  στη συνέχεια  συντελούν
στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων:
Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν έμμεσα σε χειρωνακτικές διαδικασίες εδάφους (καθαρισμός, απομάκρυνση
κλαδιών κ.λπ.), θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 2 τουλάχιστον μηκών του ύψους των δέντρων που
κλαδεύονται, εκτός και αν είναι  απαραίτητη η αφαίρεση μεγάλων κορμών η οποία θα εκτελείται από ομάδα
εργαζομένων.
Όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με κράνος, προστατευτικά υποδήματα και φόρμα εργασίας. 
6. Δεν θα επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών  τις Κυριακές και αργίες. Θα γίνεται , μόνο όταν απαιτείται και
κατόπιν ειδικής άδειας της υπηρεσίας. 
7.  Ο ανάδοχος  ως υπεύθυνος  της τήρησης των Νόμων κλπ.  υποχρεούται  όπως ανακινεί  αμελλητί  στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ'
αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και
ασφαλείας κλπ..
8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, να τηρεί
τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας,  καθώς επίσης να παίρνει,  σ'  όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα
μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων,  που καθορίζονται  στα Π.Δ. 778/80 και  1073/81 «Περί
μέτρων ασφαλείας  κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.»,  εκπονώντας  με ευθύνη του και  υποβάλλοντας
αρμοδίως  κάθε  σχετική  μελέτη,  όπως  στατική  μελέτη  ικριωμάτων,  μελέτη  προσωρινής  σήμανσης  των
έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ. Α. Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ. Α. Υ.) της απόφασης
ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3).κ.λ.π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου
34 του Π.Δ. 609/85 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

Άρθρο 7ο 
Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο εις την μη λήψη των απαραιτήτων
μέτρων ασφαλείας.
Ο Ανάδοχος  είναι  ο  αποκλειστικός  υπεύθυνος  για  τυχόν  υλικές  ζημιές  που  δύναται  να  προκληθούν  σε
Ιδιωτική ή Δημόσια περιουσία (ζημιές σε δίκτυα, πλάκες πεζοδρομίων, αυτοκίνητα κτίρια, κλπ), όπως και για
την  αποκατάσταση  κάθε  ζημιάς  καθώς  και  κάθε  χρηματικής  αποζημίωσης  που  θα  προκύψει  κατά  την
εκτέλεση των εργασιών, χωρίς την απαίτηση συμμετοχής ή αποζημίωσης από την Περιφερειακή Ενότητα.
Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις καλλιεργημένες
εκτάσεις  της  περιοχής  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  και  ευθύνεται  για  κάθε  κοπή  δέντρων,  θάμνων και
καταστροφή φυτείας μη απαραίτητης για την παροχή της υπηρεσίας που ανέλαβε.

Άρθρο 8ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
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 Να  συνεργάζεται  με  την  Υπηρεσία  για  τον  προγραμματισμό  των  εργασιών.   Η  Υπηρεσία  θα
υποδεικνύει  στον Ανάδοχο τις προς εκτέλεση  εργασίες με προφορική ή γραπτή εντολή, τον τόπο
εργασίας  καθώς  και  κάθε  άλλη  πληροφορία  που  θα  διευκολύνει  το  έργο  του.  Ο  Ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος να παρουσιάζεται στον τόπο εργασίας το πολύ εντός δύο ημερολογιακών ημερών από
την ειδοποίηση (προφορική ή γραπτή) της Υπηρεσίας και να αναλαμβάνει καθήκοντα. Σε περίπτωση
κλήσης  του  από  την  Υπηρεσία  και  κατόπιν  εντολής  και  υποδείξεως  αυτής,  ιδιαίτερα  για  την
αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού, υποχρεούται στην άμεση απόκριση και παροχή της υπηρεσίας

 Να τηρεί ημερολόγιο  έργου καθώς και των Απολογιστικών εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν. 4412/16, αριθμημένο και θεωρημένο από την Υπηρεσία, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,
με υποχρέωση Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
147,  παράγραφος  8  του  Ν.  4412/2016.  Όλες  οι  προθεσμίες  αρχίζουν  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης.

 η  και  ευθύνη  τήρησης  και  συμπλήρωσής  του  από  τον  ανάδοχο  ή  τον  εκάστοτε  επικεφαλής
συνεργείου, στην περίπτωση σύστασης περισσοτέρων του ενός συνεργείων.

Άρθρο 9ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί  εντός  είκοσι τεσσάρων (24) μηνών  από την υπογραφή της
σύμβασης,  ή όταν περαιωθούν  οι  συμβατικές  ποσότητες  εργασιών,  πριν  τη συμπλήρωση των 6 μηνών
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.

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 147, παράγραφος 8
του  Ν.  4412/2016.  Όλες  οι  προθεσμίες  αρχίζουν  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  εκτός  αν  ορισθεί
διαφορετικά σε αυτή.

Άρθρο 10ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται στα ακόλουθα :
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών, να συστήσει συνεργεία,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των εργατικών χεριών που
απασχολεί για το έργο εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία και για όσο διάστημα κριθεί από την Υπηρεσία
απαραίτητο για την αρτιότερη εκτέλεση και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης.
2. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή της υπηρεσίας πρέπει να είναι ειδικευμένο και με
πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το ερ -
γοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κ.λ.π. που κατά την κρίση της δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντε -
χνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι απείθαρχος, προκλητικός, εριστικός, κ.λ.π..
3. Να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να εφαρμόσει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία
και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, εάν έτσι απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη παροχή της υπηρεσίας,
χωρίς να δικαιούται καμιάς πρόσθετης αποζημίωσης για το λόγο αυτό. Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγμή
να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των
μηχανημάτων και των εργατικών χεριών, εάν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου της υπηρεσίας δεν είναι ικανο-
ποιητική.
4. Να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στον τόπο εργασίας, για την έκδοση αδειών
εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές διατάξεις που ισχύ-
ουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις, κ.λ.π..
5. Να διασφαλίζει την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να
εκτελεί τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέρο-
ντας αποκλειστικά και μόνο αυτός την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα το οποίο οφείλεται από
τη μη εφαρμογή τους.
6. Όταν χρειάζεται να εκτελεστούν εξαιρετικά επείγουσες εργασίες και προκειμένου να αποπερατωθούν για
να προληφθούν οι ζημιές στην παρεχόμενη υπηρεσία - ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και εορτές εφ’ όσον τον διατάξει η Επι -
βλέπουσα Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις αρμόδιες αρχές.
7. Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας,  η οποία είναι  απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας,  πρέπει
προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια  τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας Κινήσεως. Να τοποθε-
τεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σώματα, κ.λ.π.. Επίσης να προβεί
στην περίφραξη των θέσεων που είναι επικίνδυνες, νυχτερινά σήματα, κ.λ.π..
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8.  Να  εξασφαλίζει  ασφαλή  περάσματα  όπου  υπάρχουν  σημεία  απροσπέλαστα  για  τους  διαβάτες,  όπως
ακάλυπτοι τάφροι, με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη του επιβλέποντα.
9. Να εξασφαλίζει τη συνεργασία και τις σχετικές άδειες – όποτε απαιτείται - από τους αρμόδιους φορείς
Ο.Τ.Ε.,  Δ.Ε.Η.,  Δ.Ε.Υ.Α.Π.  για την ύπαρξη καλωδίων και  αγωγών των εν λόγω Οργανισμών στις θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών των υπηρεσιών του θέματος, καθώς επίσης πριν την έναρξη οιασδήποτε εργασίας
στην αποκάλυψη, τον εντοπισμό και ακριβή προσδιορισμό τούτων και στη μετέπειτα προστασία τους προς
αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, εύρεση κατάλληλων,
επιτρεπόμενων χώρων απόθεσης προϊόντων κοπής ή αποψίλωσης, σε οποιαδήποτε χιλιομετρική απόσταση
από την παρεχόμενη υπηρεσία. Η δαπάνη της μεταφοράς και απόθεσης οποιωνδήποτε προϊόντων κοπής ή
αποψίλωσης και υπολειμμάτων των εργασιών αυτών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
10. Να ειδοποιεί από πριν την Υπηρεσία για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε εργασίας που πρόκει-
ται να παράσχει, μη πιστοποιούμενων των υπηρεσιών για τις οποίες δεν έχει ενημερώσει.
11. Σε περίπτωση κλήσης του από την Υπηρεσία και κατόπιν εντολής και υποδείξεως αυτής, ιδιαίτερα για
την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού, υποχρεούται στην άμεση απόκριση.

Άρθρο 11ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου παίρνονται από τον επιβλέποντα από κοινού με τον ανάδοχο όλα
τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα σε δύο
αντίγραφα, υπογράφονται από τα δύο μέρη και το καθένα παίρνει  από ένα αντίγραφο. Όταν πρόκειται για
εργασίες που, όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα έχουν επικαλυφθεί από άλλες ή θα έχουν ενσωματωθεί σε άλ -
λες, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει τον επιβλέποντα  να καταμετρήσουν τις αντίστοιχες εργασίες και
να συντάξουν Πρωτόκολλο 
Παραλαβής Αφανών Εργασιών. Αντίστοιχο πρωτόκολλο συντάσσεται, εφόσον απαιτείται, για τον κυβισμό
των  αυτοκινήτων, τον καθορισμό της μέσης απόστασης μεταφοράς καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εργα-
σία απαιτηθεί.
Ειδικότερα, η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
του έργου ή ενσωματώνονται σ’ αυτό, καθώς και ο χαρακτηρισμός των εδαφών, όπου κατασκευάζεται το
έργο, γίνεται από επιτροπή από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από την διευθύ-
νουσα υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει σήμερα.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω και με μέριμνα και δαπάνη του ανάδοχου, συντάσσονται οι επιμετρήσεις κατά
διακριτά τμήματα του έργου και υποβάλλονται στην υπηρεσία για έλεγχο και τυχόν διόρθωση. Οι επιμετρή -
σεις περιλαμβάνουν συνοπτική περιγραφή της εργασίας, ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του Τιμολογίου ή
του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια και δια -
γράμματα και τους αντίστοιχους  υπολογισμούς. 
Οι πληρωμές γίνονται τμηματικά με ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 12ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του, καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε
η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή η Υπηρεσία είναι
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία του προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος οφείλει να ει -
δοποιήσει  αμελλητί  τον εντολέα και  να καταβάλλει  κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο
μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για την Υπηρεσία προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 13ο: ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
10.1 Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση των όρων της υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρ-
φωση του προς τους όρους αυτών παρέχει στην  Υπηρεσία  το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της σύμ-
βασης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
10.2 Η έκπτωσή του έχει σαν συνέπεια:
α)Την απώλεια υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού κατατιθέμενης εγγύησης.
β)Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει την Υπηρεσία για κάθε ζημία θετική ή αποθετική στην
οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 14ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.

Άρθρο 15ο :ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με:
• τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές,
• την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιμολογίου Μελέτης,
• τα εγκεκριμένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες πλημμελώς ή κακότεχνα ή όχι
σύμφωνα με τα παραπάνω, τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 159 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 16ο :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.

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 17ο : ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό επίβλεψης του

έργου.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  επιτρέπει  ελεύθερα  την  είσοδο  στον  επιβλέποντα  και  σε  όλους  τους
εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες,
εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 

Ο ανάδοχος έχει  την υποχρέωση να συμμορφώνεται  προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας,  που
δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη,
που προκύπτει  από τις συμβατικές του υποχρεώσεις  ή και  τους ισχύοντες νόμους,  διατάξεις κλπ.,  ούτε
εξασθενίζει  τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και  υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της
διακήρυξης  δημοπρασίας,  της  παρούσας  Ε.Σ.Υ.,  της  τεχνικής  περιγραφής  και  των  λοιπών  τευχών
δημοπράτησης. 

Ο ανάδοχος  οφείλει  να  διευκολύνει  την επίβλεψη και  το προσωπικό  της υπηρεσίας  επίβλεψης,  στην
άσκηση των ελέγχων κλπ. 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τεχνικό σύμβουλο κατά την κατασκευή του
έργου.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  διευκολύνει  τον  σύμβουλο  στην  άσκηση  των  καθηκόντων  που  θα  του
αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό του συμβούλου.

