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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ‐ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την ανέγερση Διαδημοτικού Καταφυγίου, αδέσποτων ζώων 

δυναμικότητας 80 ζώων , σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ΣΒΑΠ συνολικού εμβαδού 16.171,01 τ.μ., 

σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου στη θέση "Βαρδελόπορτα ", σύμφωνα με 

τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και με τις 

υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου.  

Κύριος του έργου είναι ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.), ο 

οποίος ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. τον Νοέμβριο του 1999 από 21 Τοπικές Αυτοδιοικήσεις του Β΄ και 

Α΄ Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών. 

Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία , αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της 

σύμβασης έχει οριστεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου. 

 

Στο υπό κατασκευή Καταφύγιο, θα φιλοξενούνται καταρχάς 80 σκύλοι, πέραν των χώρων 

διαμονής και προαυλισμού ζώων, απαιτούνται οι κάτωθι χώροι: 

 Γραφείο διοικήσεως και διαχειρίσεως  

 Αίθουσα προσωπικού  

 Αποθήκη τροφών και υλικού 

 Αίθουσα παρασκευής ή προετοιμασίας της τροφής των ζώων, με τα σχετικά σκεύη και 

είδη εστιάσεως των ζώων και πλυντηρίου αυτών. 

 Αίθουσα απομόνωσης ασθενών ζώων. 

 Εγκαταστάσεις παροχής θερμού-ψυχρού ύδατος, αφοδευτηρίου. 

Για κάθε σκύλο απαιτείται ξεχωριστός χώρος φιλοξενίας και άσκησης με ελάχιστες 

διαστάσεις μήκους δύο μέτρων, πλάτους δύο μέτρων και ύψους δύο μέτρων. Οι χώροι αυτοί 

πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία, να εξαερίζονται καλώς και να εξασφαλίζουν την 

προστασία των ζώων από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

 

Το σύνολο των εργασιών αποτελείται από δυο ομάδες εργασιών Οικοδομικά και 

Ηλεκτρομηχανολογικά. 

 

Ως προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται το διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από τον Νόμο αδειών και 

εγκρίσεων, που δεν έχουν εκδοθεί, χωρίς επιπλέον αμοιβή. 

 

Οι εργασίες, θα ιεραρχούνται και θα υποδεικνύονται έγκαιρα στον ανάδοχο από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Είναι επίσης δυνατόν µε απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να 

συμπεριληφθεί στο αντικείμενο του έργου και κάθε άλλη σχετική,  µε την ανέγερση του 
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Διαδημοτικού Καταφυγίου, η οποία θα κριθεί αναγκαία για λόγους ασφάλειας, υγιεινής ή 

λειτουργικότητας. 

 

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.258.064,51€ πλέον ΦΠΑ 24%: 

541.935,48€ που βαρύνει τον κύριο του έργου (σύνολο 2.800.000,00€). Οι εργασίες θα γίνουν 

σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του Τεύχους Δημοπράτησης, την Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων της Μελέτης και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συμπληρωματικών διατάξεων 

και εγκυκλίων που είναι σε ισχύ. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Χ, της Πράξης: «Ανέγερση διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων», 

Απόφαση ΥΠΕΣ με αριθμό: 76433/10-11-2020 ΑΔΑ ΩΗΨ046ΜΤΛ6-4Δ8) για την υλοποίηση του 

άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». 

με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δήμους στον 

τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 

την προστασία αυτών σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων 

Συντροφιάς.  

 

Μάιος 2021 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Α.Τ.Π ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

∆ΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΜΑ∆Α Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 1 ΟΙΚ Ν.20.01.03
Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 
0,25 m με τη μεταφορά τους

ΟΙΚ-2101 m2 4,05 4.000,00 16.200,00

2 2 ΟΙΚ Ν.20.02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΟΙΚ-2112 m3 2,50 8.488,00 21.220,00

3 3 ΟΙΚ 20.06.01
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 
m για τις γενικές εκσκαφές

ΟΙΚ-2132 m3 0,40 1.141,00 456,40

4 4 ΟΙΚ Ν.20.30
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
με την μεταφορά 

ΟΙΚ-2171 m3 3,65 2.334,00 8.519,10

5 5 ΟΙΚ 20.10
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων 

ΟΙΚ-2162 m3 4,50 6.155,00 27.697,50

6 6 ΟΙΚ Ν.20.20            
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου με την 
μεταφορά 

ΟΙΚ-2162 m3 16,85 1.147,00 19.326,95

Σύνολο ομάδας: Α 93.419,95 €
ΟΜΑ∆Α : Β - ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

7 7 ΟΙΚ 31.02.02 Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 ΟΙΚ-3208 m3 70,00 83,00 5.810,00

8 8 ΟΙΚ 32.01.01
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, κατηγορίας C8/10

ΟΙΚ-3211 m3 65,00 243,00 15.795,00

9 9 ΟΙΚ 32.01.03 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, κατηγορίας C12/15

ΟΙΚ-3213 m3 75,00 369,00 27.675,00

10 10 ΟΙΚ 32.01.04 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, κατηγορίας C16/20

ΟΙΚ-3214 m3 80,00 551,00 44.080,00

11 11 ΟΙΚ 32.01.06
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, κατηγορίας C25/30

ΟΙΚ-3215 m3 90,00 1.196,00 107.640,00

12 12 ΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ-3816 m2 14,00 7.193,00 100.702,00
13 13 ΟΙΚ 38.06 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους ΟΙΚ-3824 m2 7,00 263,00 1.841,00
14 14 ΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΟΙΚ 3841 m2 18,00 1.175,00 21.150,00

15 15 ΟΙΚ 38.20.02 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C (S500s) οπλισμού 
σκυροδέματος 

ΟΙΚ-3873 kg 0,95 130.500,00 123.975,00

16 16 ΟΙΚ 38.20.03 ∆ομικά πλέγματα Β500C (S500s) οπλισμού σκυροδέματος ΟΙΚ-3873 kg 0,90 18.152,00 16.336,80

Σύνολο ομάδας: Β 465.004,80 €
ΟΜΑ∆Α : Γ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

17 17 ΟΙΚ 46.15.01
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων 
πάχους ½ πλίνθου(δρομικοί τοίχοι)

ΟΙΚ-4662.1 m2 20,00 1.021,00 20.420,00

18 18 ΟΙΚ 46.15.02
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων 
πάχους 1 πλίνθου(μπατικοί τοίχοι)

ΟΙΚ-4662.1 m2 35,00 696,00 24.360,00

19 19 ΟΙΚ. Ν.48.50.01 Επενδύσεις εξωτερικών τοίχων με διακοσμητικούς πλίνθους ΟΙΚ 7332 m2 50,00 1.300,00 65.000,00

20 20 ΟΙΚ 49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων ΟΙΚ-3213 m 15,00 293,00 4.395,00

21 21 ΟΙΚ 49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων ΟΙΚ-3213 m 17,50 731,00 12.792,50
22 22 ΟΙΚ Ν. 71.23     Εφαρμογή τσιμεντοκονίας πατητής των 450gr τσιμέντου ΟΙΚ 7121 m2 13,50 1.070,00 14.445,00
23 23 ΟΙΚ 71.31     Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα ΟΙΚ 7131 m2 10,00 3.760,00 37.600,00

24 24 ΟΙΚ 71.71
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από
το δάπεδο εργασίας

ΟΙΚ 7171 m2 0,60 251,00 150,60

179.163,10 €
ΟΜΑ∆Α : ∆ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

25 25 ΟΙΚ 73.16.02      Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm ΟΙΚ 7316 m2 12,00 334,00 4.008,00

26 26 ΟΙΚ Ν.73.33.04    
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια κεραμικά ή τεχνογρανίτη, 
αντιολισθηρά, διαστάσεων 30x30 cm

ΟΙΚ 7331 m2 30,00 69,00 2.070,00

27 27 ΟΙΚ Ν. 73.35.01    
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ή 
τεχνογρανίτη όμοια με του δαπέδου

ΟΙΚ 7326.1 m 4,00 23,00 92,00

28 28 ΟΙΚ. Ν.73.34.03
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια ή τεχνογρανίτη 
διαστάσεων 15x30 cm

ΟΙΚ 7326.1 m2 32,00 186,00 5.952,00

29 29 ΟΙΚ. N.73.91.01
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα 
ελαχίστου πάχους 5 cm

ΟΙΚ 7373.1 m2 20,00 1.156,00 23.120,00

30 30 ΟΙΚ. N.73.96.01 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ΟΙΚ 7396 m2 17,50 137,00 2.397,50

31 31 ΟΙΚ.75.21.04
Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm

ΟΙΚ 7526 m2 65,00 91,00 5.915,00

32 32 ΟΙΚ Ν.75.01.05    
Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 
πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 50 cm

ΟΙΚ 7508 m2 95,00 14,00 1.330,00

33 33 ΟΙΚ Ν.75.31.05
Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό 
μάρμαρο d = 2 cm

ΟΙΚ 7532 m2 75,00 70,00 5.250,00

34 34 ΟΙΚ Ν.79.81.01
Επίστρωση με έγχρωμους κυβόλιθους τσιμέντου 
παλαιωμένου τύπου

OIK 7744 m2 20,00 2.455,00 49.100,00

35 35 Υ∆Ρ 11.15.01

Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, 
κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία 
έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη 
γαλβανισμένη.

Υ∆Ρ 6620.1 m 50,40 455,00 22.932,00

36 36 Υ∆Ρ 11.15.08
Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, 
κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο

Υ∆Ρ 6620.1 m 163,00 35,00 5.705,00

37 37 Ο∆Ο  Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Ο∆Ο-2921 m 8,80 1.673,00 14.722,40
38 38 Ο∆Ο Ν. Α\Α23 Κατασκευή δαπέδου από συμπιεστό χώμα Ο∆Ο-3121Α m2 18,00 865,00 15.570,00

Σύνολο ομάδας: ∆ 158.163,90 €

Σύνολο ομάδας: Γ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 



α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Α.Τ.Π ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ

∆ΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

ΟΜΑ∆Α : Ε - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
39 39 ΟΙΚ Ν.54.46.04 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές ΟΙΚ 5446.2 m2 110,00 49,00 5.390,00

40 40 ΟΙΚ 61.05
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς έως 160 mm 

ΟΙΚ-6104 kg 2,40 5.950,00 14.280,00

41 41 ΟΙΚ Ν.62.50.01 Μεταλλικές θύρες βιομηχανικής προέλευσης ΟΙΚ 6236 m2 220,00 14,00 3.080,00

42 42 ΟΙΚ Ν.65.01.05     
Κουφώματα και υαλοστάσια από θερμοδιακοπτόμενες 
διατομές αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένες  με σταθερά, 
επάλληλα ή ανοιγοανακλινόμενα τμήματα 

ΟΙΚ 6501 m2 130,00 157,00 20.410,00

43 43 ΟΙΚ Ν.65.01.06     
Κουφώματα ειδικής κατασκευής από θερμοδιακοπτόμενες 
διατομές αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένες χωρίς 
υαλοστάσιο