Άρθρο 18ο :ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Ο ανάδοχος κατά τη σύνταξη του οργανογράμματος του εργοταξίου που προβλέπεται από το άρθρο 145

του Ν. 4412/2016 να λάβει υπ’ όψιν και τα παρακάτω :
 Είναι  υποχρεωμένος  να  βρει  και  να  διαθέσει  όλα  τα απαιτούμενα  μηχανήματα,   όργανα,  εργαλεία,

μεταφορικά μέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που προβλέπονται στο οργανόγραμμα του έργου. 
 Είναι υποχρεωμένος να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω και το ειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται

για την εμπρόθεσμη κατασκευή του υπόψη έργου.
 Είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει διπλωματούχο της απαιτούμενης για το έργο ειδικότητας μηχανικό

αναγνωρισμένης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής ως εκπρόσωπό του, ο οποίος θα διευθύνει το έργο. Ο
ανωτέρω μηχανικός που θα διευθύνει τα έργα πρέπει να έχει την σχετική πείρα για την κατασκευή του
στην επικεφαλίδα αναγραφόμενου έργου. Ο ανωτέρω μηχανικός πρέπει να είναι συνέχεια στη διάθεση
της  επίβλεψης,  όλες  τις  ημέρες  και  ώρες  εκτέλεσης  των  εργασιών.  Η Υπηρεσία  δικαιούται  να  μην
αποδεχθεί τον ανωτέρω μηχανικό εάν δεν έχει τις σχετικές προϋποθέσεις.

 Αν παρ' όλα αυτά και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κλπ.
μέσα  που  προσκομίσθηκαν  στο  έργο  για  εμπρόθεσμη  περαίωση  των  εργασιών,  τότε  ο  ανάδοχος
υποχρεούται μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από την γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον
επιτόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του κλπ.  σύμφωνα με τις  υποδείξεις  της Υπηρεσίας,  τροποποιώντας
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ενδεχομένως το υποβληθέν από αυτόν οργανόγραμμα εργοταξίου, που προβλέπεται από το άρθρο 8
της παρούσας και του άρθρου 46 του Ν. 3669/2008. 

 Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η Υπηρεσία δεν
έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.

 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπός στο προσωπικό θα περιλαμβάνεται και διερμηνέας. Το
αλλοδαπό προσωπικό του αναδόχου πρέπει να εφοδιασθεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας
στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία μπορεί να βοηθήσει  τον ανάδοχο στις σχετικές διατυπώσεις,  αν αυτός το
ζητήσει.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι  όπως αναφέρονται  αναλυτικότερα στους ειδικούς όρους της
ΕΣΥ.

 Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η Υπηρεσία δεν
έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.

 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπός στο προσωπικό θα περιλαμβάνεται και διερμηνέας. Το
αλλοδαπό προσωπικό του αναδόχου πρέπει να εφοδιασθεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας
στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία μπορεί να βοηθήσει  τον ανάδοχο στις σχετικές διατυπώσεις,  αν αυτός το
ζητήσει.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι  όπως αναφέρονται  αναλυτικότερα στους ειδικούς όρους της
ΕΣΥ. 

 Η διαχείριση των ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) που θα προκύψουν από
το  έργο  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103-ΦΕΚ  1312/24-8-2010  περί
“Μέτρα, Όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευ-
ές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και σύμφωνα με τη με αρ. πρ. ΟΙΚ4834/25-1-2013 (ΑΔΑ : ΒΕΙΨ0-Ξ90)
διευκρινιστική εγκύκλιο της παραπάνω ΚΥΑ. 

 Η διαχείριση  των  παραγόμενων  χωματουργικών  υλικών  από  την  κατασκευή  του  έργου,  μετά  την
εξάντληση δυνατότητας αξιοποίησής της για τις ανάγκες του έργου (η περίσσεια υλικού) θα πρέπει να
διατίθεται, είτε σε νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ, είτε για την αποκατάσταση λατομείων της περιοχής
που διαθέτουν τη σχετική άδεια για την αποκατάστασή τους και τα υλικά είναι αποδεκτά για τη χρήση
τους ή σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αξιοποίησης αδρανών υλικών. Σε κάθε περί -
πτωση η διαχείριση της περίσσειας εκσκαφών θα πρέπει να γίνεται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο και
σύμφωνα με τις  ανάγκες της υπηρεσίας. 

 Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος Δημοσίου Έργου που συλλέγει και μεταφέρει ΑΕΚΚ θα πρέπει να διαθέτει
“Άδεια συλλογής και μεταφοράς για ΑΕΚΚ” ή να συμβληθεί με μεταφορέα ΑΕΚΚ που διαθέτει την ανάλο -
γη άδεια.  Επίσης, ο Ανάδοχος Δημοσίου Έργου που διαχειρίζεται ΑΕΚΚ  (διαχειριστής ΑΕΚΚ) επιβάλλεται
να συμβληθεί με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Άρθρο 19ο :ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος  του έργου έχει  υποχρέωση να κρατάει  καθημερινά ημερολόγιο του έργου σύμφωνα με το
άρθρο 146 του Ν. 4412/2016.

Οι αφανείς εργασίες του έργου γράφονται στο βιβλίο καταμέτρησης των αφανών εργασιών σύμφωνα με
το άρθρο 151, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016.    

Άρθρο 20ο :ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου.
Για  κάθε  διακεκριμένο  μέρος  του  έργου,  που  επιδέχεται  αυτοτελή  επιμέτρηση,  ο  ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος  σε  ένα  μήνα  από  την  πλήρη  περαίωση  των  εργασιών  του  επιμετρούμενου  μέρους  να
συντάξει επιμέτρηση και να την υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε επιμέτρηση η διευθύνουσα
υπηρεσία  μέχρι  τη  σύνταξη  της  επιμετρήσεως  μπορεί  να  αρνηθεί  την  πιστοποίηση  των  αντιστοίχων
εργασιών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 151 του Ν. Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 21ο :ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να συντηρεί  δωρεάν τα έργα κατά το χρόνο εγγυήσεως σε άριστη

κατάσταση και να επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε φθορά που προέρχεται από τη χρήση ή άλλα
αίτια, εκτός από την περίπτωση ζημιών από ανώτερη βία για την οποία προβλέπει το σχετικό άρθρο 157 του
Ν. 4412/2016.

Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του έργου που
θα κατασκευασθεί από αυτόν, μέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι φθορές και ζημίες γενικά
οφείλονται σε πλημμελή κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει αυτός με την σύμβαση του.
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Σε περίπτωση που γίνουν ζημίες από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του αναδόχου, αυτές θα
αποκατασταθούν από τον κύριο του έργου μετά την έγκριση από την προϊσταμένη αρχή, στην αρμοδιότητα
της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζημιών που θα συνταχθεί από την
επιτροπή που συγκροτείται από αυτήν (προϊσταμένη αρχή). Η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει και τον ανάδοχο
του  έργου  να  διορθώσει  τις  φθορές  αυτές,  θα  πληρωθεί  δε  ιδιαιτέρως  για  αυτές  με  τιμές  κατόπιν
συμφωνίας.

Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται σε 15 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 171, παράγραφος 1 του Ν. 
4412/2016.

Άρθρο 22ο :ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ –ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στη διευθύνουσα υπηρεσία αρκετό
αριθμό φωτογραφιών της αρχικής κατάστασης αλλά και των σταδίων κατασκευής του έργου καθώς και
άλλα  παραστατικά  στοιχεία  του  έργου  που  εκτελείται,  καθώς  και  να  τηρεί,  συντάσσει,  εκτυπώνει  και
παραδίνει  πλήρη  στοιχεία  αυτού.  Οι  δαπάνες  για  όλα  τα  ανωτέρω  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  και
περιλαμβάνονται στα γενικά έξοδά του.

Άρθρο 23ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
  Δεν προβλέπεται η χορήγηση, στον ανάδοχο, προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης. 

Άρθρο 24ο :ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016.
Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρμογή των μελετών όσο και για την ποιότητα και

αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος για αυτά είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος δεν απαλλάσσει
τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου για την εκτέλεση ειδικών εργασιών, ο ανάδοχος παραμένει
μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 

Άρθρο 25ο :ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
To έργο είναι  εγγεγραμμένο στο  Τεχνικό  Πρόγραμμα  Επενδυτικών  Δαπανών έτους  2020 της ΠΚΜ/Π.Ε.

Πιερίας, με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ002ΚΑΠ20 σύμφωνα με την  Αρ 51/2020 (από την Αριθμ. 10η/29-07-

2020 Συνεδρίαση) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 667Ν7ΛΛ-ΩΦΡ) περί: Έγκριση 1ης

τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

έτους 2020 καθώς και με την αρ. 35/2021 (4ο θέμα, Συνεδρίαση 8η/04-06-2021, ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1)

Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  περί  Έγκριση  1ης  τροποποίησης  τεχνικού  προγράμματος

Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021,

 Επίσης,  έχει  εκδοθεί  το  Πρωτογενές  Αίτημα  με  αριθ.  Πρωτ.οικ.546757(1860)/05-10-2020

(ΑΔΑΜ:20REQ007425907,  06-10-2020)  και  το  εγκεκριμένο  αίτημα  (548476(2596)/15-10-20

(ΑΔΑΜ:20REQ007481438,  15-10-2020), ενώ  έχει  εκδοθεί  και  η  αρ.  πρωτ.48685/7-05-2019  Απόφαση

ανάληψης για το έτος 2021. 
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ΣΧΕΔΙΟ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

 ( Σ.Α.Υ. )

               Π.Δ. 305 / 96 – ΑΡΘΡ. 3 παρ. 3 – 10

A.  ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης και την
ανάληψη του έργου από συγκεκριμένο ανάδοχο. Θα πρέπει επίσης να τροποποιείται η ταυτότητα του
έργου μετά από κάθε αλλαγή των στοιχείων της κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

1 Έργο « Συντήρηση και επέκταση τμημάτων στηθαίων ασφαλείας στο οδι-
κό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ ΠΕ Πιερίας »

2 Κύριος  του έργου Π.Ε.  ΠΙΕΡΙΑΣ
3 Διευθύνουσα Υπηρεσία

Επιβλέπουσα  Υπηρεσία
ΥΤΕ  Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΥΤΕ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΣΕ

4 Προϊσταμένη Αρχή Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

5 Μελέτη 
Τεύχη Δημοπράτησης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΠΙΛΙΑΝΟΥ

6 Συντονιστές για θέματα 
ασφάλειας και υγείας 
κατά την εκπόνηση της 
μελέτης του έργου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΠΙΛΙΑΝΟΥ

7 Εναρξη εργασιών

8 Συμβατική πρόβλεψη της
διάρκειας του έργου 

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ

9 Είδος  έργου Έργο  οδοποιϊας που περιλαμβάνει την αποξήλωση παλαιών κατε-
στραμμένων στηθαίων και τοποθέτηση νέων όπως και την αποξή-
λωση ιστών και πινακίδων κατεστραμμένων και επανατοποθέτηση  
νέων.

10 Είδος  εργοταξίου Κινητό  εργοτάξιο

11 Εγκριτικές αποφάσεις

12

13 Επιβλέποντες

14 Βοηθοί   επιβλέποντες

15 Συντονιστές για θέματα 
ασφάλειας και υγείας 
κατά την  εκτέλεση του 
έργου

16 Υπεργολάβοι - αντικείμε-
νο

17 Αριθμός συνεργείων

18 Μεγισδτός αριθμός εργα-
ζομένων
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19 Στοιχεία  αναδόχου 

Στοιχεία όπως εγκρίσεις και προβλεπόμενη διάρκεια έργου περιγράφονται στην διακήρυξη του έργου

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΥΣ
Τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος (σχέδιο και φάκελλος ασφάλειας και υγείας) είναι υποχρεωτικά για τον
Ανάδοχο και αποτελούν συγκεκριμενοποίηση για τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου και επιπλέον διεύ-
ρυνση ή/και προσδιορισμό των απαιτήσεων που θέτει η Ελληνική Νομοθεσία.
Το παρον τευχος προβλεπεται απο το Π.Δ. 305/96 και αποτελει ουσιωδες και αναποσπαστο μερος της
Ε.Σ.Υ. και ως εκ τούτου αποτελείς συμβατικό τεύχος.
Η τηρηση των μετρων ασφαλειας που περιγραφονται στο παρον τευχος από μερους του Αναδοχου δεν
μειωνει την ευθυνη του ουτε μεταθετει ευθυνες ή συνυπευθυνοτητα στην Υπηρεσια περαν των προ-
βλέπομμενων στην κειμενη νομοθεσια ευθυνων του Κυριου του εργου.
Το σχεδιο ασφαλειας και υγειας αναφερεται στην κατασκευη του εργου και ο φακελλος ασφαλειας και
υγειας στις μεταγενεστερες εργασιες σε αυτο (συντηρηση, μετατροπη, καθαρισμος κλπ). Ρητα όμως επι-
σημαινεται οτι κατα την διαρκεια της κατασκευης και σε περιπτωση εργασιας μεσα ή πλησιον υφισταμ-
μενων δικτυων αποχετευσης ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να εφαρμοσει τα οριζομενα στον φακελλο
ασφαλειας και υγειας του εργου με ευθυνη φροντιδα και δαπανη του ακομα και αν στις σχετικες διατα-
ξεις του φακελλου οριζεται ως υπευθυνη η Υπηρεσια. Η Υπηρεσια αναλαμβανει αυτες τις ευθυνες μετα
την οριστικη παραλαβη του εργου ή πριν από αυτην οποτε εκτελει επεμβασεις με δικη της ευθυνη και
για δικους της λογους στο εργο.

3. ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ενδεικτικος  αλλα  οχι  περιοριστικος  Πινακας  Νομοθετηματων,  Αποφασεων,  Κοινοτικων  Οδηγιων  κλπ
υπαρχει στο τελος του παροντος τευχους.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Συμφωνα με το Παραρτημα ΙΙ του Π.Δ. 305/96 το παρον εργο περιεχει από την φυση του εργασιες οι
οποιες δυνητικα ενεχουν ειδικους κινδυνους για την ασφαλεια και υγεια των εργαζομενων. Ητοι από τον
ενδεικτικο καταλογο του εν λογω παραρτηματος δυνατον να παρουσιαστουν οι εν λογω κινδυνοι

Εργασιες που εκθετουν τους εργαζομενους σε κινδυνους καταπλακωσης, βυθισης σε αμμο –λασπη ή
πτωσης από υψος κλπ (σημειο 1 του Παραρτηματος ΙΙ)

Εργασιες κοντα σε ηλεκτρικους αγωγους υψηλης και μεσης τασης (σημειο 4 του Παραρτηματος ΙΙ) εαν
υπαρχουν τετοιοι αγωγοι κατα μηκος της χαραξης των αγωγων και για την εργασια με μηχανηματα (εκ-
σκαφεις, γερανους κλπ)

Εργασιες σε μερη οπου υπαρχει κινδυνος πνιγμου (σημειο 5 του Παραρτηματος ΙΙ) για εργασιες σε
αγωγους σε συνδεση με υφισταμμενο δικτυο

Εργασιες με χρηση εκρηκτικων υλων δεν γινονται λογω του χαρακτηρα της περιοχης (κατοικημενη πε -
ριοχη) των εργων (σημειο 9 του Παραρτηματος ΙΙ).

5. ΓΕΝΙΚΑ
5.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οι κινδυνοι που είναι δυνατον να εμφανιστουν κατα την εκτελεση των σχετικων εργασιων προερχονται
από

Κινδυνοι από χωματουργικες εργασιες για εργαζομενους
Κινδυνοι από θραυση ορυγματων και πιθανη παρουσια νερου
Κατασκευη ξυλοτυπων και ικριωματων
Εργασιες σε δρομους εντος κατοικημενων περιοχων - Κυκλοφορια πεζων και οχηματων

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΥΣ
Λειτουργια και κυκλοφορια μηχανηματων
Λειτουργια ηλεκτρικων μηχανων
Οργανωση εργοταξιου ( φωτισμος, φορτοεκφορτωσεις και μεταφορες, ριψεις, αποθεσεις κλπ)
Παρουσια (νομιμη ή μη) επισκεπτων
Εργασια κοντα σε δικτυα Δ.Ε.Η. ή υπογεια καλωδια
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Επισημαινεται οτι οι εργασιες εκτελουνται σε οδους εντος κατοικημενων περιοχων και απαιτουν καταλη-
ψη ολοκληρου του ευρους της οδου. Σε περιπτωση που για λογους κυκλοφοριακους δεν επιτραπει η κα-
ταληψη ολοκληρου του ευρους της οδου και ο αποκλεισμος της τοτε λογω της συνεχιζομενης κυκλοφο-
ριας τα μετρα ασφαλειας θα πρεπει να τηρουνται ιδιαιτερως αυστηρα και πιθανον να ληφθουν προσθε-
τα.

5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει,ως μοναδικος και αποκλειστικος υπευθυνος να λαμβανει καθε φορα τα αναλογαγια

καθε περιπτωση και αναγκαια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ασφαλείας και υγιεινης κατά τηνεκτέλε-
ση έργων μετρα ασφαλείας κατά το στάδιο της εκτέλεσης των έργων, για την ασφαλεια τωνεργαζομε-
νων,του εργου,της κυκλοφοριας,των οδων και των εγκαταστασεων τους, των πεζων και τωνοχηματων,
των υπογειων αγωγων και καλωδιων και εν γενει για την πρόληψη οιουδήποτε ατυχήματος η ζημιάς,
έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από
υπαιτιότητα δική του ή του εργατοτεχνικού του προσωπικού. Η ευθυνη αυτη επεκτεινεται σε ολους
τους εργαζομενους ειτε εργαζονται στον Αναδοχο ειτε στην Επιβλεψη και στον Κυριο του  Εργου. Καλυ-
πτει επισης καθε τριτον, στο περιβαλλον και καθε εμπραγματη αξια. Εχει επισης οΑναδοχος την υποχρε-
ωση να λαβει καθε προσθετο μετρο για την ικανοποιηση της παραπανω απαιτησης ακομα και αν το με-
τρο αυτο δεν περιγραφεται στο παρον τευχος ουτε σαφως προσδιοριζεται στην κειμενη Ελληνικη Νομο-
θεσια.

Ο Αναδοχος υποχρεουται να λαμβανει τα καταλληλα μετρα ασφαλειας, να διαθεται το καταλληλο εκ -
παιδευμενο προσωπικο, να διαθετει τον καταλληλο εξοπλισμο και να οργανωνει την εργασια του με τρο-
πο ωστε να εκτελουνται με ασφαλεια οι εργασιες εντος υφισταμμενων δικτυων αποχετευσης .
Επισημαινεται ρητα οτι τα αναφερομενα στο σχεδιο και στον φακελλο μετρων ασφαλειας και υγειας
αποτελουν αποκλειστικη ευθυνη και φροντιδα του Αναδοχου, θα γινονται με δαπανες του και είναι ένα
ελαχιστο απαιτησεων για την εργασια εντος υφισταμμενων δικτυων αποχετευσης . Για την υλοποιηση
των αναγκαιων μετρων οι δαπανες βαρυνουν αποκλειστικα τον Αναδοχο.

Υποχρεούται επίσης συμφωνα με την παρ.1 του αρθρου 8 του Ν.1396/83, την Υ.Α. 130646/84 και το
Π.Δ.305/96 να εφοδιαζεται με θεωρημενο απο την Επιθεωρηση Εργασιας 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το οποιο θα τηρειται στον χωρο του εργου.
Υποχρεούται τελος να τηρει σχολαστικα τα οριζομενα στο Π.Δ.305/96. δηλαδη μεταξυ των αλλων να

ορισει συντονιστη σε θεματα ασφαλειας και υγιειας κατα την εκτελεση του εργου και να διαβιβαζει πριν
από την εναρξη των εργασιων στην επιθεωρηση εργασιας γνωστοποιηση η οποια θα συντασσεται συμ-
φωνα με το παραρτημα ΙΙΙ του αρθρου 12 του εν λογω Π.Δ. και γενικως να συμμορφωνεται με τις δια-
ταξεις αυτου.

Για υπογεια τεχνικα εργα οπως αυτα οριζονται στο Π.Δ. 225/89 (βαθος εκσκαφης ανω των 6.00 με -
τρων) ο αναδοχος υποχρεουται να συμμορφωνεται με τις διαταξεις αυτου. Ειδικα η συνταξη Μελετης
Μετρων Υγιεινης και Ασφαλειας (Μ.Μ.Υ.Α) αποτελει κατα το αρθρο 26 του ανωτερω Π.Δ. συμβατικη του
υποχρεωση.

Ο αναδοχος είναι υποχρεωμενος σε περιοχες "ευαισθητου πληθυσμου" οπως σχολεια, νοσοκομεια, γη -
ροκομεια, εκκλησιες, γηπεδα κλπ σε συννενοηση με τις αρμοδιες διευθυνσεις /διοικητικα συμβουλια να
εξεταζει και να λαμβανει ιδιαιτερα μετρα ασφαλειας.

5.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Η Επιβλεψη έχει το δικαιωμα να ζητησει εγγραφως από τον Αναδοχο να λαβει αυστηροτερα μετρα

ασφαλειας από εκεινα που αποτελουν συμβατικη του υποχρεωση ή προβλεπονται από την κειμενηΕλλη-
νικη Νομοθεσια ή εχουν ζητηθει επιπροσθετως από τις Αρμοδιες Αρχες. Ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος
να λαβει χωρις καμμια καθυστερηση τα μετρα αυτα. Δεν δινεται καμμια προσθετη αποζημιωση για τα
προσθετα αυτα μετρα εκτος εαν αποδειχθει οτι τα μετρα αυτα δεν ηταν αναγκαια.

Η Επιβλεψη εαν εκτιμησει οτι δεν τηρουνται τα μετρα ασφαλειας τα οποια προβλεπονται ή/και είναι
αναγκαια έχει το δικαιωμα να ζητησει εγγραφως την ληψη ή αποκατασταση των απαραιτητων μετρων
ασφαλειας εντος λιαν συντομου χρονικου διαστηματος ή /και να ζητησει εγγραφως την διακοπη των ερ-
γασιων μεχρι την ληψη ή/και αποκατασταση των απαραιτητων μετρων ασφαλειας. Στην δευτερη αυτή
περιπτωση η αποφαση πρεπει να είναι πληρως αιτιολογημενη, η δε αιτιολογηση να κοινοποιειται στον
Αναδοχο.

Σε περιπτωση μη συμμορφωσης ή καθυστερησης συμμορφωσης του αναδοχου σε οποιοδηποτε σχετι -
κη εντολη της επιβλεψης μπορει να επιβληθει ποινικη ρητρα μεχρι 200.000 δρχ ανα ημερα πλεον των
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αλλων νομιμων μετρων και διαδικασιων που μπορουν να ληφθουν. Το ποσον αυτο παρακρατειται από
τον επομενο λογαριασμο του εργου.

Σε ιδιαιτερες περιπτωσεις μεγάλης επικινδυνοτητας η Επιβλεψη διατηρει το δικαιωμα να προβει σε
καθε νομιμη ενεργεια και να λαβει (ειτε η ιδια ειτε μεσω τριτων) ή αποκαταστησει τα απαραιτητα μετρα
ασφαλειας χωρις την μεσολαβηση του αναδοχου και να καταλογισει τις σχετικες δαπανες σε βαρος του.
Στα πλαισια αυτα ειναι δυνατον ο Επιβλεπων να δωσει εντολη διακοπης των εργασιων την τρεχουσα ερ-
γασιμη ημερα ωστε να δοθει η δυνατοτητα στην Υπηρεσια να λαβει ολα τα προσηκοντα μετρα ειτε η
ιδια ειτε δινοντας εντολη στον Αναδοχο για την εκτελεση τους.

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6.1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει την απαιτουμενη εκπαιδευση και πληροφορηση στο προσωπικο
του καθως επισης επαρκη πληροφορηση σχετικα με την φυση και τις ιδιαιτεροτητες του συγκεκριμμε-
νου εργου. Το προσωπικο θα πρεπει να είναι καταλληλα εκπαιδευμενο με επαρκη γνωση και εμπειρια σε
σχετικες εργασιες. Επισης να εκπαιδευεται σε θεματα προληψης ατυχηματων, παροχης ΑΣ βοηθειων,
πυροσβεσης, χρηση εξοπλισμου ασφαλειας κλπ.

Το προσωπικο πρεπει να αποτελειται από ενηλικες ικανους και καταλληλους από αποψη υγειας για την
συγκεκριμένη εργασια που εκαστος αναλαμβανει. Ο επικεφαλης πρεπει να έχει τα καταλληλα προσοντα
και εμπειρια.

Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση εργασίας
ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία. Ενδεικτικά και μονον
αναφέρονται:  κράνη, γυαλιά προστασίας,  ζώνες ασφαλείας,ποδιές,  γάντια,  μάσκες ηλεκτροσυγκολλη-
τών, κ.λ.π. Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να φοράει κατά περίπτωση κατάλληλα ενδύματα (κράνη,
σκληρά παπούτσια, ωτασπίδες, προσωπίδες, γάντια κλπ) και να φέρει τον σχετικό ατομικό εξοπλισμό.
Απαγορεύονται μαντήλια λαιμού, αλυσίδες, ταυτότητες, δακτυλίδια κλπ.

Απαγορεύεται  η  κατανάλωση  οινοπνευματωδών  ποτων  στο  εργοτάξιο  και  η  άσκοπη  παραμονή,
ανάπαυση κλπ εργαζόμενων μέσα σε αυτό. Απαγορεύονται γενικώς ριψοκίνδυνες ή άστοχες ή υπερβολι-
κές ενέργειες.

Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες άδειες από τους αρμοδίους φορείς για την εκτέλε -
ση των εργασιών να φροντίζει εάν απαιτείται για την ανανέωση τους η την επέκταση τους, να ακολου -
θεί πλήρως τις σχετικές οδηγίες, να πληρώνει τα έξοδα των άδειων και εγκρίσεων (άλλα όχι τις τυχόν
απαιτούμενες εγγυήσεις) και να ακολουθεί με σχολαστική ευλάβεια τις προθεσμίες που τίθενται από τις
εγκρίσεις και άδειες αυτές. Ρητά απαγορεύεται η άνευ σχετικής άδειας εκτέλεση εργασιών. Εάν ζητηθεί
από τον κύριο του έργου ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να
υποβάλλει για έγκριση Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (Μ.Κ.Ρ).

Όλες οι κατασκευές, μετρα κλπ σχετικα με την υγιεινη και ασφαλεια εργαζομενων, τριτων, του εργου
κλπ και εν γενει καθε σχετικη προσωρινη ή μη κατασκευη πρεπει να συντηρειται τακτικα με ευθυνη,
φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου. Επισης ο αναδοχος οφειλει να ελεγχει τακτικα και συστηματικα τα
μετρα και μεσα ασφαλειας και οποτε και οσες φορες απαιτηθει από τον Κυριο του Εργου ή άλλο αρμοδιο
φορεα. Επισης ο Κυριος του εργου μπορει να ζητησει σε τακτα χρονικα διοαστηματα Αναφορα Ασφα-
λειας του εργου.

6.2.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να διαβρεχει τμηματα του εργου οταν απαιτειται με αφθονο νερο για

την αποφυγη των οχλησεων από σκονες.
Ο Ανάδοχος όντας υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ. υποχρεούται  να ανακοινώνει  χωρίς

αμέλεια στην Υπηρεσία τυχον συμβαντα καθως και τις επισκεψεις αρμοδιων αρχων στο εργο περιγραφο-
ντας λεπτομερειακα τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα
ελέγχου,ασφαλείας κλπ. που κατα τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, απευθύνονται  η κοινοποιούνται
σ'αυτόν.

Για εργασίες που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγ -
μένα πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά τους κανονισμούς που ισχύουν
για την πρόληψη ατυχημάτων. Επισης για ειδικες τετοιες εργασιες θα γινεται εφοσον απαιτειται ειδικη
μελετη από εμπειρο Μηχανικο.

Ολες οι κατασκευασιμες εγκαταστασεις και τα τμηματα τους πρεπει να είναι με τετοιο τροπο διαστα -
σιολογημενες, τοποθετημενες, στηριγμενες, αγκυρωμενες και κατασκευασμενες από καταλληλα υλικα
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ωστε να μπορουν να παραλαβουν και να μεταφερουν τα διαφορα φορτια που αναπτυσσονται σε ολες
τις φασεις χρησιμοιποιησης τους. Μεταβολη των παραμετρων σχεδιασμου οδηγει σε ελεγχο και ενισχυ-
ση ή αντικατσταση τους. Δεν επιτρεπεται η υπερφορτιση τους.

Ολες οι κατασκευασιμες εγκαταστασεις και τα τμηματα τους οι οποιες μονον μετα από σκληρυνση ή
συνδεση με αλλα τμηματα ή με μετεπειτα προσθετες κατασκευαστικες παρεμβασεις αποκτουν την πλη-
ρη φερουσα ικανοτητα τους επιτρεπεται να φορτιζονται μονον κατ άντιστοιχια με την εκαστοτε φερου-
σα ικανοτητα τους.

Ολες οι κατασκευες πρεπει να ελεγχονται για την ευσταθεια και την φερουσα ικανοτητα τους. Μετα
από διακοπη εργασιων για ικανο χρονικό διστημα ή αλλαγες ή εξαντληση χρονου ζωης ή υπερβολικη
χρησιμοποιηση ή εκτακτα γεγονοτα πρεπει να ελεγχονται εκ νεου

Δεν επιτρεπεται γενικα η εκτελεση ταυτοχρονως εργασιων σε διαφορετικα επιπεδα στην ιδια θεση
εκτος εαν εχουν ληφθει σοβαρα μετρα ασφαλειας για την προστασια των εργαζομενων στο χαμηλοτερο
επιπεδο από πτωσεις αντικειμενων κλπ.

Εκτός των αλλων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίων εγκεκριμένου απο την Υπηρε -
σία τύπου που θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα σημεία
αναλόγως του μήκους του εκτελουμένου έργου) και πάντως σε αριθμό όχι ολιγότερο των δυο ανα πενή-
ντα μέτρα. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του εμποδίου και
την τροποποίηση αυτή να την γνωστοποιήσει κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στα έργα μετά την
υπογραφή σχετικής εργολαβικής συμβάσεως.

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 215.000,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικως να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο
νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας εφόσον απαιτουνται απο το Νομο, να εξασφαλίσει
μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σή-
ματα επισήμανσης καί απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτι -
κές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο .

Να ανεγερθουν ολες οι τυχόν απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις για την εκτέλεση των έργων
της εργολαβίας σε θέσεις επιτρεπόμενες απο την Αστυνομία, την Υπηρεσία επίβλεψης και τις άλλες αρ-
μόδιες αρχές, με ευθύνη του αναδόχου ο οποίος και θα τις συντηρεί σε καλή κατάσταση υποχρεούμενος
συγχρόνως στην εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση των προιόντων τους.

Σε επικινδυνες θεσεις περαν των αλλων μετρων ασφαλειας θα πρεπει οι εργαζομενοι να είναι δεμενοι
από σταθερο σημειο με ζωνη ασφαλειας.

Θα πρεπει καθημερινα και ιδιαιτερα σε επικινδυνες θεσεις ή φασεις της εργασιας να γινεται επιθεωρηση
για την τηρηση των μετρων ασφαλειας και την πιθανοτητα αναγκης επεκτασης και  βελτιωσης ή αναθε-
ωρησης τους.

Η μεταφορα, αποθεση και τοποθετηση παντος ειδους ετοιμων τεμαχιων (π.χ. σωληνες, φρεατια κλπ)
πρεπει να γινεται με τετοιον τροπο ωστε να αποφευγονται ζημιες οι οποιες μπορουν να μειωσουν την
ευσταθεια ή την φερουσα ικανοτητα τους και να οδηγησουν σε ατυχηματα. Επισης πρεπει να ελεγχονται
για την διαπιστωση ορατων ζημιων, παραμορφωσεων και ρωγμων.

Το ανοιγμα των καλυμματων των φρεατιων και εσχαρων θα γινεται με την χρηση των ειδικων εργα -
λειων. Καλυμματα τα οποια εχουν σφηνωθει λογω παγετου δεν επιτρεπεται να αφαιρουνται με την βοη-
θεια φωτιας (λογω κινδυνου εκρηξης) ή αλλα μεσα.

Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται σε ύψος 1,90μ. - 2,00 μ.

6.3. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Ο Αναδοχος υποχρεούται πριν την εναρξη των εργασιων να απευθυνεται σε ολες τις αρμοδιες Υπηρε -

σιες για τον ακριβη εντοπισμο των υπογειων αγωγων και καλωδιων και αλλων κατασκευων ή εγκατα-
στασεων, να λαμβανει την εγκριση τους και να συμμορφωνεται με τις υποδειξεις τους.
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Ο Αναδοχος πριν την εναρξη των εργασιων (ή αυτοτελους φασεως αυτων ή/και οποτεδηποτε απαιτει -
ται) και για την συνεπαγομενη ρυθμιση της κυκλοφοριας πρεπει να λαβει τις σχετικες εγκρισεις (Δημος -
Επιτροπη Πολεοδομικου Σχεδιασμου και Κυκλοφοριακης Ρυθμισης, Τροχαια, ΚΤΕΛ κλπ)

Ο Αναδοχος, εάν απαιτειται εκ του χαρακτηρισμου της οδου, πριν την εναρξη των εργασιων θα πρεπει
να λαμβανει σχετικη εγκριση από την αρμοδια Δ.Ε.Κ.Ε.

Ταυτοχρονα ο Αναδοχος (πριν την εναρξη οποιασδηποτε εργασιας) θα πρεπει να βεβαιωθει με κάθε
τροπο οτι στον προβλεπομμενο χωρο εργασιας δεν υπαρχει οποιαδηποτε κατασκευη από την οποιαν δυ-
νατον να υπαρξει κινδυνος για τους εργαζομενους και να εκτιμηθει εαν απαιτειται επισκευη, στηριξη ή
καθαιρεση τους και να λαμβανονται οι αντιστοιχες εγκρισεις.

Τυχον απαιτησεις ασφαλειας και υγειας που θετουν οι Υπηρεσιες αυτες είναι υποχρεωτικες για τον
Αναδοχο και θα εκτελεστουν αδαπανως (εκτος εαν περιλαμβανονταιι στο Τιμολογιο).

6.4 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
Ο Αναδοχος μετα την ληψη των σχετικων στοιχειων και εφοσον κριθει από την Υπηρεσια ότι απαιτειται

θα πραγματοποιησει δοκιμαστικες τομες για την συμπληρωση των στοιχειων ή την επιβεβαιωση τους.
Για την πραγματοποιση τους και την συνεπαγομενη ρυθμιση της κυκλοφοριαςπρεπει να ληφθουν οι σχε-
τικες εγκρισεις (Δημος, Τροχαια)

Οι δοκιμαστικες αυτες τομες θα εκτελεουνται με την δεουσα προσοχη.
Τουλαχιστον πεντε (5) ημερες πριν την εναρξη των δοκιμαστικων τομων θα τοποθετηθει στους κομ -

βους σημανση αναγγελιας η οποια αποσυρεται με την εναρξη των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι
του παρακατω τυπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ   ….../……./…...
ΛΗΞΗ ………../…..../…...

Με την περαιωση της εργασιας των δοκιμαστικων τομων και μεχρι την εναρξη των εργασιων στην συ -
γκεκριμένη θεση (εφοσον δεν υπαρξει πληρης αποκατασταση του οδοστρωματος) θα τοποθετηθει 
στους κομβους σημανση η οποια αποσυρεται με την εναρξη των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι 
του παρακατω τυπου. Σε περιπτωση σχετικης εντολης από την Υπηρεσια προς τον Αναδοχο για συντη-
ρηση του ορυγματος ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να προβει στις απαραιτητες εργασιες το αργοτερο 
εντος 24 ωρων. Σε ειδικες περιπτωσεις μεγάλης επικινδυνοτητας είναι δυνατον να ζητηθει η αμεση εκτε-
λεση των σχετικων εργασιων και ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να προβει στις εργασιες αυτες αμεσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟΜΕΣ

Ο Αναδοχος από την εκτελεση των δοκιμαστικων τομων και μεχρι την πληρη αποκατασταση της οδου 
εχει την υποχρεωση καθημερινου ελεγχου των ορυγματων και των επιχωσεων και συντηρησης τους για 
την αποφυγη ατυχηματων.
6.5. ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Αναδοχος τουλαχιστον πεντε (5) ημερες πριν την εκτελεση των εργασιων κατασκευης των
αγωγων οφειλει να εγκαταστησει σημανση αναγγελιας κυκλοφοριακων ρυθμισεων οι οποιες
αποσυρονται με το περας των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι των παρακατω τυπων.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΣ .............. ΚΛΕΙΣΤΗ
ΕΝΑΡΞΗ ../../..
ΛΗΞΗ ../../..

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΝ ΣΤΑΘΜΕΥΕΤΑΙ ΔΕΞΙΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
ΑΠΟ ../../.. ΕΩΣ ../../..

Στο Εργοταξιο θα υπαρχουν μονιμα στις απαραιτητες θεσεις πινακιδες του παρακατω τυπου :

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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6.6. ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ
Ολοι οι εργαζομενοι θα φορουν κρανος, ανακλαστικο γιλεκο (η ενδυματα ζωηρου χρωματος κιτρινου ή

ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτηματα), γαντια και υποδηματα ασφαλειας. Επισης ωτασπι-
δες για την αντιμετωπιση του θορυβου και μασκες για την αντιμετωπιση της σκονης.

Η κινηση των μηχανηματων θα γινεται σε οριοθετημενη με κωνους λωριδα. Οι κωνοι θα απεχουν το
πολύ 1,50 μετρα ο ενας από τον αλλον και θα τοποθετειται η προβλεπομενη από τον Νομο σημανση.
Σημανση θα τοποθετειται και στους καθετους δρομους εαν απαιτειται.