ΟΙΚ 6501 τεμ 150,00 80,00 12.000,00

44 44 ΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΟΙΚ 6118 kg 2,80 365,00 1.022,00

45 45 ΟΙΚ Ν.64.10.06       Μεταλλική κατασκευή περίφραξης κλιματιστικών μονάδων ΟΙΚ 6411 m2 120,00 79,00 9.480,00

46 46 ΟΙΚ Ν.72.60.01 Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου ΟΙΚ 6401 m2 45,00 1.251,00 56.295,00

47 47 ΟΙΚ Ν.64.16.04       
Περίφραξη περιβάλλοντος χώρου γαλβανισμένη εν θερμώ   
ύψους 1500mm από κιγκλιδώματα πρεσσαριστά

ΟΙΚ 6418 μμ 55,00 534,00 29.370,00

48 48 ΟΙΚ Ν.64.16.05      
Θύρες ανοιγόμενες δίφυλλες ή μονόφυλλες γαλβανισμένες 
εν θερμώ από κιγκλιδώματα πρεσσαριστά

ΟΙΚ 6418 m2 218,00 19,00 4.142,00

49 49 ΟΙΚ Ν.64.16.06      Κιγκλιδώματα περίφραξης χώρων διαμονής ζώων ΟΙΚ 6418 μμ 50,00 720,00 36.000,00

50 50 ΟΙΚ Ν. 65.26 Προστατευτικές σίτες ΟΙΚ 6530 m2 40,00 106,00 4.240,00

Σύνολο ομάδας: Ε 195.709,00 €
ΟΜΑ∆Α : ΣΤ - ΛΟΙΠΑ –ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

51 51 ΟΙΚ Ν.56.18 Προκατασκευασμένος ξύλινος πάγκος αποδυτηρίων ΟΙΚ 56.17 μμ 62,00 3,00 186,00

52 52 ΟΙΚ Ν.56.26 Ερμάρια  από συμπαγή ανθυγρά πανέλλα φορμάικας HPL ΟΙΚ 5613.1 m2 140,00 6,00 840,00

53 53 ΟΙΚ N. 75.76.02   Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm ΟΙΚ 7577 m2 120,00 2,00 240,00

54 54 ΟΙΚ Ν.76.27.05 
∆ιπλοί θερμομονωτικοί  υαλοπίνακες συνολικού πάχους 30 
mm (κρύσταλλο 5 mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο laminated 4 
mm + 4 mm)  

ΟΙΚ 7609.2 m2 100,00 157,00 15.700,00

55 55 ΟΙΚ 77.17.01
Σπατουλάρισμα επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

ΟΙΚ 7737 m2 3,00 722,00 2.166,00

56 56 ΟΙΚ Ν.77.67.05   Χρωματισμοί μεταλλικών διατομών ΟΙΚ 7767.8 m2 12,00 235,00 2.820,00

57 57 ΟΙΚ 77.80.01   
Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΟΙΚ 7785.1 m2 8,00 2.076,00 16.608,00

58 58 ΟΙΚ 77.80.02   
Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών  επιχρισμάτων με 
χρώματα ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής  βάσεως. 

ΟΙΚ 7785.1 m2 9,00 1.171,00 10.539,00

59 59 ΟΙΚ 77.101
Αντιμικροβιακή βαφή επιφανειών νοσηλευτικών χώρων με 
υλικά νανοτεχνολογίας. 

ΟΙΚ 7744 m2 25,00 183,00 4.575,00

60 60 ΟΙΚ 77.84.02
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού

ΟΙΚ 7786.1 m2 11,00 110,00 1.210,00

61 61 ΟΙΚ 78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες (κοινές ή άνθυγρες) ΟΙΚ 7809 m2 22,50 110,00 2.475,00

62 62 ΟΙΚ 78.30.01 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από 
πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 
600x600 mm ή 625x625 mm

ΟΙΚ 7809 m2 23,00 83,00 1.909,00

63 63 ΟΙΚ Ν.78.30.05 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από 
αντιμικροβιακές πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 
mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

ΟΙΚ 7809 m2 41,00 41,00 1.681,00

64 64 ΟΙΚ N.78.51.01
Ψευδοροφή από  διάτρητες πλάκες αλουμινίου διαστάσεων 
600x600 mm 

ΟΙΚ 7809 m2 40,00 18,00 720,00

65 65 ΟΙΚ 79.02
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές 
ασφαλτικό γαλάκτωμα 

ΟΙΚ 7902 m2 2,00 9.585,00 19.170,00

66 66 ΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά ΟΙΚ 7908 kg 5,00 489,00 2.445,00

67 67 ΟΙΚ 79.18
Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές 
(αυγουλιέρα) 

ΟΙΚ 7912 m2 9,00 334,00 3.006,00

68 68 ΟΙΚ Ν.79.20
Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές 
(αυγουλιέρα) και επικολλημένο γεωϋφασμα

ΟΙΚ 7912 m2 18,00 1.070,00 19.260,00

69 69 ΟΙΚ Ν.79.10.01  
Επίστρωση με εξαεριστική διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη με 
επικάλυψη αλουμινίου 

ΟΙΚ 7912 m2 6,00 334,00 2.004,00

70 70 ΟΙΚ Ν.79.11.02  
Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), 
οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες 

ΟΙΚ 7912 m2 12,00 4.967,00 59.604,00

71 71 ΟΙΚ 79.15.03  Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2 ΟΙΚ 7914 m2 2,70 334,00 901,80

72 72 ΟΙΚ 79.16.01  
Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα 
πολυαιθυλενίου 

ΟΙΚ 7914 m2 0,50 1.414,00 707,00

73 73 ΟΙΚ Ν. 79.45.01
Θερμική απομόνωση δαπέδων με πλάκες αφρώδους 
εξηλασμένου πολυστυρενίου, πάχους 50mm 

ΟΙΚ 7934 m2 13,00 1.080,00 14.040,00

74 74 ΟΙΚ Ν. 79.45.02
Θερμική απομόνωση οροφών με πλάκες αφρώδους 
εξηλασμένου πολυστυρενίου, πάχους 100mm 

ΟΙΚ 7934 m2 24,00 334,00 8.016,00

75 75 ΟΙΚ Ν. 79.45.03
Θερμική απομόνωση  στεγών με πλάκες συμπιέσιμου 
ορυκτοβάμβακα πάχους 100 mm, πυκνότητας 40 kgr.

ΟΙΚ 7940 m2 12,50 1.251,00 15.637,50

76 76 ΟΙΚ Ν.79.48.01  
Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες 
αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου πάχους 50mm 

ΟΙΚ 7934 m2 11,50 154,00 1.771,00

77 77 ΟΙΚ Ν.79.48.02  
Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες 
αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου πάχους 70mm 

ΟΙΚ 7934 m2 12,50 547,00 6.837,50

78 78 ΟΙΚ Ν.79.48.03 
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 70mm 

ΟΙΚ 7934 m2 12,50 710,00 8.875,00

79 79 ΟΙΚ Ν.72.70.01      Επικάλυψη με επίπεδα συμπαγή πολυκαρβονικά φύλλα ΟΙΚ 7231 m2 80,00 104,00 8.320,00

80 80 ΟΙΚ Ν.72.60.03      Στέγαστρο επικάλυψης κάδων απορριμάτων ΟΙΚ 7231 τεμ 10.500,00 1,00 10.500,00

Σύνολο ομάδας: ΣΤ 242.763,80 €
ΟΜΑ∆Α : Ζ  - Ο∆ΟΠΟΙΪΑ 

81 81 Ο∆Ο Ν. Γ-1.1  Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους Ο∆Ο-3121.Β m3 12,35 48,00 592,80
82 82 Ο∆Ο Ν. Γ-2.2   Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155) Ο∆Ο-3211.Β m2 3,85 480,00 1.848,00
83 83 Ο∆Ο ∆-3   Ασφαλτική προεπάλειψη Ο∆Ο-4110 m2 1,10 480,00 528,00
84 84 Ο∆Ο ∆-4  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Ο∆Ο-4120 m2 0,42 480,00 201,60

85 85 Ο∆Ο Ν. ∆-8.1   
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

Ο∆Ο-4521.Β m2 8,20 480,00 3.936,00

86 86 Ο∆Ο Ε-9.3   Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους ΟΙΚ-6541 τεμ 31,50 1,00 31,50

87 87 Ο∆Ο Ε-10.2
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 
mm (3’’)

Ο∆Ο-2653 τεμ 45,00 1,00 45,00

Σύνολο ομάδας: Ζ 7.182,90 €
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
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∆ΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

ΟΜΑ∆Α : H  - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
88 88 ΠΡΣ ∆ 2.1 Προμήθεια θάμνων κατηγορίας Θ1 ΠΡΣ 5210 τεμ 2,30 359,00 825,70

89 89 ΠΡΣ Ε 1.1
Άνοιγμα λάκκων με εργαλεία χειρός διαστάσεων 
0,3Χ0,3Χ0,3μ. σε χαλαρά εδάφη

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,60 359,00 215,40

90 90 ΠΡΣ Ε 9.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt ΠΡΣ 5220 τεμ 0,80 359,00 287,20
91 91 ΠΡΣ N. Ε 13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά ΠΡΣ 5510 στρ. 1.000,00 10,00 10.000,00

92 92 ΠΡΣ ΣΤ 1.1
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών ∆ιαμέτρου από 0,41 
έως 0,60 m

ΠΡΣ 5330 τεμ 0,20 1.077,00 215,40

93 93 ΠΡΣ ΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια ΠΡΣ 5340 τεμ 0,05 1.077,00 53,85

94 94 ΠΡΣ ΣΤ 6.1
Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων με 
τα χέρια

ΠΡΣ 5551 στρ. 90,00 11,00 990,00

Σύνολο ομάδας: Ζ 12.587,55 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.353.995,00 €

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ  H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Υ∆ΡΕΥΣΗ

95 4 4  07.09.01.Η.ΠΡΣ
Πλαστικές δεξαμενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), 
χωρητικότητας 2.0m3.

  ΗΛΜ30  Τεμ. 175,00 1 175,00
                

96 39 39 Ν8042.92.1
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από 
πολυπροπυλένιο ΡΡR 3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 
20x3,4 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 7,23 450 3.253,50
                

97 40 40 Ν8042.92.2
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από 
πολυπροπυλένιο ΡΡR 3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 
25x4,2 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 10,06 380 3.822,80
                

98 41 41 Ν8042.92.3
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από 
πολυπροπυλένιο ΡΡR 3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 
32x5,4 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 13,20 590 7.788,00
                

99 42 42 Ν8042.92.4
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από 
πολυπροπυλένιο ΡΡR 3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 
40x5,5 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 15,08 170 2.563,60
                

100 43 43 Ν8042.92.5
  Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από 
πολυπροπυλένιο ΡΡR 3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 
50x6,9 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 19,91 40 796,40
                

101 44 44 Ν8042.92.6
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από 
πολυπροπυλένιο ΡΡR 3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 
63x8,6 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 24,74 55 1.360,70
                

102 46 46 Ν8043.32.5
Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (VPE), διαμέτρου 
32χ3mm, εντός προστατευτικού σπιράλ σωλήνα διαμέτρου 
40mm.

   ΗΛΜ8    Μ 7,32 385 2.818,20
                

103 61 61 Ν8106.1.2
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 
INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 15,03 129 1.938,87
                

104 62 62 Ν8106.1.3
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 
INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 17,94 5 89,70
                

105 63 63 Ν8106.1.4
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 
1/4 INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 23,34 10 233,40
                

106 64 64 Ν8106.1.5
  Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 
1/2 INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 30,67 11 337,37
                

107 65 65 Ν8106.1.7
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 
INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 41,72 2 83,44
                

108 66 66 Ν8106.1.8
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 
1/2 INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 72,12 3 216,36
                

109 68 68  8125.1.5
Βαλβίδα αντεπιστροφήs ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ), 
διαμέτρου 1 1/2 INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 41,64 2 83,28
                

110 69 69  8125.1.6
Βαλβίδα αντεπιστροφήs ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ), 
διαμέτρου 2 INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 49,82 1 49,82
                

111 70 70  8125.1.7
Βαλβίδα αντεπιστροφήs ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ), 
διαμέτρου 2 1/2 INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 85,63 2 171,26
                

112 75 75 Ν8132.2.1
Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο, 
με σφαιρική βάννα 1/2" και σύστημα αποσύνδεσης, 
διαμέτρου 3/8 INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 38,77 2 77,54
                

113 76 76  8138.1.2
  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, κοινός, διαμέτρου 
1/2 INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 8,97 88 789,36
                

114 107 107 Ν8232.31.1

Πιεστικό συγκρότημα κρύου νερού χρήσης πλήρες, 
αποτελούμενο από 1 πολυβάθμιο συγκρότημα αντλίας - 
ηλεκτροκινητήρα, παροχής 7,1 Μ3/Η και μανομετρικού 55 
ΜΥΣ.

  ΗΛΜ22  τεμ. 2.293,68 1 2.293,68

                

115 108 108 Ν8232.32.1

Πιεστικό συγκρότημα κρύου νερού χρήσης πλήρες, 
αποτελούμενο από 2 πολυβάθμια συγκροτήματα αντλιών - 
ηλεκτροκινητήρων, παροχής εκάστης 3 Μ3/Η και 
μανομετρικού 68 ΜΣΥ.

  ΗΛΜ22  τεμ. 3.867,10 1 3.867,10

                

116 109 109 Ν8232.32.2

Πιεστικό συγκρότημα κρύου νερού χρήσης πλήρες, 
αποτελούμενο από 2 πολυβάθμια συγκροτήματα αντλιών - 
ηλεκτροκινητήρων, παροχής εκάστης 10 Μ3/Η και 
μανομετρικού 66 ΜΣΥ.

  ΗΛΜ22  τεμ. 6.440,52 1 6.440,52

                

117 110 110 Ν8256.21.1
  Ταχυθερμαντήρας ηλεκτρικός, συνεχούς ροής, ισχύος 6ΚW, 
παροχής 3,4lt/min.

  ΗΛΜ24   τεμ 402,07 1 402,07
                

118 111 111 Ν8257.4.1
Θερμαντήρας νερού (μποϊλερ), διπλής ενέργειας, 
χωρητικότητας 100 l.

  ΗΛΜ24  τεμ. 569,32 1 569,32
                

119 112 112 Ν8260.11.1
Ηλιακός συλλέκτης, συνολικής ενεργής επιφάνειας 2.0 έως 
2.2 m2.

  ΗΛΜ24  τεμ. 344,37 1 344,37
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120 113 113 Ν8448.61.1
Προκατασκευασμένο μεταλλικό ερμάριο τοποθέτησης 
τοπικών συλλεκτών ύδρευσης (ζεύγους κρύου και ζεστού 
νερού).

  6221.   Τεμ 162,00 2 324,00
                

121 114 114  8456.4 ∆εξαμενή ακαθάρτου πετρελαίου από λαμαρίνα μαύρη.   ΗΛΜ29   ΚG 6,55 945 6.189,75                 

122 115 115  8473.1.6 ∆οχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 80 l.   ΗΛΜ30  τεμ. 361,02 1 361,02
                

123 116 116  8473.1.8 ∆οχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 200 l.   ΗΛΜ30  τεμ. 535,44 1 535,44
                

124 117 117  8473.1.10 ∆οχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 320 l.   ΗΛΜ30  τεμ. 806,75 1 806,75
                

125 136 136 Ν8603.27.2
  Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων ύδρευσης και 
θέρμανσης, 2 αναχωρήσεων.

  ΗΛΜ11  τεμ. 61,85 2 123,70
                

126 137 137 Ν8603.27.5
Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος, δικτύων ύδρευσης και 
θέρμανσης, 5 αναχωρήσεων.

  ΗΛΜ11  τεμ. 106,91 1 106,91
                

127 138 138  8641. Μανόμετρο με κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 μέχρι 10 ΑΤΜ.   ΗΛΜ31   τεμ 30,81 6 184,86
                

128 139 139  8651.
Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θέρμανσης, ευθύ ή 
γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ένδειξης 0-100°C.

  ΗΛΜ31   τεμ 47,31 1 47,31
                

129 140 140 Ν8694.21.4
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό 
καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm, 
για σωλήνα διαμέτρου 3/4 INS.

  ΗΛΜ40    M 6,44 90 579,60
                

130 141 141 Ν8694.21.5
Θερμική μόνωση σωλήνων, με εύκαμπτο συνθετικό 
καουτσούκ, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, πάχους 13mm, 
για σωλήνα διαμέτρου 1 INS.

  ΗΛΜ40    M 7,82 15 117,30
                

 Σύνολο ομάδας 49.942,30 €
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

131 15 15  12.11.03.Υ∆Ρ
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, 
από PVC-U, SDR 41, DN200 mm.

6620.4.Υ∆Ρ    Μ 15,50 580 8.990,00
                

132 28 28  8036.6
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM 
βαρής (πράσινη ετικέττα), πάχους 3,65ΜΜ και διαμ. 2INS.

   ΗΛΜ5    M 33,58 65 2.182,70
                

133 29 29  8036.8
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM 
βαρης, (πράσινη ετικέττα), πάχους 4.05ΜΜ και διαμ. 3INS.

   ΗΛΜ5    M 55,27 25 1.381,75
                

134 30 30  8037.6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό, γαλβανισμένο διαμ. 2INS.    ΗΛΜ5  τεμ. 31,02 15 465,30                 
135 31 31  8037.8 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό, γαλβανισμένο διαμ. 3INS.    ΗΛΜ5  τεμ. 103,12 5 515,60                 

136 34 34 Ν8042.4.2
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης 
λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 40 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 13,18 20 263,60
                

137 35 35 Ν8042.4.3
  Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης 
λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 50 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 13,80 10 138,00
                

138 36 36 Ν8042.4.5
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης 
λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 75 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 18,84 5 94,20
                

139 37 37 Ν8042.4.7
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης 
λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 100 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 23,71 550 13.040,50
                

140 38 38 Ν8042.4.9
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης 
λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 125 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 25,93 30 777,90
                

141 47 47 Ν8045.11.2 Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαμέτρου 110 ΜΜ.    ΗΛΜ8  τεμ. 63,87 1 63,87
                

142 48 48 Ν8046.19.3

Απορρόη ομβρίων δώματος, κατακόρυφης ή οριζόντιας 
σύνδεσης, από ενισχυμένο πολυεστέρα, με φλάτζα 
στεγανότητας και ανοξείδωτο πλέγμα - σχάρα, διαμέτρου 
εξόδου έως DN125.

   ΗΛΜ8  Τεμ. 110,76 21 2.325,96

                

143 49 49 Ν8046.25.1
  Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, με κόφτρα οσμών, με λαιμό και 
εσχάρα ανοξείδωτη, τριών εισόδων Φ40-50ΜΜ και εξόδου 
έως 75ΜΜ.

   ΗΛΜ8  τεμ. 51,35 8 410,80
                

144 50 50 Ν8054.11.4
Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, 
διαμέτρου 75 ΜΜ.

   ΗΛΜ8  τεμ. 7,20 1 7,20
                

145 51 51 Ν8054.11.7
Πώμα καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, 
διαμέτρου 100 ΜΜ.

   ΗΛΜ8  τεμ. 10,55 20 211,00
                

146 52 52 Ν8054.32.1
Ακροστόμιο καθαρισμού, δαπέδου (τύπου FLOOR CLEAN 
OUT), από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με ανοξείδωτο βιδωτό 
κάλυμμα, διαμέτρου 100mm.

   ΗΛΜ8  τεμ. 235,70 1 235,70
                

147 54 54 Ν8066.24.1
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή 
ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 30x30cm, βάθος έως 
0.5Μ.

 3213.ΟΙΚ  τεμ. 95,83 28 2.683,24
                

148 55 55 Ν8066.24.2
  Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή 
ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 40x40cm, βάθος έως 
0.5Μ.

 3213.ΟΙΚ  τεμ. 149,31 1 149,31
                

149 56 56 Ν8066.24.3
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή 
ομβρίων) από σκυρόδεμα, διαστάσεων 50x50cm, βάθος έως 
1.0Μ.

 3213.ΟΙΚ  τεμ. 271,49 7 1.900,43
                

150 57 57 Ν8067.91.2
∆εξαμενή συλλογής για άντληση ακαθάρτων νερών, 
διαστάσεων περίπου 100x100cm, βάθος έως 1.2Μ.

  3213.  τεμ. 498,14 2 996,28
                

151 72 72  8129.2 Aυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή), αλουμινίου.   ΗΛΜ11  τεμ. 38,51 1 38,51                 

152 73 73 Ν8130.11.1
Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) διαμέτρου 
μέχρι 10 CM.

   ΗΛΜ5  τεμ. 8,37 2 16,74
                

153 105 105 Ν8218.21.1
∆ίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμμάτωνων, 
εντός φρεατίου, παροχής εκάστης αντλίας 45 Μ3/Η & 
μανομετρικού 10 ΜΣΥ.

  ΗΛΜ21  τεμ. 4.392,10 1 4.392,10
                

154 106 106 Ν8218.22.1
  ∆ίδυμο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων ή 
ομβρίων, εντός φρεατίου, παροχής εκάστης αντλίας 4,5 Μ3/Η 
& μανομετρικού 7 ΜΣΥ.

  ΗΛΜ21  τεμ. 1.903,68 1 1.903,68
                

 Σύνολο ομάδας 43.184,37 €
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

155 103 103  8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, φορητός, γόμωσης 6 KG.   ΗΛΜ19  τεμ. 37,79 6 226,74
                

156 104 104 Ν8204.71.1
Πυροσβεστικό ερμάριο, τροφοδοτούμενο από το δίκτυο 
ύδρευσης, με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 3/4" και μήκους 
15m, με ακροφύσιο (αυλίσκο) και κρουνό 3/4".

  ΗΛΜ20  τεμ. 410,84 2 821,68
                

 Σύνολο ομάδας 1.048,42 €
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157 32 32 Ν8041.61.1
Χαλκοσωλήνας ψυκτικών σωληνώσεων υγρού και αερίου, 
συστήματος VRV.