Για να αποδοθει το τμημα στην κυκλοφορια πριν την εκσκαφη θα προηγειται καθαρισμος και πλυσιμο
του.
6.7. ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Α. ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

Ολοι οι εργαζομενοι (εκτος οδηγων και χειριστων) θα φορουν κρανος, ανακλαστικο γιλεκο ( η ενδυμα -
τα ζωηρου χρωματος κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτηματα) γαντια και υποδη-
ματα ασφαλειας. Επισης εαν απαιτειται ωτασπιδες για την αντιμετωπιση του θορυβου και μασκες για την
αντιμετωπιση της σκονης.

Κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα δίδεται μέριμνα ώστε το κατάστρωμα της οδού να παραμένει τε -
λείως καθαρό από υλικά εκσκαφής.

Τα ορυγματα θα πρεπει να διαθετουν επαρκες πλατος. Τα πλατη των ορυγματων που οριζονται στην
παρουσα μελετη είναι επαρκη για την καθε διαμετρο αγωγου που προβλεπεται να τοποθετηθει. Σε ειδι -
κες περιπτωσεις σε συννενοηση Αναδοχου και Υπηρεσιας δυνατον να καθοριζονται διαφορετικα πλατη
εκσκαφων.

Επισφαλη τμηματα των πρανων πρεπει να κατακρημνιζονται (ή να υποστηλωνονται,  επενδυονται κλπ)
προσεκτικα από εμπειρο προσωπικο και με τον καταλληλο εξοπλισμο (δυο τουλαχιστον) για να αποφευ-
χθουν ατυχηματα από ξαφνικη τους πτωση. Ειδικα πρεπει να ελεγχεται η αναπτυξη τετοιων καταστασε-
ων μετα από ισχυρες βροχοπτωσεις, καταπτωσεις πρανων κλπ

Ιδιαιτερη προσοχη πρεπει να δοθει στην παρουσια πλησιον του ορυγματος ξανασκαμμενων ή εν γενει
χαλαρων εδαφων λογω του μεγαλου κινδυνου καταπτωσεων στα εδαφη αυτα.

Β. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ
Η αντιστηριξη είναι υποχρεωτικη για βαθος εκσκαφης ανω των 2,00 μετρων ή ανεξαρτητως βαθους

οταν επιβαλλεται από την φυση του εδαφους
Η αντιστηριξη γινεται ταυτοχρονως με την εκσκαφη η οποια προηγειται ελαχιστα και μονον οσον επι -

βαλλεται για την εκτελεση των εργασιων. Θα είναι συνεχης και δεν θα περιλαμβανει τμηματα χωρις συ-
νοχη ή χαλαρα.

Απαιτησεις για την αντιστηριξη περιγραφονται αναλυτικα στην Τεχνικη Εκθεση, στις Τεχνικες Προδια -
γραφες και στα σχεδια της μελετης. Γενικα πρεπει να λαμβανονται υποψη ολοι οι παραγοντες που επηρ-
ρεαζουν την ευσταθεια του ορυγματος

Η αντιστηριξη θα προεξεχει από το εδαφος τουλαχιστον 15 εκ ωστε να εμποδιζεται η πτωση λιθων και
χωματων μεσα στο ορυγμα.

Οι εργαζομενοι κατα την κατασκευη της αντιστηριξης πρεπει να εργαζονται από την προστατευμενη
περιοχη προς την απροστατευτη. Η εργασια πρεπει να γινεται γρηγορα ωστε να ελαχιστοποιειται ο κιν-
δυνος αλλα και με σχολαστικη προσοχη και κατω από τις οδηγιες του υπευθυνου μηχανικου του Αναδο-
χου.

Η συγκεντρωση προιοντων εκσκαφης, υλικων, εργαλειων , μηχανηματων κλπ πρεπει να γινεται εκτος 
του πρισματος ολισθησης του πρανους ωστε να αποφευχθει η φορτιση της αντιστηριξης και η αστοχια 
της.

Η αντιστηριξη μπορει να μετατραπει καθ' οιονδηποτε τροπο μονον μετα από σχετικη αναθεωρηση της 
μελετης και εγκριση αυτης.

Η απομακρυνση της αντιστηριξης γινεται σταδιακα με την προοδο της επανεπιχωσης του ορυγματος. 
Σε ειδικες περιπτωσεις είναι δυνατον να παραμεινει για λογους ασφαλειας και μετα την ολοκληρωση των
εργασιων.
Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ

Οποιαδήποτε ποσότητα νερού (ή και λυματων από το υφισταμμενο δικτυο) πρέπει να απομακρύνεται 
αμεσως με άντληση και διοχέτευση απ’ευθείας στο σύστημα ομβρίων(υπογεια νερα) ή σε καταλληλο 
αποδεκτη (λυματα).
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Ιδιαιτερη σημασια πρεπει να δοθει ωστε η αντληση να μην προκαλεσει προβληματα στις γειτονικες κα -
τασκευες λογω πτωσης του υδροφορου οριζοντα.

Δ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Ο Αναδοχος οφειλει να μεριμνήσει για την πλήρη και σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις καταλληλη
σταθερη και ανθεκτικη περιφραξη του εργοταξιου και των ορυγματων και για την φωτεινη σηματοδοτη-
ση, την σημανση, τις οριζοντιες διαγραμμισεις, τις καλωδιωσεις και την σχετικη υποδονη σηματοδοτη-
σης και ηλεκτροφωτισμου.
Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ημέρας οσο και για τις νύκτες των
χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλη καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. Για
λόγους κυκλοφορίας και ασφαλείας η κατασκευή του έργου θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται κατά δια-
δοχικά τμήματα που το μήκος καθενός θα ισούται με την απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών φρεατίων
εκτός αν άλλως κρίνει η Υπηρεσία.

Η τάφρος περιφράσεται εκτός του μετώπου προόδου της εκσκαφής και πλησίον αυτού. Συγκεκριμένα
τοποθετείται πλέγμα, ανακλαστικής ικανότητας, ελάχιστου πλάτους (ύψους) 0,80 m, το οποίο στηρίζεται
ικανοποιητικά (π.χ. τοποθέτηση επί άγκιστρον, πρόσδεση) σε κάθετα στοιχεία τα οποία απέχουν μέγιστη
απόσταση μεταξύ τους:
α. 3,5 m για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (ταχύτητα μεγαλύτερη των 60 km) ή ανοιχτούς χώρους (με-
γάλες ταχύτητες ανέμου) και
β. 5,0 m για δρόμους σε κλειστούς χώρους

Η απόσταση μεταξύ μετώπου εκσκαφής και περίφραξης δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 20 m
και σημαίνεται με κώνους οι οποίοι τοποθετούνται κατά μήκος της εκσκαφής σε μέγιστη απόσταση με-
ταξύ τους 1,2 m ή με φράγματα ελαχίστου πλάτους 0,60 m τοποθετούμενα με την έννοια του πλάτους
των κατά μήκος της εκσκαφής έτσι ώστε η μεταξύ τους απόσταση να μην είναι μεγαλύτερη του 1,5 m.

Με την ολοκλήρωση της εκσκαφής κάθε ημέρα ή την διακοπή για διάστημα εξαρτώμενο από τις κυ -
κλοφοριακές συνθήκες και πάντως όχι μεγαλύτερη των 2 ωρών επιβάλλεται η δια πλέγματος πλήρης πε-
ρίφραξη της τάφρου.

Περιμετρικά εκσκαφών βάθους μεγαλύτερων των 2,25 μ. θα τοποθετείται σταθερή περίφραξη τύπου
πλέγματος ή στηθαίου με μεσοσανίδια σε ύψος 1,00 μ. και 0,60 μ. αντίστοιχα (πλέον του πλέγματος πε-
ρίφραξης του εργοταξίου, εκτός αν αυτό εφάπτεται της τάφρου).

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χρήση κορδέλας οδοποιίας ή συναφούς μέσου σήμανσης.
Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν είναι σκόπιμο η περίφραξη να καλύπτει την τάφρο και τον διάδρομο κί -

νησης εργαζομένων ή και μηχανημάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να δημιουργείται και άλλη
λωριδα μειωμενου πλατους με προοδευτικά μειωμένου πλάτους λωρίδα να προηγείται αυτής, μέσα στην
οποία θα πραγματοείται η κίνηση μηχανημάτων και εργαζομένων. Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται
στο πλησιέστερο όριο προς την κυκλοφορία. Η οριοθέτηση στην δεύτερη περίπτωση μπορεί να γίνει με
κώνους οι οποίοι τοποθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρουσα.

Ε. ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
Ο αναδοχος οφειλει να εξασφαλιζει την κυκλοφορια των περιοικων και την ανετη και ασφαλη προσβα -

ση στις κατοικιες και τα καταστηματα τοποθετωντας και την απαιτουμενη σημανση. Εάν κατασκευα-
σθουν διαβασεις θα σημαινονται και θα φωτιζονται και θα είναι σύμφωνες με τον πίνακα 3.

Δίπλα στις διαβάσεις θα τοποθετείται η πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) σε ύψος 1,90 - 2,00m και από τις
δύο πλευρές κίνησης των πεζών και επιπροσθέτως από την πλευρά της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Επίσης 20 m πριν την διάβαση το όριο ταχύτητας θα οριοθετείται στα 20 km/h εκτός αν λειτουργεί
φωτεινή σήμανση.

Στις διαβάσεις αποφεύγονται τα σκαλοπάτια. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε το ρίχτυ είναι το πολύ 16,5
εκ. και το πάτημα κατ’ελάχιστο 27,5 εκ.

Πλευρικά οι διαβάσεις προστατεύονται με στοιχεία τα οποία τρέχουν σε ύψος 0,60 μ. και 1,00 μ. (χει -
ρολησθήρας). Το πλάτος της διάβασης είναι κατ’ελάχιστον 0,60 μ. σε περιοχής μικρής συνάθροισης κοι-
νού, 0,75 μ. σε μεσαίας και 1,00 μ. σε μεγάλης (π.χ σχολεία, γήπεδα).

Οι διαβάσεις κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μήκος επί του οδοστρώματος, πριν την έξο -
δο  από την περίφραξη  ίσο  με  1,5  πάτημα.  Οι  διαβάσεις  πεζών σημαίνονται  με  την πινακίδα  Π-21
(Ν.2094/92) και από τις δύο πλευρές της διάβασης. Οι πινακίδες αυτές φωτίζονται κατά την διάρκεια της
νύχτας. Οι αποστάσεις μεταξύ δύο διαβάσεων καθορίζονται με βάση την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της. Μέγιστες αποστάσεις δίνει ο πίνακας 3.
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Γεφυρώσεις των τάφρων πρέπει να εξασφαλίζουν την μικρότερη δυνατή όχληση της κυκλοφορίας και
τροφοδοσίας των περιοχών.

Η γεφύρωση πραγματοποιείται με μεταλλικά ελάσματα ελάχιστων απαιτήσεων πάχους σύμφωνα με
τον πίνακα 4.

Τα ελάσματα τοποθετούνται μετά από αντιστήριξη των τοιχωμάτων της εκσκαφής σε μήκος υπερ -
βάλον της διάβασης κατά 60 cm εκατέρωθεν. Οι διαστάσεις των ελασμάτων πρέπει να εξασφαλίζουν
στήριξη κατά 60 cm τουλάχιστον εκατέρωθεν της τάφρου άνεση κίνησης των αυτοκινήτων (ελάχιστη
απόσταση των τροχών από τα άκρα του ελάσματος 30 cm), ομαλή προσπέλαση (χρήση ή δημιουργία-
ράμπας) και το αμετάθετό τους. Καθόλο το μήκος της διάβασης και σε επαφή με αυτή τοποθετείται
πλέγμα ή στερεα προσαρμοσμένα προστατευτικά κιγκλιδώματα με δύο οριζόντια στοιχεία σε ύψος 0,60
μ. και 1,00 μ. Το πλάτος των ελασμάτων πρέπει να είναι 1,20 μ.

ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ρητά καθορίζεται ότι ο Αναδοχος ειναι αποκλειστικα υπευθυνος για την τηρηση των σχετικων διαταξε -

ων οσον αφορα στην λειτουργια και κυκλοφορια των μεταφορικων του μεσων και μηχανηματων.
Η κινηση μηχανηματων και εργαζομενων πρεπει να γινεται εντος οριοθετημενης από κωνους λωριδας.
Εαν τα μηχανηματα παραμενουν στο εργοταξιο μετα το περας των εργασιων καλυπτονται από την πε -

ριφραξη κλειδωνονται και ασφαλιζονται.
Θα πρεπει να τηρειται ελαχιστη αποσταση ασφαλειας από τα χειλη του ορυγματος ιση με: s =2*P 

+0,02*h οπου Ρ το ανα αξονα φορτιο σε τοννους και h το βαθος εκσκαφης σε μετρα με ελαχιστη τιμη 
του s ta 80 εκ.