   ΗΛΜ7    Μ 29,71 86 2.555,06
                

158 33 33 Ν8042.4.1
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC, πίεσης 
λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου έως 32 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 12,83 70 898,10
                

159 59 59 Ν8099.81.1
∆ιακλαδωτήρας ψυκτικού ρευστού κλιματιστικών μονάδων 
τύπου VRV, μίας εισόδου και δύο εξόδων.

   ΗΛΜ7  Τεμ. 126,35 11 1.389,85
                

160 118 118  8537.1
Aεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή 
κυκλικής διατομής.

  ΗΛΜ34   KG 8,71 70 609,70
                

161 119 119  8537.4.4

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, 
διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού μεταξύ των τοιχωμάτων, 
ονομαστικής διαμέτρου 100 ΜΜ και εξωτερικής διαμέτρου 
157 ΜΜ.

  ΗΛΜ35    Μ 11,48 20 229,60

                

162 120 120  8537.4.6

  Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, 
διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού μεταξύ των τοιχωμάτων, 
ονομαστικής διαμέτρου 125 ΜΜ και εξωτερικής διαμέτρου 
187 ΜΜ.

  ΗΛΜ35    Μ 13,51 15 202,65

                

163 121 121  8537.4.8

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, 
διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού μεταξύ των τοιχωμάτων, 
ονομαστικής διαμέτρου 150 ΜΜ και εξωτερικής διαμέτρου 
207 ΜΜ.

  ΗΛΜ35    Μ 13,90 5 69,50

                

164 122 122  8539.2.1
Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με 
πλάκες υαλοβάμβακα, πάχους 3 CM.

  ΗΛΜ40   Μ² 11,72 40 468,80
                

165 123 123 Ν8542.21.1
Στόμιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, με 
εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, 
διαστάσεων 150χ150mm.

  ΗΛΜ36  τεμ. 65,18 16 1.042,88
                

166 124 124 Ν8542.21.2
  Στόμιο οροφής, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, με 
εσωτερικό διάφραγμα ρύθμισης της ποσότητας του αέρα, 
διαστάσεων 200χ200mm.

  ΗΛΜ36  τεμ. 72,40 2 144,80
                

167 125 125 Ν8544.4.1
Στόμιο απαγωγής αέρα, τύπου δισκοβαλβίδας (disk valves), 
οροφής από αλουμίνιο, διαμέτρου 100 mm.

  ΗΛΜ36  Τεμ. 27,16 8 217,28
                

168 126 126 Ν8547.91.2 Στόμιο βαρύτητας, διαστάσεων 1500χ360mm.   ΗΛΜ36  Τεμ. 193,35 4 773,40                 

169 127 127 Ν8557.81.1
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα - ερα με ενσωματωμένους 
ανεμιστήρες προσαγωγής - επιστροφής παροχής 
προσαγώμενου αέρα έως 400 Μ3/Η.

  ΗΛΜ37  τεμ. 1.676,84 2 3.353,68
                

170 128 128 Ν8558.12.1
Aυτόνομη συσκευή αντλίας θερμότητας διαιρούμενου τύπου 
(split - unit), για ψύξη και θέρμανση, ολικής ψυκτικής 
απόδοσης 4,5 kW.

  ΗΛΜ37  τεμ. 1.140,55 1 1.140,55
                

171 129 129 Ν8558.17.1

  Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιαιρούμενου 
συστήματος VRF, τύπου κασσέτα ψευδοροφής, δύο ή 
τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας με ψυκτικό ρευστό R-
410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος 2,2 KW.

  ΗΛΜ32  τεμ. 934,34 1 934,34

                

172 130 130 Ν8558.17.2

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιαιρούμενου 
συστήματος VRF, τύπου κασσέτα ψευδοροφής, δύο ή 
τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας με ψυκτικό ρευστό R-
410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος 2,8 KW.

  ΗΛΜ32  τεμ. 850,00 3 2.550,00

                

173 131 131 Ν8558.17.3

Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιαιρούμενου 
συστήματος VRF, τύπου κασσέτα ψευδοροφής, δύο ή 
τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας με ψυκτικό ρευστό R-
410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος 3,6 KW.

  ΗΛΜ32  τεμ. 850,00 5 4.250,00

                

174 132 132 Ν8558.17.8

  Εσωτερική κλιματιστική μονάδα πολυδιαιρούμενου 
συστήματος VRF, τύπου κασσέτα ψευδοροφής, δύο ή 
τεσσάρων κατευθύνσεων, λειτουργίας με ψυκτικό ρευστό R-
410A, τεχνολογίας inverter, ψυκτικής ισχύος 1,7 KW.

  ΗΛΜ32  τεμ. 650,00 3 1.950,00

                

175 133 133 Ν8558.19.2
Aντλία θερμότητας πολυδιαιρούμενου συστήματος VRF, 
τεχνολογίας inverter, λειτουργίας με ψυκτικό ρευστό R-410A, 
ψυκτικής ικανότητας περίπου 28 KW.

  ΗΛΜ32  τεμ. 6.700,00 1 6.700,00
                

176 134 134 Ν8558.91.1 Σύστημα ελέγχου κλιματισμού VRV.   ΗΛΜ56  Τεμ. 4.000,00 1 4.000,00                 

177 135 135 Ν8559.52.1
Aνεμιστήρας αξονικός, τοίχου ή παραθύρου, παροχής 2.500 
Μ3/Η.

  ΗΛΜ39  τεμ. 430,42 8 3.443,36
                

 Σύνολο ομάδας 36.923,55 €
ΓΕΩΤΡΗΣΗ

178 178 178 Ν9190.91.1
Γεώτρηση με δύο αντλίες παροχής εκάστης 10 M3/H και 
μανομετρικού 80mΥΣ.

  ΗΛΜ80  τεμ. 12.000,00 1 12.000,00
                

 Σύνολο ομάδας 12.000,00 €
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ

179 16 16  12.13.01.05.Υ∆Ρ
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 
6at, ονομαστικής διαμέτρου D 110mm.

6620.1.Υ∆Ρ    Μ 5,70 780 4.446,00
                

180 20 20  60.10.01.02.ΗΛΜ Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m.  101.ΗΛΜ  Τεμ. 1.200,00 20 24.000,00
                

181 21 21  60.10.40.07.ΗΛΜ
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) 
Ισχύος 110-150 W, χωρίς βραχίονα.

 103.ΗΛΜ  Τεμ. 812,00 20 16.240,00
                

182 22 22  60.10.85.01.ΗΛΜ Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm.  2548.Ο∆Ο  Τεμ. 60,00 13 780,00
                

183 23 23 Ν60.10.85.71.ΗΛΜ Φρεάτιο έλξης ή σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων 30χ30cm.  2548.Ο∆Ο  Τεμ. 55,00 20 1.100,00
                

184 24 24 Ν60.10.85.91.ΗΛΜ Φρεάτιο έλξης ή σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων 80χ80cm.  2548.Ο∆Ο  Τεμ. 140,00 7 980,00
                

185 25 25  60.20.40.21.ΗΛΜ
Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη 
πλάκα διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 
mm.

  ΗΛΜ45  Τεμ. 120,00 2 240,00
                

186 26 26  65.80.40.01.ΗΛΜ
  Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm 
πάχους λαμαρίνας 1,0mm.

  34.ΗΛΜ    Μ 12,50 20 250,00
                

187 27 27 Ν65.80.40.112.ΗΛΜ
Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 150 mm πάχους 
λαμαρίνας 1,0mm.

  34.ΗΛΜ    Μ 15,00 60 900,00
                

188 142 142  8757.2.3 Aγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25 ΜΜ2.   ΗΛΜ45    Μ 4,82 20 96,40                 
189 143 143  8757.2.4 Aγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 35 ΜΜ².   ΗΛΜ45    Μ 6,33 110 696,30                 

190 144 144  8773.3.2
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τριπολικό, κατάλληλο 
για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 3χ2,5 ΜΜ².

  ΗΛΜ47    Μ 3,20 45 144,00
                

191 145 145  8773.5.10
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τετραπολικό, 
κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 4χ70 ΜΜ2.

  ΗΛΜ47    Μ 39,69 105 4.167,45
                

192 146 146  8773.6.2
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), πενταπολικό, 
κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 5χ2,5 ΜΜ2.

  ΗΛΜ47    Μ 4,58 690 3.160,20
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193 147 147  8773.6.3
  Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), πενταπολικό, 
κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος, διατομής 5χ4 ΜΜ2.

  ΗΛΜ47    Μ 5,85 680 3.978,00
                

194 148 148  8774.3.1
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, 
τριπολικό, διατομής 3χ1,5 ΜΜ².

  ΗΛΜ47    Μ 5,14 780 4.009,20
                

195 149 149  8774.3.2
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, 
τριπολικό, διατομής 3χ2,5 ΜΜ².

  ΗΛΜ47    Μ 5,48 810 4.438,80
                

196 150 150  8774.3.3
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, 
τριπολικό, διατομής 3χ4 ΜΜ2.

  ΗΛΜ47    Μ 6,86 25 171,50
                

197 151 151  8774.6.3
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, 
πενταπολικό, διατομής 5χ4 ΜΜ².

  ΗΛΜ47    Μ 9,35 20 187,00                 

198 153 153  8801.1.1
∆ιακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, 
με το κουτί, απλός μονοπολικός.

  ΗΛΜ49  τεμ. 4,06 21 85,26
                

199 154 154  8801.1.4
∆ιακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, 
με το κουτί, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ.

  ΗΛΜ49  τεμ. 5,83 1 5,83                 

200 155 155 Ν8811.11.1
  ∆ιακόπτης στεγανός, χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, 
τάσης 250V, απλός μονοπολικός.

  ΗΛΜ49  τεμ. 16,05 17 272,85
                

201 156 156 Ν8811.21.1
∆ιακόπτης δύο πλήκτρων (κομιτατέρ), στεγανός, για έλεγχο 
(άνοιγμα-κλείσιμο) ηλεκτρικά ελεγχόμενων ανοιγμάτων 
(φεγγιτών ή ρολών), έντασης 10Α.

  ΗΛΜ49  τεμ. 22,91 8 183,28
                

202 157 157  8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16Α.   ΗΛΜ49  τεμ. 9,04 33 298,32                 

203 158 158  8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός, χωνευτός, SCHUKO, έντασης 16 Α.   ΗΛΜ49  τεμ. 15,04 15 225,60
                

204 159 159 Ν8840.21.1 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π1.Π.   ΗΛΜ52  τεμ. 3.427,10 1 3.427,10                 
205 160 160 Ν8840.21.2 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π2.Π.   ΗΛΜ52  τεμ. 469,15 1 469,15                 
206 161 161 Ν8840.21.3 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π3.1.   ΗΛΜ52  τεμ. 540,55 1 540,55                 
207 162 162 Ν8840.21.4   Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π3.2.   ΗΛΜ52  τεμ. 540,55 1 540,55                 
208 163 163 Ν8840.21.5 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π3.3.   ΗΛΜ52  τεμ. 540,55 1 540,55                 
209 164 164 Ν8840.21.6 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π3.4.   ΗΛΜ52  τεμ. 540,55 1 540,55                 
210 165 165 Ν8840.21.7 Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π4.   ΗΛΜ52  τεμ. 458,95 1 458,95                 

211 166 166 Ν8975.38.1
Φωτιστικό σώμα τύπου spot, διαμέτρου 20cm, με λαμπτήρες 
LED συνολικής ισχύος 28W.