Δεν επιτρεπεται κινηση ή εργασια εργαζομενων πλησιον των μηχανηματων κατα την διαρκεια που 
αυτα εργαζονται ή κυκλοφορουν εκτος εαν έχει εχουν ληφθει προσθετα μετρα και δεν κινδυνευουν.

Οι διαδρομοι κυκλοφοριας οχηματων και μηχανηματων εαν απαιτουνται θα εχουν επαρκες πλατος 
ωστε να εξασφαλιζεται εκατερωθεν του οχηματος ελευθερος χωρος τουλαχιστον 60 εκ

Ζ. ΣΗΜΑΝΣΗ
Σε  ότι  αφορά  την  σήμανση  πριν  και  μετά  το  εργοτάξιο  αυτή  εφαρμόζεται  σύμφωνα  με  τις

ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ ΒΜ5/30428/80 εγκυκλιους για εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών αντίστοι-
χα.

Οι πινακίδες σήμανσης οδών επαναλαμβάνονται κατά μήκος της προοδευτικά μειωμένου πλάτους λω -
ρίδας και της λωρίδας μειωμένου πλάτους όταν το μήκος των είναι μεγαλύτερο από 50 και 80 m αντί-
στοιχα. Οι πινακίδες οι οποίες επαναλαμβάνονται είναι αυτές που ορίζονται στον Ν. 2094/92, ανάλογα
των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η ελάχιστη απάιτηση την οποία θέτει η παρούσα προδιαγραφή δίνεται
στον πίνακα 2.

Εκσκαφές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν σε απόσταση ασφαλειας (εκτος εαν δεν γινεται διαφορε -
τικα η απαιτείται  από τις αρμόδιες αρχές οποτε πρεπει  να ληφθουν ιδιιατερα προσθετα μετρα) από
οδούς ταχείας ή βαριάς κυκλοφορίας με παράλληλη υποστήριξη του μετώπου των εκσκαφών προς τις
οδούς αυτές.

Σημανση θα τοποθετειται και στους καθετους δρομους εαν απαιτειται. Απαγορευται η χρηση κορδελας
οδοποιιας ή αλλου συναφους μεσου σημανσης. Ολα τα σηματα πρεπει να είναι συμφωνα με την σχετικη
εγκυκλιο και την εν γενει νομοθεσια, προτυπα κλπ.

Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ημέρας οσο και για τις νύκτες (βλεπε
ιδιαιτερη παραγραφο) των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλη καθοδήγηση της κυκλοφορίας
πεζών και τροχοφόρων.

6.8. ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
Εφοσον απαιτειται παρουσια εργαζομενων κοντα στον εξοπλισμο κατα την καταβιβαση για την υπο -

βοηθηση του καταβιβασμου υλικων οι εργαζομενοι θα διαθετουν ατομικα μεσα προστασιας και θα εργα-
ζονται προσεκτικα και μεσα στο αντιστηριγμενο τμημα της εκσκαφης.

6.9. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Οι σωληνες θα τοποθετουνται στην ακριβη τους θεση με την χρηση του καταλληλου εξοπλισμου και

εργαλειων ανθεκτικων για το συγκεκριμμενο βαρος.
Οι εργαζομενοι θα διαθετουν ατομικα μεσα προστασιας και θα εργαζονται προσεκτικα και μεσα στο

αντιστηριγμενο τμημα της εκσκαφης.
Οι εργαζομενοι εαν απαιτειται πρεπει να είναι δεμενοι με ανθεκτικη ζωνη.
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6.10 ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ
Κατα την ωρα εργασιας των μηχανηματων για την επανεπιχωση του ορυγματος κανενας εργαζομενος

δεν θα εργαζεται εντος αυτου. Κατα την ωρα της συμπυκνωσης της επανεπιχωσης καταστρωσεις δεν θα
εργαζονται παραλληλα τα μηχανηματα.

Οι αντιστηριξεις θα ανασυρονται βαθμιδωτα αναλογα με την προοδο της επανεπιχωσης

6.11.  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι εργαζόμενοι φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο και υποδήματα ασφαλείας.
Το εργατάξιο οριοθετείται ως εξής:

α. Αν πρόκειται για μεσαία λωρίδα τότε χρησιμοποιούνται κώνοι οι οποίοι απέχουν  μεταξύ τους μέγιστη
απόσταση 3.5 m.
β. Αν πρόκειται για ακρινή λωρίδα, τότε από την πλευρά της κίνησης η οριοθέτηση γίνεται με κώνους
όπως στην περίπτωση (α) ενώ από την πλευρά του πεζοδρομίου ή της νησίδας αν χρησιμοποιείται από
πεζούς, με πλέγμα
Σε κάθε περίπτωση (α ή β) από την πλευρά της κυκλοφορίας ισχύουν τα σχετικά με την επανάληψη των
πινακίδων σήμανσης οριζόμενα.

6.12.  ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Δεν απαιτουνται ιδιαιτερα μετρα ασφαλειας. Πρεπει να τηρουνται ολοι οι γενικοι κανονες ασφαλειας

6.13.  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Μετά το πέρας των εργασιών και πριν αποδοθεί ένα τμήμα της οδού και πάλι στην κοινή χρήση, το

τμήμα θα καθαρίζεται και πλένεται αν χρειάζεται, θα απομακρυνεται πλήρως η προσωρινή σήμανση και
θα αποκαθίσταται η μόνιμη (την οποία ο Εργολάβος προσωρινά είχε καλύψει).

Οι σχετικες προσωρινες κατασκευες μετα την αποπερατωση του εργου ή τμηματος αυτου θα καθαι -
ρουνται και εν γενει θα αποκαθισταται πληρως το οδοστρωμα και ολο το φυσικο ή/και δομημενο  περι -
βαλλον στην προτερα του κατασταση.

7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι κανονες αυτοι ισχυουν συμπληρωματικα προς αυτους που αναπτυσσονται παραπανω και οι οποιοι και
αυτοι σκοπο εχουν να αντιμετωπιζουν κινδυνους που περιγραφονται εδώ αναλυτικα.

7.1 ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο φωτι -

σμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου . Ο φωτισμος και τα φωτιστικα σωματα πρεπει
να είναι ετσι διευθετημενα ετσι ωστε να εξασφαλιζεται φωτισμος τουλαχιστον 300 LUX ομοιομορφα κα-
τανεμημενοςπου δεν θα προκαλει θαμβωση και γενικα θα δημιουργει συνθηκες ασφαλους εργασιας και
κυκλοφοριας. Επιβαλλεται να υπαρχει και εφεδρικος φωτισμος ασφαλειας καθως επισης και ατομικοι φα-
νοι καταλληλου τυπου για ολους τους εργαζομενους.

Απαιτήσεις φωτεινης σημανσης κατά την νύκτα ή ωρες μειωμένης ορατότητας: Κατά μήκος της περί -
φραξης του εργοταξίου και από την πλευρά της κυκλοφορίας τοποθετείται φανός σε ύψος 1,20- 1,35 μ.
χρώματος κόκκινου στα δεξιά της επερχόμενης κυκλοφορίας και άσπρο στα αριστερά της αντίθετης κα-
τεύθυνσης. Οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των φανών δίνονται στον πίνακα 5.

7.2. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Απαγορευεται η εκτελεση εργασιων με δυσμενεις καιρικες συνθηκες. Επιτρεπεταιι με εμπειρο προσωπι-
κο, καταλληλο εξοπλισμο και ληψη των απαραιτητων μετρων ασφαλειας για εργασιες επεμβασεων που
εχουν σκοπο να αποτρεψουν ιδιαιτερα σημαντικους κινδυνους (π.χ πλημμυρες ).
7.3. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την προληψη και αντιμετώπιση πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις
γενικά του εργοταξίου και γενικοτερα και υποχρεούται να φροντίζει:

Για τον περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και αναφλέξιμα υλικά και την
κατάλληλη διάθεσή τους .

Για την χρηση καταλληλου εξοπλισμου
Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης.
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Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή και άλλων ανοικτής πυράς κοντά σε χώρους αποθή -
κευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανή-
κουν σε άλλους (εργοστάσια, δεξαμενές υγρών καυσίμων κ.λ.π.) και πριν εξασφαλισει οτι δεν υπαρχουν
στον αγωγο, ορυγμα, φρεατιο ευφλεκτα αερια.

Να απαγορευεται η χρηση γυμνης φλογας στην εργασια.
Να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του στην χρήση πυροσβεστήρων.
Οι γεννήτριες ρεύματος δεν πρέπει να υπερφορτώνονται.
Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για ζέσταμα.
Απαγορεύεται η ελεύθερη καύση άχρηστων υλικών, υλικών συσκευασίας κλπ.

Ο Αναδοχος οφείλει να εφοδιάσει:
α. Ολα τα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα με πυροσβεστήρα τύπου ξηράς κόνεως 6 kg
για μηχανήματα και φορτηγά και 2,5 kgr για επιβατικά αυτοκίνητα.
β. Τα γραφεία με 2 πυροσβεστήρες τύπου ξηράς κόνεως 6 kgr
γ. Τις εργοταξιακές θέςεις όπου γίνεται χρήση ηλεκτρισμού με 2 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kgr. Σε
καμμία περίπτωση δεν πρέπει οι θέσεις πυροσβεστών να απέχουν από τις θέσεις εργατών απόσταση με-
γαλύτερη των 75 μ.
δ. Ολες οι θέςεις εργασίας με 2 πυροσβεστήρες νερού 10 kgr. Οι θέσεις πυροσβεστήρων θα πρέπει να
βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 75 μ. από τις θέσεις εργασίας.

7.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ
Πρεπει να λαμβανονται προληπτικα και εποανορθωτικα μετρα για τον περιορισμο της σταθμης του θο -

ρυβου στην πηγη του οπως επιλογη των καταλληλων μηχανηματων, μονωση τακτικη συντηρηση,καταλ-
ληλη οργανωση της εργασιας.

Να χρησιμοποιθουνται ατομικα μεσα ακοοπροστασιας οταν η ημερησια ατομικη ηχοεκθεση ενός εργα -
ζομενου ή η μεγιστη τιμη της στιγμιαιας μη σταθμισμενης ηχητικης πιεσης υπερβαινει τα 90 dB(A) και τα
200 Pa αντιστοιχως.

Τα ατομικα μεσα προστασιας θα είναι προσαρμοσμενα στα ατομικα χαρακτηριστικα του εργαζομενου
και στις συνθηκες εργασιας του και η χρηση τους θα πρεπει να γινεται προσεκτικα ώστε να μην οδηγη-
σουν λογω ελλειψης ηχητικης επαφης του εργαζομενου με το περιβαλλον του σε ατυχηματα.

7.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ
Πρεπει να λαμβανονται προληπτικα και επανορθωτικα μετρα για τον περιορισμο της διαχυσης της σκο -

νης και τυχον αεριων από μηχανηματα στην πηγη τους οπως διαβροχη, επιλογη των καταλληλων μηχα-
νηματων, καλυψη κατεδαφιζομενων τμηματων, καταλληλη οργανωση της εργασιας.

Να χρησιμοποιουνται ατομικα μεσα προστασιας

7.6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Απαγορευεται η παραμονη η εργασια ατομων κατω ή πλησιον από μετακινουμενα φορτια, υλικα καθως

και εκσκαφεις, γερανους κλπ μηχανηματα.
Κατα την διαρκεια φορτοεκφορτωσεων κανεις εργαζομενος δεν θα εργαζεται εντος του ορυγματος

εφοσον οι φορτοεκφορτωσεις πραγματοποιουνται πλησιον αυτου.
Κατα την διαρκεια εκσκαφων και επενεπιχωσεων κανεις εργαζομενος δεν θα εργαζεται εντος του ορυγ -

ματος.
Απαγορευεται η διακινηση υλικων και εργαλειων με ριψη από εργαζομενο σε εργαζομενο.
Απαγορευεται η αποθεση καθε ειδους αντικειμενων πλησιον των χειλεων του ορυγματος. Υλικά  εκ -

σκαφής, εργαλεία, υλικά κλπ. τοποθετούνται σε ελάχιστη απόσταση 0,60 μ. από το χείλος τηςΝ εκσκα-
φής.

Οι αντιστηριξεις θα πρεπει να εξεχουν του εδαφους τουλαχιστον 15 εκ. παρεχοντας προστασια από
πτωσεις.

7.7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ
Λογω της φυσης του εργου δεν είναι δυνατη παντα η υπαρξη διαταξεων που να εμποδιζουν την πτω -

ση ουτε η υπαρξη διαταξεων που να συγκρατουν στην πτωση. Για τους λογους αυτους είναιΜ απαραιτη-
τη η χρησιμοποιηση εμπειρου προσωπικου.

Τα ορυγματα θα εχουν και από τις δυο πλευρες τους ελευθερες λωριδες πλάτους τουλαχιστον 60 εκα -
τοστων κατα το δυνατον επιπεδες, ελευθερες από υλικα, εμποδια και εν γενει αντικειμενα.

Εαν απαιτηθει οι εργαζομενοι πρεπει να είναι δεμενοι με σκοινια από καταλληλα σταθερα σημεια.
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7.8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ
Ολοι οι εργαζομενοι κοντα σε χωρους κυκλοφοριας μηχανηματων και οχηματων θα φορουν ανακλα -

στικο γιλεκο η ενδυματα ζωηρου χρωματος κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτη-
ματα.

Ο εργοταξιακος χωρος θα διαχωριζεται από το υπολοιπο τμημα της οδου ή εγκαρσιες οδους με καταλ -
ληλη περιφραξη και πινακιδες.

Εαν απαιτειται θα υποβοηθειται η κυκλοφορια (με την συμφωνη γνωμη και συμφωνα με τις εντολες
της Τροχαιας) από καταλληλο προσωπο(ιδιαιτερα σε ωρες κυκλοφοριακης αιχμης ή εαν δεν υπαρχει για
οποιονδηποτε λογο ορατοτητα).

7.9. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οπως προβλεπονται στον Κανονισμο Εσωτερικων Ηλεκτρικων εγκαταστασεων, τις σχετικες τυποποιη -

σεις της Δ.Ε.Η. , αλλους σχετικους Κανονισμους και νομους. Μετρα ασφαλειας προβλεπονται στο αρθρο
21 του Π.Δ. 225/89.

Ιδιαιτερη προσοχη θα δινεται για την αποφυγη ηλεκτροπληξιας από επαφη με καλωδια κατα την εργα -
σια μηχανηματων και αυτοκινητων.

7.10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Βλεπε σχετικες αναφορες στον φακελλο ασφαλειας και υγειας'

7.11 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Επισκέπτης θεωρείται κάθε άτομο το οποίο δεν ανήκει στο απασχολούμενο στο έργο προσωπικό του

Εργολάβου ή της Επίβλεψης και βρίσκεται εντός του Εργοταξίου.
Απαγορευεται ρητα (εκτος εαν υπαρξει ειδικη προς τουτο εντολη της Υπηρεσιας) η εισοδος τριτων

προσωπων στο εργοταξιο (και ο Αναδοχος οφειλει να λαβει πληρη ειδικα μετρα για την αποτροπη τε-
τοιων γεγονοτων) και η διοργανωση επισκεψεων ή υποδοχη επισκεπτων.

Εαν υπαρξει επισκεψη σε όλους τους επισκέπτες παρέχεται η απαραίτητη ενημέρωση για τους ενδε -
χόμενους κινδύνους στους εργοταξιακούς χώρους συνοδεία κράνους το οποίο υποχρεούνται να φορούν
συνεχώς  και  κάθε  άλλο  μεσο  που  κρίνεται  απαραίτητο.  Πλήρη  και  αποκλειστική  ευθύνη  για  την
ασφάλεια των επισκεπτών έχει ο Εργολάβος εκτός αν αυτοί επισκέπτονται/επιθεωρούν τους εργοταξια-
κούς χώρους με ευθύνη της Επίβλεψης.

7.12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
Σε ολως εξαιρετικη περιπτωση που είναι αναγκαια απαιτειται εγγραφη εγκριση της Υπηρεσιας και των

αλλων αρμοδιων αρχων. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζη -
μιών και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών οπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις , συστήματα συ-
ναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων και οχηματων από τους χώρους των εκρήξεων,λήψη προστα-
τευτικών μέτρων για παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ. Ολες οι  δαπάνες που συνεπάγονται
από τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο ο οποιος εχει και την αποκλειστικη ευθυνη.

Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον εντόπισμο τυχόν παλαιών εκρηκτικών
υλών και να αναφέρει αμέσως το γεγονός αυτό στην Υπηρεσία και να ειδοποιήσει την αρμόδια στρατιω-
τική αρχή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς να διατυπώσει  καμμιά αντίρρηση , στις
εντολές των παραπάνω Αρχών,χωρίς να δικαιούται να προβάλει καμμιά απαίτηση για αποζημίωσή του,
για την ενδεχόμενη ανωμαλία που θα προκληθεί στην εκτέλεση του έργου , εκτός από ανάλογη παράτα-
ση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ολες οι σχετικες με εκρηκτικα εργασιες (και η αποθηκευση τους) γινονται συμφωνα με τις ειδικες προ -
βλεψεις  του  Κανονισμου  Μεταλλευτικων  και  Λατομικων  εργασιων  και  των  ειδικων  διαταξεων  που
ισχυουν

7.13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει εκ των προτερων οπου απαιτειται σχετικα με εργασιες που προκα-
λουν ιδιαιτερες κυκλοφοριακες αλλοιωσεις και προβληματα σε υπηρεσιες αμεσης επεμβασης (π.χ. Πυρο-
σβεστικη Υπηρεσια, ΕΚΑΒ). Είναι επισης υποχρεωμενος να διδει αμεσως πληροφοριες που του ζητουνται
από αρμοδιες αρχες.

7.14 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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Θα πρεπει να ακολουθουνται τα αναφερομενα στον φακελλο ασφαλειας και υγειας (Διασωση, παροχη
πρωτων βοηθειων κλπ) με ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου
7.15 ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Στον φακελλο ασφαλειας και υγειας οπου περιγραφονται οι ιδιαιτεροτητες των εργων αποχετευσης και 
δινονται σχετικες οδηγιες υπαρχουν σημαντικες οδηγιες οι οποιες πρεπει να ακολουθουνται με ευθυνη, 
φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου και κατα την διαρκεια της κατασκευης του εργου οπως για Προσω-
πικο, προστατευτικα ενδυματα και εν γενει ατομικο εξοπλισμο, ομαδικο εξοπλισμο, ατομικη και ομαδικη 
υγιεινη, λειτουργικες διαδικασιες εργασιας, επικινδυνη ατμοσφαιρα και τροποι μετρησης και  αντιμετωπι-
σης της, μετρα για πλημμυρες, ασθενειες, για τον Η/Μ εξοπλισμο κλπ

8. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
8.1 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Η εισοδος και η εξοδος στο ορυγμα πρεπει να γινεται με σταθερη και ανθεκτικη κλιμακα με εξασφαλι -
σμενη στερεωση εναντι ανατροπης, αντιολισθηρα δαπεδα, χειρολαβες ασφαλειας και προστατευτικη δια-
ταξη που να αποκλειεις ανατροπη του χρηστη. Απαγορευεται η αναρριχηση ή η χρησιμοποιηση των μη-
χανηματων εκσκαφης. Οι κλιμακες θα διατηρουνται στην θεση τους για οσο χρονικό διάστημα υπαρχουν
εργαζομενοι εντος του ορυγματος. Για εργασίες σε βάθη μεγαλύτερα του 1,50 μ. απαιτούνται κλίμακες
σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 25 μ.
2. Απαγορευται η καθοδος και η ανοδος στο ορυγμα του προσωπικου μαζι με βαρια φορτια 
3. Στις ενδεδειγμενες θεσεις πρεπει να υπαρχουν διακριτες σταθερες διαβασεις ή γεφυρωματα ικανου
πλατους προστατευμενα με κιγκλιδωματα για την διελευση των εργαζομενων. Σε καθε περιπτωση απα-
γορευονται τα αλματα πανω από το ορυγμα ή διελευση από μαδερια κλπ. Το αυτο ισχυει και στην περι-
πτωση διελευσης φορτιων. Οι πεζογεφυρες θα εχουν πλατος τουλαχιστον 50 εκατοστα. Σε περιπτωση
κλισης μεγαλυτερης των 12 μοιρων πρεπει να εχουν βαθμιδες, σε περιπτωση δε κλισης μεγαλυτερης
των 30 μοιρων σκαλοπατια.

8.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ
Γενικά οι φασεις κατασκευης του εργου περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής

8.3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Οπως ανωτερω οριζεται

8.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ
1. Τα υλικα τα οποια ο Αναδοχος θα χρησιμοποιησει στο εργο φυλασσονται σε καταλληλους χωρους
που θα εξευρεθουν και θα χρησιμοποιηθουν με ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του. Σε καμμια περιπτωση
δεν τοποθετουνται σε οδους ή/και κοινοχρηστους χωρους.
2. Η εναποθεση υλικων στον τοπο εκτελεσης των εργασιων θα είναι περιορισμενη (τοπικα και χρονικα),
ο χωρος αποθεσης αποτελει μερος του εργοταξιου και προστατευται αναλογα και θα γινεται με τροπο
που δεν δημιουργει προβληματα κυκλοφοριας, ασφαλειας πρανων εκσκαφης (αποσταση τουλαχιστον 60
εκ ή οσο απαιτειται ), προσβασης περιοικων κλπ.
3. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται σε χώρο εγκεκριμμενο από τις αρμοδιες Αρχες
(Π.Ε  ΠΙΕΡΙΑΣ). Σε καθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να εξεύρει χώρους αποθέσεως της Υπηρεσίας μη
αναλαμβανούσης καμμιά απολυτως υποχρέωση για εξεύρεση τέτοιου χώρου η/και αποζημίωση του Ανα-
δόχου.
4. Tα αχρηστα προιοντα θα φορτωνονται σε φορτηγα και θα απομακρυνονται από την θεση του εργου.
Τα προιόντα εκσκαφών γενικά ακομα και στην περίπτωση κατά την οποία χρειάζονται για την επίχωση
του σκάμματος, θα απομακρύνονται απ'αυτό, μερικώς ή ολικώς, προσωρινώς ή και οριστικώς. Η προσω-
ρινη εναπόθεση των προιόντων αυτών θα γίνεται σε χώρους κειμένους σε οιανδήποτε απόσταση απο
τον τόπο των εκτελουμένων έργων και διατιθέμενους προς τον σκοπό αυτόν, με ευθύνη και δαπάνες
του αναδόχου.

8.5 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ
1. Λογω του ειδους και της φυσεως του εργου ( τοποθετηση αγωγων σε οδους εντος κατοικημενης πε-
ριοχης) δεν είναι δυνατη η δημιουργια χωρων υγιεινης και εστιασης των εργαζομενων.
2. Σε καθε θεση εργασιας θα υπαρχει πληρως εξοπλισμενο φαρμακειο οπως προβλεπεται στο αρθρο 31
του Π.Δ. 225/89.
3. Για την μεταφορα αρρωστων, τραυματιων κλπ απαιτειται η μονιμη παρουσια καταλληλου οχηματος .
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8.6 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Δεν προβλεπεται αναγκη κατασκευης ικριωματων.

8.7 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Συνισταται η χρηση των πινακων ελεγχου που εκπονησε ομαδα εργασιας του Τ.Ε.Ε

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Το ύψος κώνων t και η απόσταση l μεταξύ των κώνων στην προοδευτικά μειωμένου πλάτους λωρίδα
καθορίζεται με βάση την κατηγορία της οδού.
Οι τιμές t και l δίνονται στον πίνακα 1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΥ t l ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΝΩΝ

ταχύτητα
u<50km/h

40 cm 7 m 3

ταχύτητα
50<u<70km/h

50 cm 5 m 5

ταχύτητα
u>70km/h

60 cm 3,5 m 7

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Απαιτήσεις Επανάληψης Πινακίδων Σήμανσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΥ ΛΩΡΙΔΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

ταχύτητα
u<50km/h

35 m 45 m

ταχύτητα
u>50km/h

25 m 35 m

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Μέγιστες Αποστάσεις μεταξύ Διαβάσεων Πεζών
(συμπεριλαμβάνονται άλλες διαβάσεις π.χ. υπόγειες, αυτοκινήτων κ.λ.π)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΠΥΚΝΗ ΔΟΜΗ-
ΣΗ

ΑΡΑΙΗ ΔΟΜΗΣΗ * ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ταχύτητα
u<50km/h

45 μ 60 μ 75 μ 25 μ

ταχύτητα
u>50km/h

60 μ 75 μ 100 μ 50 μ
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*   Εκκλησίες , σχολεία , γήπεδα κ.λ.π

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ελάχιστο Πάχος Ελασμάτων Κυκλοφορίας σε mm

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/
ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ cm

ΒΑΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

μέχρι 55 12,50 8,00
μέχρι 70 15,00 11,50
μέχρι 90 20,00 13,00

17

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Αποστάσεις μεταξύ Φανών Επισήμανσης Εργοταξίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΔΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ταχύτητα
<50km/h

λωρίδα προο-
δευτικά

μειωμένου
πλάτους

42 37 27 22

ταχύτητα
>50km/h

λωρίδα προο-
δευτικά

μειωμένου
πλάτους

35 30 20 15

ταχύτητα
<50km/h

λωρίδα Σταθε-
ρού

μειωμένου
πλάτους

45 40 30 25

ταχύτητα
>50km/h

λωρίδα Σταθε-
ρού

μειωμένου
πλάτους

38 33 23 18

οδός με νησίδα οδός χωρίς
νησίδα

οδός με νησίδα οδός χωρίς
νησίδα

Ελάχιστος αριθμός φανών στην λωρίδα προοδευτικά μειωμένου πλάτους τρείς ή ίσες αποστάσεις τοπο-
θετημένοι (αρχή, μέση , τέλος).
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Σε περιοχές όπου ο φωτισμός είναι ελλειπής ή κακός και ανάλογα με την έκταση του εργοταξίου , το
βάθος των εκσκαφών και την κίνηση της περιοχής μπορεί να ζητηθεί από την Επίβλεψη ο φωτισμός του
Εργοταξίου.
Οι πινακίδες των διαβάσεων πεζών θα φωτίζονται με προβολείς 250 Watt οι οποίοι θα τοποθετούνται
πάνω από κάθε πινακίδα.