  ΗΛΜ59  τεμ. 88,32 21 1.854,72
                

212 167 167 Ν8975.39.2
Φωτιστικό σώμα οροφής, με λαμπτήρες LED συνολικής 
ισχύος 42W, διαστάσεων 120χ20cm.

  ΗΛΜ59  τεμ. 143,00 44 6.292,00
                

213 168 168 Ν8975.40.1
Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, με λαμπτήρες LED συνολικής 
ισχύος 36W, διαστάσεων 60χ60cm.

  ΗΛΜ59  τεμ. 132,80 48 6.374,40
                

214 169 169 Ν8975.40.2
Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, με λαμπτήρες LED συνολικής 
ισχύος 42W, διαστάσεων 120χ20cm.

  ΗΛΜ59  τεμ. 137,90 2 275,80
                

215 170 170 Ν8987.21.2.1
  Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με 
λαμπτήρα φθορισμού 8W, αυτονιμίας 90min απλής όψης.

  ΗΛΜ62  τεμ. 78,12 4 312,48
                

216 179 179 Ν9350.99.1 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), ΠΓ (γεώτρησης).   ΗΛΜ29  τεμ. 801,25 1 801,25                 
217 180 180 Ν9350.99.2 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), Π∆.   ΗΛΜ29  τεμ. 801,25 1 801,25                 
218 181 181 Ν9350.99.3 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), ΠΒ.   ΗΛΜ29  τεμ. 801,25 1 801,25                 
219 182 182 Ν9350.99.4 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), Π∆Ε.   ΗΛΜ29  τεμ. 801,25 1 801,25                 

220 183 183 Ν9985.41.1

Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία (St/tZn), με 
πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση 
σε θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 
50164-2, διαστάσεων 30x3,5mm ενδεικτικού τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ 6401130 ή ισοδύναμου.

  ΗΛΜ45  τεμ. 10,50 455 4.777,50

                

221 184 184 Ν9985.79.1
  Μπάρα εξίσωσης δυναμικού, χάλκινη, διαστάσεων 
40χ3mm.

  ΗΛΜ45  Τεμ. 126,90 7 888,30
                

 Σύνολο ομάδας 101.553,59 €
ΤΗΛΕΦΩΝΑ - DATA

222 16 16  12.13.01.05.Υ∆Ρ
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 
6at, ονομαστικής διαμέτρου D 110mm.

6620.1.Υ∆Ρ    Μ 5,70 190 1.083,00
                

223 152 152 Ν8798.11.1
Καλώδιο τύπου UTP Cat 6, σύμφωνα με τα πρότυπα 
ISO/IEC 11801 & EIA/TIA 568B, 4".

  ΗΛΜ46    Μ 2,56 420 1.075,20
                

224 175 175 Ν8993.19.1
Κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού 
τύπου, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 
κατηγορία 6, 19".

  ΗΛΜ52  τεμ. 1.912,10 1 1.912,10
                

225 176 176 Ν8993.21.1 Κεντρικός κατανεμητής εισαγωγής ΟΤΕ.   ΗΛΜ52  τεμ. 676,10 1 676,10                 

226 177 177 Ν8993.67.2
Λήψη τηλεφώνων ή DATA, τύπου ρευματοδότη, διπλή, με 
δύο εξόδους RG 45, cat 6a.

  ΗΛΜ61  τεμ. 20,87 7 146,09
                

 Σύνολο ομάδας 4.892,49 €
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∆ΙΚΤΥΟ R-TV

227 171 171 Ν8992.14.1.1
Σύστημα κεραιών λήψης επίγειων τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

  ΗΛΜ61  τεμ. 446,05 1 446,05
                

228 172 172 Ν8992.21.1.1 Κεραιοδότης σημάτων TV.   ΗΛΜ49  τεμ. 24,63 2 49,26                 
229 173 173 Ν8992.32.1 Τοπικός ενισχυτής σήματος R-TV (ενισχυτής γραμμής).   ΗΛΜ61  τεμ. 209,75 1 209,75                 
230 174 174 Ν8992.53.1 Καλώδιο ομοαξονικό μεταφοράς σήματος TV.   ΗΛΜ46    Μ 6,82 30 204,60                 

 Σύνολο ομάδας 909,66 €
ΑΡ∆ΕΥΣΗ

231 1 1  001.01.01.Η.ΠΡΣ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm, διαμέτρου Φ16mm.    ΗΛΜ8    Μ 0,30 710 213,00                 
232 2 2  001.01.04.Η.ΠΡΣ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm, διαμέτρου Φ32mm.    ΗΛΜ8    Μ 0,65 250 162,50                 

233 3 3  01.03.02.Η.ΠΡΣ
Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 6mm.

   ΗΛΜ8    Μ 0,15 10 1,50
                

234 5 5  08.01.01.Η.ΠΡΣ Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος.    ΗΛΜ8  Τεμ. 0,22 359 78,98
                

235 6 6  08.02.03.01.Η.ΠΡΣ
Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17mm από ΡΕ με 
αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, με απόσταση σταλακτών 
33cm.

   ΗΛΜ8    Μ 0,63 680 428,40
                

236 7 7  08.03.02.01.Η.ΠΡΣ
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας 
ενεργείας 5-9 m, με σώμα ανύψωσης 10cm, πλαστικό.

   ΗΛΜ8   Τεμ 30,00 1 30,00
                

237 8 8  08.03.13.Η.ΠΡΣ Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης.    ΗΛΜ8   Τεμ 0,80 1 0,80
                

238 9 9  09.01.01.06.Η.ΠΡΣ
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, 
πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 1".

   ΗΛΜ8  Τεμ. 95,00 9 855,00
                

239 10 10  09.01.04.01.Η.ΠΡΣ   Πηνία ηλεκτροβανών 24 VAC.    ΗΛΜ8  Τεμ. 10,00 9 90,00
                

240 11 11  09.02.06.01.Η.ΠΡΣ
Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού 
χώρου, 12 ελεγχόμενων ηλεκτροβανών.

  ΗΛΜ52  Τεμ. 450,00 4 1.800,00
                

241 12 12  09.02.11.Η.ΠΡΣ Αισθητήρας βροχής.   ΗΛΜ62  Τεμ. 80,00 1 80,00
                

242 13 13  09.02.13.03.Η.ΠΡΣ
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, διαστάσεων/αριθμού Η/Β 
30χ40cm, 4 Η/Β.

   ΗΛΜ8  Τεμ. 25,00 9 225,00
                

243 14 14  09.02.15.08.Η.ΠΡΣ Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) 3x2,5mm2.   ΗΛΜ47    M 0,75 720 540,00                 

244 17 17  12.14.01.21.Υ∆Ρ

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 
(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 32mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 12,5atm.

6622.1.Υ∆Ρ    Μ 3,00 350 1.050,00

                

245 18 18  12.14.01.22.Υ∆Ρ

  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 
(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 40mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 12,5atm.

6622.1.Υ∆Ρ    Μ 3,70 10 37,00

                

246 19 19 Ν12.14.01.199.Υ∆Ρ

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 
(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 25mm / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 12,5atm.

6622.1.Υ∆Ρ    Μ 2,50 50 125,00

                

247 45 45 Ν8042.92.7
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από 
πολυπροπυλένιο ΡΡR 3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 
75x10,3 ΜΜ.

   ΗΛΜ8    Μ 32,70 300 9.810,00
                

248 53 53 Ν8066.21.5
Φρεάτιο προστασίας βανών, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 
60x60cm, βάθος έως 0.5Μ.

  3213.  τεμ. 225,51 1 225,51
                

249 60 60 Ν8106.1.1
  Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 
1/2 INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 13,53 9 121,77
                

250 67 67 Ν8106.1.9
Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3 
INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 98,44 1 98,44
                

251 71 71 Ν8128.31.8 Μετρητής παροχής ύδατος, ονομαστικής διαμέτρου 80mm.   ΗΛΜ11  τεμ. 208,85 1 208,85                 
 Σύνολο ομάδας 16.181,75 €

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
252 58 58 Ν8077.199.1 Συγκρότημα Compact βιολογικού καθαρισμού.    ΗΛΜ8  τεμ. 32.000,00 1 32.000,00                 

 Σύνολο ομάδας 32.000,00 €
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ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ

253 74 74  8131.2.1
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη, 
επιχρωμιωμένη, διαμέτρου 1/2 INS.

  ΗΛΜ11  τεμ. 15,02 36 540,72
                

254 77 77  8141.2.2
Αναμικτήρας (μπαταρία) νιπτήρα, θερμού - ψυχρού νερού, 
πάνω σε νιπτήρα, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, διαμέτρου 
1/2 INS.

  ΗΛΜ13  τεμ. 60,63 7 424,41
                

255 78 78  8141.3.2
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη, διαμέτρου 1/2 INS.

  ΗΛΜ13   τεμ 70,31 4 281,24
                

256 79 79  8141.4.3

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, λουτήρα ή λεκάνης 
καταιονηστήρα με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα, 
διαμέτρου 1/2 INS.

  ΗΛΜ13  τεμ. 101,73 3 305,19

                

257 80 80 Ν8141.12.1
  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
νιπτήρος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, κατάλληλος για 
χρήση από ΑΜΕΑ, διαμέτρου 1/2INS.

  ΗΛΜ13  τεμ. 107,39 1 107,39
                

258 81 81  8151.2
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, ευρωπαϊκού 
(καθηνένου) τύπου, χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσης και 
τα εξαρτήματά του.

  ΗΛΜ14   τεμ 192,13 5 960,65
                

259 82 82 Ν8151.12.1.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Κ. από πορσελάνη.   ΗΛΜ14  τεμ. 555,13 1 555,13                 

260 83 83 Ν8151.91.1
Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, ανακλεινόμενη 
με χαρτοθήκη.

  ΗΛΜ14  τεμ. 235,06 1 235,06
                

261 84 84 Ν8151.92.1 Χειρολαβή ασφαλείας, χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, σταθερή.   ΗΛΜ14  τεμ. 156,71 1 156,71                 
262 85 85  8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης, διαστάσεων περίπου 42Χ56 CM.   ΗΛΜ14   τεμ 164,74 6 988,44                 

263 86 86 Ν8160.13.2
Νιπτήρας πορσελάνης, υποκαθήμενος σε πάγκο, τύπου 
OVAL, διαστάσεων περίπου 57χ41cm.

  ΗΛΜ14   τεμ 274,74 1 274,74
                

264 87 87 Ν8160.21.1   Νιπτήρας για χρήση από Α.Μ.Ε.Α.   ΗΛΜ14   τεμ 321,54 1 321,54                 

265 88 88  8162.3.1
Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα, από υαλώδη πορσελάνη, 
διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70χ70 CM.

  ΗΛΜ14  τεμ. 149,52 3 448,56
                

266 89 89  8165.1.2
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 
CM, μίας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 CM, 
μήκους έως 1,2 Μ.

  ΗΛΜ17  τεμ. 199,42 1 199,42
                

267 90 90  8165.2.3
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 
CM, δύο σκαφών, διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 CM, 
μήκους 1,80 Μ.

  ΗΛΜ17  τεμ. 249,27 3 747,81
                

268 91 91  8166.1
Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδωτου) από 
πολυαιθυλένιο, μιας σκάφης.

   ΗΛΜ8  τεμ. 25,87 1 25,87
                

269 92 92  8166.2
Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδωτου) από 
πολυαιθυλένιο, δύο σκαφών.

   ΗΛΜ8  τεμ. 37,07 3 111,21
                

270 93 93  8168.2
  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 ΜΜ μπιζουτέ, διαστ. 42Χ60 
CM.

  ΗΛΜ14   τεμ 36,21 7 253,47
                

271 94 94 Ν8168.12.1
Ανακλινόμενος καθρέπτης χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, πάχους 5 
ΜΜ, διαστάσεων 75χ60 CM.

  ΗΛΜ14   τεμ 291,01 1 291,01
                

272 95 95  8171.1 Σαπωνοθήκη πορσελάνης, διαστ. 7,5χ15 CM.   ΗΛΜ14  τεμ. 15,06 4 60,24                 

273 96 96  8172.2
Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης, διαστ. 30Χ15 CM, χωρίς 
χειρολαβή.

  ΗΛΜ14  τεμ. 18,53 3 55,59
                

274 97 97  8174.1 ∆οχείο ρευστού σάπωνα, επιχρωμιωμένο.   ΗΛΜ14   τεμ 46,06 7 322,42                 

275 98 98  8175.2
Αγγιστρο (γάντζος) ανάρτησης, από πορσελάνη, 
εντοιχισμένο, διπλό.

  ΗΛΜ14   τεμ 13,26 10 132,60
                

276 99 99 Ν8176.22.1 ∆οχείο απορριμάτων WC, μεταλλικό.   ΗΛΜ14   τεμ 58,06 6 348,36                 

277 100 100 Ν8176.23.1 Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC, με το δοχείο (πιγκάλ).   ΗΛΜ14   τεμ 42,65 6 255,90
                

278 101 101  8178.1.1   Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη, απλή.   ΗΛΜ14  τεμ. 8,53 5 42,65                 

279 102 102  8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα, χρώματος λευκού.   ΗΛΜ18   τεμ 22,97 5 114,85
                

 Σύνολο ομάδας 8.561,18 €

307.197,31 €

1.661.192,31 €

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18% 299.014,62 €
ΣΥΝΟΛΟ 1.960.206,93 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 294.031,04 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.254.237,96 €

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 3.826,55 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.258.064,51 €
ΦΠΑ 24% 541.935,48 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 2.800.000,00 €

Μάϊος 2021

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ H/M ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 

Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213‐2038‐140 
Fax : 213‐2038‐514 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟ: 76433/10‐11‐2020   ΑΔΑ ΩΗΨ046ΜΤΛ6‐4Δ8)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χ της ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΎ 

ΚΑΤΑΦΥΓΊΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
  Κ.Α.:  
  CPV: 45210000‐2  

  NUTS: EL 301 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.258.064,51 € 

  ΦΠΑ 24%: 541.935,48 € 

  ΣΥΝΟΛΟ: 2.800.000,00 € 
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1. 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 ∆ημοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1.1 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 
∆ημοπράτησης. 

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: 

1.1.1 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. 

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

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

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

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

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

1.1.4 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. 

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

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 κλπ 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 
∆ημόσιο 

(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. 

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

1.1.7 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. 

1.1.8 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.) 
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1.1.9 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 σταλιές και καθυστερήσεις (που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

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

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

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

1.1.11 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, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ 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 κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
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(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 κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 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 ), 

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

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

1.1.16 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. 

1.1.17 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. 

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

1.1.19 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, 
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προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 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. 

1.1.21 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. 

1.1.22 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. 

1.1.23 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. 

1.1.24 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. 

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

1.1.26 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. 

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

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
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(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

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

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

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

- 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. 

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

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

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

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

- Για φόρους. 

- Για εγγυητικές. 
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- Ασφάλισης του έργου. 

- Προσυμβατικού σταδίου. 

- ∆ιάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

- Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

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

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: 
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(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και 

ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

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

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στενάνωση αρμών υε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

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

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1  Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών 
είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 10

πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των 
εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει 
ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν 
λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της 
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται 
σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες 
δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιοσδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν 
οι όροι του παρόντος. 

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί 
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 

 υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους 
πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες 
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η 
εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το 
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ripper των προωθητών ισχύος 300 HP, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών 
είναι μειωμένη)           

 2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα 
κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή 
στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο 
- φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 
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- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, 
με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα 
με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί ∆ημοσίων 
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, 
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καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή 
όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, 
οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά 
ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες 
διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. 
στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, 
η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα 
ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω: 

α/
α Είδος Συντελεστής 

1. 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι 
καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους 
κάσσας θύρας.   

 α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30 

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές   

 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν 
περισσότερο από το 50% του ύψους 
κάσσας θύρας.   

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 

 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια :   

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00 

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 

 γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 
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 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

 ε) σιδερένια 1,00 

4. 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην 
ρολλών 3,70 

5. 
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 

6. Σιδερένιες θύρες :   

 α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 

 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο 
πλευρές 2,00 

 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με 
ποδιά) 1,00 

 
δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως 
γ 1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά :   

 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 

 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :   

 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 

 β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 

9. Θερμαντικά σώματα :   

 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια 
βάσει των Πινάκων συντελεστών των 
εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών 
σωμάτων   

 

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα 
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κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το 
χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης 
των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα 
των NET OIK περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται 
με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με 
μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την 
τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο NET OIK. Παράλληλα θα πρέπει να 
επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή 
του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις 
και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - 
Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τ εφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γ κρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό
10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 ∆ομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 ∆ομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
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5 ∆ομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γ κρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τ ρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας καφέ 

 

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 
αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο 

 

 2.2.5 ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε 
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον 
και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω 
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του 
άρθρου 61.30. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 17

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται 
με το άρθρο 79.55. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Α. 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 ∆ημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται 
οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές  

- απόσταση < 5 km 0,28
- απόσταση >5km 0,21

Εκτός πόλεως 

• οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km 0,20

- απόσταση >5km 0,19

• οδοίκακής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,25
- απόσταση >5km 0,21

• εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km 0,22

- απόσταση >3km 0,20

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

0,03

 

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(NET OIK), 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). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά 
υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, 
η ∆ημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής 
(περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών 
και ποιοτήτων). 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 18

 
ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
ΟΜΑ∆Α : Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
  
 
ΑΡΘΡΟ : 1 
 
ΟΙΚ N. 20.01.01  Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m με τη 

μεταφορά τους 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101  
 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση, φορτοεκφόρτωση επί αυτοκινήτου και μεταφορά των 
προϊόντων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και 
κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 
  
ΕΥΡΩ  4,05   
 
 
ΑΡΘΡΟ : 2 
 
ΟΙΚ Ν. 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων 

κλπ χώρων , χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 
"Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από 
την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του 
πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση 
των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, χωρίς την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών. 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

 
 
ΕΥΡΩ   2,50  
 
ΑΡΘΡΟ : 3 
 
ΟΙΚ 20.06.01 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m 
   
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2132  
 
Πρόσθετη αποζημίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 
2,00 m. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
εκσκαφή.  

 
 

ΕΥΡΩ      0,40 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 4 
 
ΟΙΚ Ν.20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα με την  μεταφορά 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου με την μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
 
ΕΥΡΩ       3,65[*]= 0,80+2,85 μεταφορά για 15 m3km σε οδούς καλής βατότητας εκτός 
πόλεως 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 5 
 
ΟΙΚ 20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 
m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών 
έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  
 
ΕΥΡΩ    4,50  
 
 
ΑΡΘΡΟ : 6 
 
 
ΟΙΚ Ν. 20.20          Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί 
τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά 
μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες 
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού.  
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  
 
ΕΥΡΩ 16,85 [*]= 14,00+2,85μεταφορά για 15 m3km σε οδούς καλής βατότητας εκτός 
πόλεως 
 
 
ΟΜΑ∆Α : Β ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
ΑΡΘΡΟ :7 
 
ΟΙΚ 31.02.02  Γαρμπιλοδέματα  των 250 kg τσιμέντου ανά m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208 
 
Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους 
τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος 
ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 
"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος". 
 
 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή 
με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η 
συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης,  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
 

ΕΥΡΩ   70,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 8 
 
ΟΙΚ 32.01.01  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, κατηγορίας C8/10 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3211 
 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την 
συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 
συνθέσεως. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη 
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. ∆εν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
ΕΥΡΩ                        65,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 9 
 
 
ΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού, κατηγορίας C12/15 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας ή 
ποιότητος C12/15, κατά τα   λοιπά σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ 32.01.01 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ                        75,00 
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ΑΡΘΡΟ : 10 
 
ΟΙΚ 32.01.04  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, κατηγορίας C16/20 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας ή 
ποιότητος C16/20, κατά τα   λοιπά σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ 32.01.01 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ   80,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 11 
 
ΟΙΚ 32.01.06  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, κατηγορίας C25/30 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215 
 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας ή 
ποιότητος C25/30, κατά τα   λοιπά σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ 32.01.01 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ   90,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 12 
 
ΟΙΚ 38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3816 
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος 
του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, 
η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ   14,00 

 
ΑΡΘΡΟ : 13 
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ΟΙΚ 38.06  Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824  
 
Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του βασικού 
ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου. 
 
ΕΥΡΩ   7,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 14 
 
ΟΙΚ 38.13  Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 
 
Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα 
πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή 
ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού 
τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς 
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".   
 