9.  ΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Οι   θέσεις   εκτέλεσης  των  εργασιών  είναι  κυρίως  στην  2η ,  3η ,  4η ,5η και  8η Επαρχιακή   οδό
αρμοδιότητας  συντήρησης  της  Π.Ε.  Πιερίας  καθώς  στο  υπόλοιπο  οδικό  δίκτυο  εφόσον προκύψουν
ανάγκες  και οι ακριβείς  θέσεις  θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.  
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ΦΑΚΕΛΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

( Φ.Α.Υ. )

Π.Δ. 305 / 96 – ΑΡΘΡ. 3 παρ. 3 – 11

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επέκταση τμημάτων στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο αρ-
μοδιότητας ΥΤΕ ΠΕ Πιερίας» 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

Με την παρούσα εργολαβία, προβλέπεται να συντηρηθούν – αντικατασταθούν και να επισκευαστούν στη-
θαία ασφαλείας και πινακίδες σήμανσης  κατά μήκος του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου, αρμοδιότητας
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας  Πιερίας.
Η Μελέτη προβλέπει την αντικατάσταση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας ικανότητας  συ-
γκράτησης Ν2 λειτουργικού πλάτους W2, ικανότητας συγκράτησης Η1 λειτουργικού πλάτους W3,  ικανότη-
τας συγκράτησης Η2 λειτουργικού πλάτους W5 κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α καθώς και των
στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2 λειτουργικού πλάτους W4 κατηγορίας  σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, σε σημεία που θα επιδείξει η υπηρεσία και αφού καλύπτουν τις συνθήκες  και προδιαγρα-
φές τοποθέτησης σύμφωνα με την ΟΜΟΕ ΣΑΟ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 και σύμφωνα με  το ελάχιστο μήκος
τοποθέτησης, ώστε να ισχύουν τα πιστοποιητικά των στηθαίων.
Προβλέπεται η συντήρηση και η αντικατάσταση ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Πιερίας.
Επίσης προβλέπεται η αποξήλωση παλαιών ή κατεστραμμένων προς αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας.
Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι να αυξηθεί η ασφάλεια του παραπάνω οδικού δικτύου, η προστασία
των διερχόμενων αυτοκινήτων για την ελαχιστοποίηση ατυχημάτων. 
Στα  συστήματα  αναχαίτισης  οχημάτων  (ΣΑΟ)  θα  γίνεται  η  απαραίτητη,  όπως  ορίζει  η  ΕΣΥ  (ειδική
συγγραφή υποχρεώσεων) κεφάλαιο Β άρθρο 3 παρ. 3.3.6., σύνταξη μελέτης και θα φέρουν σήμανση CE
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται  από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και
έγγραφα.
3. ΘΕΣΗ :  
    Νομός Πιερίας, και ειδικότερα στο Εθνικό και Επαρχιακό  δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Π.Ε. Πιε-
ρίας .  Για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και επέκταση τμημάτων στηθαίων ασφαλείας στο 
οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ ΠΕ Πιερίας» οι  θέσεις επέμβασης  φαίνονται στην  Τεχνική Περιγραφή 
του έργου.

4. ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

5. ΥΠΟΧΡΕΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. :

Οι οδηγίες και τα χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας καλύπτονται από το 

περιεχόμενο του Φ.Α.Υ.
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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.

Ο ανάδοχος καλείται να κάνει τις δικές του επισημάνσεις.

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτη-
σης Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ137, σύμφωνα με τις ΟΛΜΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της 
οδού, ήτοι περιλαμβάνονται: μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, απολήξεις αρχής και πέρατος και οι συναρμο-
γές. 
Κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός, η επιλογή και τοποθέτηση των συστημάτων 
αναχαίτισης και παθητικής προστασίας οχημάτων (και συγκεκριμένα των στηθαίων ασφαλείας) σε επικίνδυ-
να τμήματα του οδικού δικτύου, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του μέρους 2 του εναρμονισμένου 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, που αφορά τις απαιτήσεις και τα κριτήρια εφαρμογής σχετικά με:
• Τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται, αν απαιτείται η τοποθέτηση συστήματος αναχαίτισης (ΣΑΟ) πα-
ράπλευρα στην οδό.
• Τον  προσδιορισμό και  την  κατηγοριοποίηση  των  πλευρικών  εμποδίων  και  των  επικίνδυνων  θέσεων
ανάλογα με το αν η ύπαρξη τους συνεπάγεται κίνδυνο για τρίτους ή μόνο για τους επιβαίνοντες.
• Τα κριτήρια επιλογής των ελάχιστων απαιτούμενων κατηγοριών επίδοσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, δηλαδή η
ικανότητα συγκράτησης, το λειτουργικό πλάτος και η σφοδρότητα πρόσκρουσης ανεξάρτητα από τον σχε-
διασμό, τα υλικά κατασκευής και τις διαστάσεις του συστήματος αναχαίτισης.
• Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό του ελάχιστου απαιτούμενου μήκους .
Η εφαρμογή των οδηγιών παρέχει τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός τύπων συστημάτων
αναχαίτισης, τα οποία πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια και απαιτήσεις ανάλογα με την εξεταζόμενη κάθε
φορά περίπτωση.
Σύμφωνα με τις οδηγίες, πρέπει να προτιμώνται τα συστήματα με τη μικρότερη κατηγορία σφοδρότητας
πρόσκρουσης, όταν τα υπόλοιπα δεδομένα είναι ίδια.
Για την εφαρμογή των προαναφερθέντων θα πρέπει να συνεκτιμώνται κατάλληλα ο διαθέσιμος χώρος για
παραμόρφωση (σχετίζεται με το απαιτούμενο πλάτος προς επιλογή συστήματος), η χρησιμοποίηση κατά το
δυνατόν λιγότερων συναρμογών στο εξεταζόμενο οδικό τμήμα (εάν είναι δυνατόν η χρησιμοποίηση του
ενιαίου τύπου ΣΑΟ). Επιλέγεται η χρήση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας προς την πλευρά της εξωτερικής
οριογραμμής. Στην επιλογή συγκεκριμένου ΣΑΟ λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες ως προς την οι-
κονομικότητα του έργου.
Με τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων επιδιώκεται κατά το δυνατόν:

Η συγκράτηση των οχημάτων που παρεκκλίνουν από την πορεία τους και η ομαλή επαναφορά τους στο
οδόστρωμα, ώστε να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι συνέπειες τροχαίων ατυχημάτων.

Η εξασφάλιση στους επιβαίνοντες ανεκτής καταπόνησης κατά την πρόσκρουση, λόγω της απότομης επι -
βράδυνσης οχήματος.

Ο περιορισμός των υλικών ζημιών που προκαλούνται κατά την πρόσκρουση τόσο για το όχημα όσο και
για το σύστημα αναχαίτισης .

Να μην θραύονται, να μην αποσπώνται και να μην εισέρχονται στο όχημα βασικά στοιχεία του συστήμα -
τος αναχαίτισης.
Οι θέσεις, στις οποίες επιβάλλεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, προκύπτουν από τη συχνότητα ή
την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας της εκτροπής οχημάτων από την πορεία τους.
 Αυτές οι θέσεις διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:
1. Περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερων μέτρων προστασίας για τρίτους
2. Περιοχές που χρήζουν μέτρων προστασίας για τρίτους
3. Εμπόδια στην περιοχή των οποίων πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας για τους επιβαίνοντες
ενός οχήματος
4. Εμπόδια στην περιοχή των οποίων πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας για τους επιβαίνοντες ενός
οχήματος
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Τα στηθαία ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 που αφορά στις γενικές
απαιτήσεις, στα κριτήρια εφαρμογής και τις απαιτούμενες κατηγορίες επιδόσεων δηλαδή την ικανότητα
συγκράτηση, το λειτουργικό πλάτος και την σφοδρότητα πρόσκρουσης.
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά τα στηθαία ασφαλείας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
Ικανότητα πρόσκρουσης: Ν1, Η1, Η2, Η4b
Λειτουργικό πλάτος: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8
Κατηγορία σφοδρότητας σύγκρουσης: A, B, C
Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα
Σε όλους τους τύπους στηθαίων τοποθετούνται ανακλαστήρες σε αποστάσεις σύμφωνα με το εγχειρίδιο

εγκατάστασης του κατασκευαστή.

2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η διαδικασία επιλογής στηθαίων ασφαλείας γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα του σχήματος 7 των ΟΜΟΕ
– ΣΑΟ αξιολογείται η αναγκαιότητα εγκατάστασης και επιλέγεται η ελάχιστη απαιτούμενη ικανότητα συ-
γκράτησης του συστήματος αναχαίτισης. Αναλυτικά προσδιορίζονται: η επικίνδυνη θέση και η απόσταση
της επικίνδυνης θέσης από την οριογραμμή του οδοστρώματος, η κατηγορία κινδύνου στην οποία υπάγε-
ται το εμπόδιο, η επιτρεπόμενη ταχύτητα (Vεπιτρ), η ελάχιστη απαιτούμενη ικανότητα συγκράτησης του
συστήματος αναχαίτισης, το λειτουργικό πλάτος του συστήματος αναχαίτισης σε συνάρτηση με την διατι-
θέμενη απόσταση αυτού από τα πλευρικά εμπόδια και κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης του  προτει-
νόμενου συστήματος αναχαίτισης.
Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 -2 διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα χα-
ρακτηριστικά:
• Ικανότητα συγκράτησης: Ν2, Η1, Η2, Η4b
• Λειτουργικό πλάτος:
Κατηγορία W1: 0,60m
Κατηγορία W2: 0,80m
Κατηγορία W3: 1,00m
Κατηγορία W4: 1,30m
Κατηγορία W5: 1,70m
Κατηγορία W6: 2,10m
Κατηγορία W7: 2,50m
Κατηγορία W8: 3,30m
• Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: A,B,C
• Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα
Βάσει του παραπάνω διαγράμματος του σχήματος 7 των ΟΜΟΕ – ΣΑΟ, επιλέγονται μονόπλευρα χαλύβδινα
στηθαία ασφαλείας, ικανότητα συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης Α, λειτουργικού πλάτους W3.
Όπως ορίζεται στο τεύχος τιμολογίου της μελέτης τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυ-

πο  ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος

5 του προτύπου.

3. ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. με την μορφή παραρτήματος τα «ως κατασκευάσθηκε» σχέδια του έργου,

μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσής του. 

Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Δεν  υπάρχουν  ιδιαιτερότητες  στην  στατική  δομή,  ευστάθεια  και  αντοχή  του  έργου.  Θέσεις  δικτύων

κεντρικών παροχών θα σημανθούν. 
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Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες

μεταγενέστερες εργασίες -συντήρησης σήμανσης, ασφάλειας δικτύου – καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του

έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

Ιδιαίτερα στην κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση και

ανάλογες  προειδοποιητικές  πινακίδες.  Γενικώς  για  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων  προβλέπονται  να

τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας που αφορούν για παράδειγμα το εργοταξιακό κράνος, την ενδυμασία

κ.λ.π.  καθώς  και  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων.   Οι  οδηγίες   αναφέρονται  κυρίως  στην  αποφυγή  των

κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της πλάκας ή και διαμέσου αυτής. 

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών

του.

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 ειδικευμένο συνεργείο, για την αποτροπή του  κινδύνου
ατυχημάτων.

Οι οδοί  πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Συνιστάται

τακτικός έλεγχος για την καλή κατάσταση των στηθαίων και των πινακίδων σήμανσης και την έγκαιρη

αντιμετώπιση τυχόν φθορών. 

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

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ   ΠΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΘΗΚΕ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΟΣ
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