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής 
σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,  
 
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή 
επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων" 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ      18,00  
 
 
ΑΡΘΡΟ :  15 
 
ΟΙΚ 38.20.02  Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C (S500s) οπλισμού σκυροδέματος  
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου 
θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 
την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  
διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 
10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

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

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

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά 
τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

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

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 

 
 
ΕΥΡΩ  0,95 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 16 
 
ΟΙΚ 38.20.03  ∆ομικά πλέγματα Β500C (S500s) οπλισμού σκυροδέματος  
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας ∆ομικά πλέγματα Β500C (S500s) οπλισμού σκυροδέματος, κατά τα   
λοιπά σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ 38.20.02. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ       0,90 
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ΟΜΑ∆Α : Γ     ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ  
 
Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν 
εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η 
δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα 
πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος 
τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που 
παρασκευάζεται επί τόπου     
 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων 
κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 
 
γ)  Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά 
στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν 
ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι 
δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 17 
 
ΟΙΚ 46.15.01  Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή 

και μεγαλυτέρων διαστάσεων πάχους ½ πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 

 
Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά 
παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με 
έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που 
παρασκευάζεται επί τόπου,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  
 
ΕΥΡΩ               20,00 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 18 
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ΟΙΚ 46.15.02  Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή 
και μεγαλυτέρων διαστάσεων πάχους πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί 
τοίχοι) 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 

 
Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά 
παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με 
έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που 
παρασκευάζεται επί τόπου,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  
 
ΕΥΡΩ               35,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 19 
 
OIK N. 48.50.01 Επενδύσεις εξωτερικών τοίχων με διακοσμητικούς πλίνθους 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4622.1 
 

∆ιακοσμητική εμφανής πλινθοδομή, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι 
από οπτόπλινθους", οποιουδήποτε σχεδίου, ελάχιστου πάχους 4.5 εκ. και απόχρωσης 
επιλογής της επίβλεψης. Η επένδυση θα στερεώνεται με τζινέτια σε σχήμα φουρκέτας Π ή Γ 
στην πλινθοδομή ή στο οπλισμένο σκυρόδεμα και με συνδετικό τσιμεντοκονίαμα μεταξύ των 
διακοσμητικών τούβλων. Στους λαμπάδες των ανοιγμάτων και τα πρέκια η επένδυση γυρνάει 
μέχρι τη θέση του κουφώματος με το μισό του πάχους του πλίνθου (φλούδα). 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάματος κτισίματος, οι 
πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία 
κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ               50,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 20 
 
ΟΙΚ 49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213  
 
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 
διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, 
τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του 
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός 
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ  15.00 

 
ΑΡΘΡΟ : 21 
 
ΟΙΚ 49.01.02 ∆ιαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213  
 
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 
διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, 
τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του 
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός 
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ  17,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 22 
 
ΟΙΚ Ν. 71.23  Εφαρμογή τσιμεντοκονίας πατητής των 450gr τσιμέντου 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  
 
Εφαρμογή τσιμεντοκονίας πατητής με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου 
με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με 
λεπτοκόκκη άμμο, πάχους 2,5 cm, επί τοίχων, δαπέδων  ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη 
από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ 13,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 23 
 
ΟΙΚ 71.31      Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 
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Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή 
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ              10,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 24 
 
ΟΙΚ 71.71      Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171 
 
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από 
το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ 0,60 
 
 
ΟΜΑ∆Α : ∆ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 25 
 
ΟΙΚ 73.16.02       Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 
 
Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ   12,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 26 
 
ΟΙΚ Ν.73.33.04    Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια κεραμικά ή τεχνογρανίτη ,  

αντιολισθηρά,διαστάσεων 30x30 cm 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
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Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια κεραμικά ή τεχνογρανίτη 1ης ποιότητας ανυάλωτα, 
έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη GROUP 8, αντιολισθηρά 
(R9), διαστάσεων 30x30 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".   
  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 
έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου,  ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά 
πλακίδια γκρι χρώματος επιλογής επίβλεψης  (εποξειδικό στόκο δύο συστατικών) και ο 
επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ         30,00  
 
 
ΑΡΘΡΟ : 27 
 
ΟΙΚ N.73.35.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ή τεχνογρανίτη όμοια με του 

δαπέδου 
 
       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια κεραμικά ή τεχνογρανίτη τύπου και  διαστάσεων όμοιου 
με του δαπέδου, αντοχής σε απότριψη GROUP 8, μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 
mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  
 
ΕΥΡΩ 4,00 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 28 
 
ΟΙΚ Ν.73.34.03 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια ή τεχνογρανίτη διαστάσεων 15x30 cm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  

 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια κεραμικά ή τεχνογρανίτη τύπου όμοιου με του δαπέδου, 
διαστάσεων 15x30 cm χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 8",  σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  
 
Περiλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με 
την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την 
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υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, ή με 
ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια χρώματος επιλογής επίβλεψης 
(εποξειδικό στόκο δύο συστατικών), ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου 
και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 
ρευματοδοτών κ.λπ.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ 32,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 29 
 
ΟΙΚ Ν. 73.91.01  Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου 
πάχους 5 cm 

 
         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 
 
Κατασκευή εγχρώμου αντιολισθητικού, μη πορώδους και μη απορροφητικού βιομηχανικού 
δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 
cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με 
σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται: 
α)  ∆ιάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές 
και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του 
νέου σκυροδέματος με το παλαιό.  
β)  Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  
γ)  Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου 
(ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου 
από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα 
με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
δ)  ∆ιαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε 
βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.  
ε)  ∆ιαμόρφωση περιθωρίων (σοβατεπί) καμπύλης μορφής σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών. 
στ)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με 
νάϋλον.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου 
 
 
ΕΥΡΩ 20,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 30 
 
ΟΙΚ Ν. 73.96.01  Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 

 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  
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  Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2.5 mm, μονοπαγούς υφής (όχι 
πολλαπλών στρώσεων), χρώματος επιλογής της Επίβλεψης, επικολλούμενου με συμβατή 
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, 
οι λωρίδες τερμάτων, η θερμοσυγκόλληση των αρμών δαπέδου με την προσθήκη αντίστοιχου 
κορδονιού, η διαμόρφωση σοβατεπί από το ίδιο υλικό επί καμπύλου διαμορφωτή σύμφωνα με 
τα σχέδια λεπτομερειών, η επικάλυψη της άνω παρειάς του σοβατεπιού με ελαστικό κορδόνι 
χρώματος γκρι ειδικό για αντίστοιχα δάπεδα, η ειδική κόλλα και γενικά τα κάθε είδους υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής,  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ  17.50 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 31 
 
ΟΙΚ 75.21.04  Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 
πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526  
 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-
03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ 65,00 
ΑΡΘΡΟ : 32 
 
ΟΙΚ Ν. 75.01.05   Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και 

πλάτους 11 - 50 cm 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508 
 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο προέλευσης Καβάλας 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις 
με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ      95,00  
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ΑΡΘΡΟ : 33 

 
ΟΙΚ Ν. 75.31.05 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο 
πάχους 2 cm 

 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 50 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ      75,00  
 
 
ΑΡΘΡΟ : 34 
 
ΟΙΚ Ν. 79.81.01  Επίστρωση με έγχρωμους κυβόλιθους τσιμέντου παλαιωμένου τύπου 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
 
Επίστρωση με έγχρωμους  κυβόλιθους σκυροδέματος παλαιωμένου τύπου, διαστάσεων 
10x10cm, πάχους 6cm, χρώματος επιλογής της επίβλεψης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των κυβολιθων και των υλικών 
στερέωσης και αρμολόγησης,  

 η τοποθέτηση των κυβόλιθων, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος 
πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής 
άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3,  

 η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου 
ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως 
 
ΕΥΡΩ 20,00     
 
 
ΑΡΘΡΟ : 35 
 
 
Υ∆Ρ 11.15 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6620.1 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών 
χώρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 
βιομηχανικής προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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 Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. 
πολυπροπυλένιο, πολυμερές σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα 
γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες 
ή χυτοσιδηρές. 

 Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - 
Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν 
στεγανή σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων 
συναρμολογημένου καναλιού.  

 Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή 
κατακόρυφες συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του 
συστήματος τυποποιημένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης 
φύσεως υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων 
και διακλαδώσεων, σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των 
εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως 
υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.   

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των 
καναλιών (τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της 
φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και 
τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.  

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία 
φορτίου κατά ΕΝ 1433. 

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη 
κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: 
αντοχή σε φορτίο 125 kN) 

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη 
κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη 
κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN) 

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες 
κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι 
αεροδρομίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά 
του. 
 
Υ∆Ρ 11.15.01  Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, 

με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή 
χαλύβδινη γαλβανισμένη.  

ΕΥΡΩ 50,40      
 

 

Υ∆Ρ 11.15.08  Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 
με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 
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ΕΥΡΩ 163,00      
 
  

 
ΑΡΘΡΟ : 37 
 
Ο∆Ο Β-51     Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 
 Κωδικός αναθεώρησης  Ο∆Ο-2921 

 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου 
με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με 
λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η 
αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως. 

 
ΕΥΡΩ 8,80     
 
ΑΡΘΡΟ : 38 
 
Ο∆Ο Ν. Α\Α23   Κατασκευή δαπέδου από συμπιεστό χώμα  

Κωδικός αναθεώρησης  Ο∆Ο-3121Α  
 

Κατασκευή στρώσεων με "συμπιεστό χώμα" (μίγμα, 3Α - αργίλου - τσιμέντου) συνολικού 
πάχους 10 cm, τοποθετούμενο επί βάσης έδρασης από 2 στρώσεις 3Α πάχους 10cm έκαστη, οι 
οποίες αμείβονται ιδιαίτερα. Αναλυτικά η εργασία κατασκευής περιλαμβάνει :  
α) Προμήθεια θραυστού υλικού, μεταφορά στις θέσεις διαστρώσεως, διάστρωση, ισοπέδωση 
στις στάθμες που προβλέπονται στη μελέτη και συμπύκνωση (σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-
03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά")  
β) Προμήθεια υλικού 3Α, λευκού τσιμέντου, αργιλικού χώματος, μεταφορά στον τόπο εργασίας 
και κοσκίνισμα.  
γ) Ανάμιξη με αναμικτήρα του 3Α χώματος και τσιμέντου εν ξηρώ και στην συνέχεια πρόσθεση  
νερού (αναλογία μίγματος: 3Α 75% , άργιλος 25% και 80 Κg/m3 τσιμέντου)  
δ)∆ιάστρωση με μηχανικό μέσον ή χειρονακτικά (τσουγκράνες) και συμπύκνωση   με 
ταυτόχρονη διαμόρφωση των απαιτουμένων κλίσεων. Ο απαιτούμενος βαθμός συμπυκνώσεως 
επιτυγχάνεται τουλάχιστον εως ότου ο τροχός του οδοστρωτήρα να μην αφήνει ίχνος στο 
πέρασμά του.  
ε) Έλεγχος της τελικής επιφάνειας υψομετρικά και στις θέσεις που υπολείπεται ή υπερέχει του 
προκαθοριζομένου υψομέτρου θα γίνουν διορθώσεις με πρόσθεση ή αφαίρεση του υλικού.  
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στ) ∆ιαβροχή της επιφάνειας με άφθονο νερό και ταυτόχρονη συμπύκνωση έτσι ώστε η τυχόν 
πλεονάζουσα  παιπάλη να ανέλθει στην επιφάνεια υπό μορφή πολτού. Μετά το στέγνωμα 
ακολουθεί σκούπισμα της τελικής επιφανείας.  
ζ) Η τελική σύσταση του μίγματος θα αποφασιστεί επί τόπου κατόπιν κατασκευής δοκιμίων και 
θα τυγχάνει της εγκρίσεως της υπηρεσίας και τυχόν μικροτροποποιήσεις στη σύσταση δεν 
επηρεάζουν την τιμή του παρόντος άρθρου.  Ήτοι υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής.  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) συμπυκνωμένης στρώσης  
 
ΕΥΡΩ 18,00     
   
 
ΟΜΑ∆Α : Ε  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 39 
 
ΟΙΚ Ν.54.46.04 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.2 
 
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις 
με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm 
αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 
4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από 
πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, 
περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας , χωνευτή κλειδαριά , χειρολαβές, κάσες και 
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της 
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, κασών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
 
ΕΥΡΩ                   110,00  
 
 
ΑΡΘΡΟ : 40 
 
ΟΙΚ Ν.61.06  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 

160 mm  
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή 
πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, 
και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ 
τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με 
παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και 
έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη 
συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
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Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών 
πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
  
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
 
 
ΕΥΡΩ                            2,40  
 
 
ΑΡΘΡΟ : 41 
 
ΟΙΚ Ν.62.50.01 Μεταλλικές θύρες βιομηχανικής προέλευσης 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή 
περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με την κάτωθι κατασκευή: 
 Θυρόφυλλο τύπου SANDWICH, κατασκευασμένο αμφίπλευρα από υψηλής ποιότητας 
ηλεκτρογαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, ελάχιστου πάχους 0,8 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένο με 
πούδρα φούρνου, με κατάλληλες πλάκες ενίσχυσης στο εσωτερικό του θυρόφυλλου για 
τοποθέτηση μηχανισμού εξόδου κινδύνου - μπάρα πανικού (panic bar), όπου απαιτείται, καθώς 
και άλλου προαιρετικού εξοπλισμού και με εσωτερική πλήρωση - πυρήνα με άκαυστο 
θερμοηχομονωτικό υλικό με βάση ορυκτές ίνες, φύλλα - πλάκες πετροβάμβακα / 
ορυκτοβάμβακα,  
 Μεταλλική κάσα, γωνιακή, κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ηλεκτρογαλβανισμένο 
χαλυβδοέλασμα ελάχιστου πάχους 1,5 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη με πούδρα φούρνου στην 
ίδια απόχρωση με αυτή του θυρόφυλλου, με κατάλληλη υποδομή (οπές στήριξης, τζινέτια κλπ) 
για περιμετρική στήριξη σε τοίχο ή μεταλλικό πλαίσιο κατά περίπτωση, 
 ∆ύο στροφείς (μεντεσέδες), βαρέως τύπου με ρουλεμάν, ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος, με 
ρυθμιζόμενη προένταση (πίρος με ελατήριο) για την επαναφορά και αυτόματο κλείσιμο του 
θυρόφυλλου και δύο (2) πίροι ασφαλείας, σταθερά έμβολα, στο πλάι (σόκορο) στην πλευρά των 
στροφέων,   
 Πλήρη μηχανισμό εξόδου αποτελούμενο από χαλύβδινη κλειδαριά πανικού, όπου 
απαιτείται, με αυτόματο ξεκλείδωμα από την μπάρα πανικού (panic bar), χωρίς αφαλό για 
κλειδί, υποδοχή, χωνευτή στην κάσα, για την “γλώσσα” της κλειδαριάς, πόμολο και επιστόμιο, 
με κορμό από χάλυβα και μπάρα πανικού (panic bar) εσωτερικά του θυρόφυλλου  
 Κατάλληλα συνδετικά υλικά και ειδικά τεμάχια, (μεταλλικά ή και πλαστικά αρμοκάλυπτρα, 
γωνιές, γωνιακές συνδέσεις, συνδετήρες, καλύπτρες κτλ)  
 Αρθρωτό υδραυλικό μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς θύρας . 

 
με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία 
πλήρους τοποθέτησης, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας , χωνευτή κλειδαριά 
, χειρολαβές, μπάρες πανικού, κάσες και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών ή μπαρών πανικού, κασών.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου 

 

 
ΕΥΡΩ            220,00 
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ΑΡΘΡΟ : 42 
 
ΟΙΚ Ν.65.01.05    Κουφώματα και υαλοστάσια από θερμοδιακοπτόμενες διατομές αλουμινίου 

ηλεκτροστατικά βαμμένες  με σταθερά, επάλληλα ή και  ανοιγοανακλινόμενα 
τμήματα 

   
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 
 
Ετοιμα κουφώματα και υαλοστάσια , βιομηχανικής κατασκευής, από θερμοδιακοπτόμενες 
διατομές αλουμινίου, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001 παραγωγική 
διαδικασία, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", με δυνατότητα υποδοχής 
διπλού υαλοπίνακα συνολικού πάχους, βάσει μελέτης,  πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. 
Οι  σειρές θα είναι ενδεικτικού τύπου Alumil σειράς Μ11500 ή ισοδύναμης για τα 
ανοιγοανακλινόμενα, σταθερά και ανοιγόμενα συστήματα και ενδεικτικού τύπου Alumil σειράς 
Μ300 ή ισοδύναμης για τα συρόμενα υαλοστάσια, και  με πιστοποίηση συντελεστή 
θερμοπερατότητας Uf έως 2,20 W/m2Κ. 
Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB – 
INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση. 
Η επιλογή των προφίλ και των σειρών που θα εφαρμοστούν θα γίνει από την επιβλέπουσα 
υπηρεσία, μετά από σχετική πρόταση του αναδόχου, με τον απαράβατο όρο ότι τα 
προτεινόμενα κουφώματα θα έχουν ενεργειακές ιδιότητες ισοδύναμες ή ανώτερες των 
περιγραφομένων. Η επιλογή της ακριβούς γκρι απόχρωσης των κουφωμάτων θα γίνει από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία. Παράλληλα, ο ανάδοχος , θα προσκομίσει στην υπηρεσία όλες τις 
απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιήσεις ως προς τα υλικά, την εφαρμογή των 
κουφωμάτων (σήμανση CE, πιστοποίηση συστήματος, πιστοποίηση συντελεστή 
θερμοπερατότητας κ.ά.) καθώς και πλήρη τεχνική περιγραφή για τον τρόπο εφαρμογής των 
προτεινόμενων κουφωμάτων. 
Kατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από 
του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των 
κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, 
ανάρτησης, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς), χειρολαβές,στεγάνωσης, 
σφράγισης αρμών, αρμοκάλυπτρα, κορνίζες αλουμινίου κλπ, προμήθεια και γενικώς εργασία 
πλήρους κατασκευής κουφώματος καθώς και η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής προς πλήρη λειτουργία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ        130,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 43 
 
ΟΙΚ Ν.65.01.06    Κουφώματα ειδικής κατασκευής από θερμοδιακοπτόμενες διατομές 

αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένες χωρίς υαλοστάσιο 
   
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 
 
Ετοιμα ανασυρόμενα κουφώματα και υαλοστάσια , βιομηχανικής κατασκευής, από 
θερμοδιακοπτόμενες διατομές αλουμινίου, και  με πιστοποίηση συντελεστή θερμοπερατότητας 
Uf έως 2,20 W/m2Κ, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001 παραγωγική 
διαδικασία, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων, σύμφωνα 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 39

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", με φύλλα συμπαγή από 
θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, βάσει μελέτης,  πλήρως τοποθετημένα και 
στερεωμένα. 
Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB – 
INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD για την ανοδίωση. 
Η επιλογή των προφίλ και των σειρών που θα εφαρμοστούν θα γίνει από την επιβλέπουσα 
υπηρεσία, μετά από σχετική πρόταση του αναδόχου. Η επιλογή της ακριβούς γκρι απόχρωσης 
των κουφωμάτων θα γίνει από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Παράλληλα, ο ανάδοχος , θα 
προσκομίσει στην υπηρεσία όλες τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιήσεις 
ως προς τα υλικά, την εφαρμογή των κουφωμάτων (σήμανση CE, πιστοποίηση συστήματος, 
πιστοποίηση συντελεστή θερμοπερατότητας κ.ά.) καθώς και πλήρη τεχνική περιγραφή για τον 
τρόπο εφαρμογής των προτεινόμενων κουφωμάτων. 
Kατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 
και τις εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από 
του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των 
κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτησης, στερέωσης, 
ανάρτησης, μηχανισμού ανάσυρσης, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς), 
χειρολαβές, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών, αρμοκάλυπτρα, κορνίζες αλουμινίου κλπ, 
προμήθεια και γενικώς εργασία πλήρους κατασκευής κουφώματος καθώς και η τοποθέτηση και 
στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής προς πλήρη 
λειτουργία. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ        150,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 44 
 
ΟΙΚ 61.30  Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 
 
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες 
ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με 
γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, 
στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
 
ΕΥΡΩ        2,80 
  
 
 
ΑΡΘΡΟ : 45 
 
ΟΙΚ Ν. 64.10.06 Μεταλλική κατασκευή περίφραξης κλιματιστικών μονάδων 
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 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6411 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης κλιματιστικών μονάδων από μεταλλικό 
σκελετό από κοιλοδοκό 80/40/3χιλ περιμετρικά και περσίδες αλουμινίου εσωτερικά σε χρώμα 
όμοιο με των κουφωμάτων αλουμινίου. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών , υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση , στερέωση της 
περίφραξης με τον χρωματισμό. 
Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία που κατασκευάζεται στο 
εργοστάσιο, αποτελούμενη από υπόβαση σε δύο στρώσεις από υλικό δύο συστατικών με βάση 
πολυουραιθανικό ψευδάργυρο πάχους ξηρής στρώσης τουλάχιστον 80 μm, και τελική επιφάνεια 
αποτελούμενη από δύο στρώσεις πολυουραιθανικού χρώματος με πάχος κάθε στρώσεις 
100μm. Η απόχρωση της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογής της Επίβλεψης.  
 
Τιμή ανά  τρέχον μέτρο (μμ)  
 
ΕΥΡΩ            120,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 46 
 
ΟΙΚ N.72.60.01 Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου  
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
 
Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου ορθής ραφής ενδεικτικού τύπου ERGOMAR - ERGOSEAM-
25AL ή ισοδύναμου, πάχους t=0,70mm, ηλεκτροστατικής βαφής , απόχρωσης επιλογής της 
Επίβλεψης. Περιλαμβάνονται : 

 η κατάλληλη συμπίεση των φύλλων ορυκτοβάμβακα , πάχους 100 mm, πυκνότητας 40 
kgr, ο οποίος αμείβεται ιδιαίτερα 

 η τοποθέτηση αποστατήρων από σύνθετη ξυλεία, η στερέωση των οποίων γίνεται με 
κατάλληλη ήλωση 

 η τοποθέτηση ξύλινων τάβλων πάχους 20mm 
 η προετοιμασία της διεπιφάνειας εφαρμογής και ο επιμελής καθαρισμός της,  
 η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων αλουμινίου με εσωτερικά κρυφά κλιπς του 

συστήματος ERGOSEAM-25AL, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 
 η τοποθέτηση και στερέωση καναλιού υδροσυλλογής ομβρίων από φύλλο αλουμινίου, 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 
 
∆ηλαδή υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα απολύτως με τα σχέδια 
και τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ           45,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 47 
 
ΟΙΚ Ν.64.16.04 Περίφραξη περιβάλλοντος χώρου γαλβανισμένη εν θερμώ  ύψους 1500mm 

από κιγκλιδώματα πρεσσαριστά 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418 
 
Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση περίφραξης γαλβανισμένης εν θερμώ , ελεύθερου ύψους 
1500mm από κιγκλιδώματα πρεσσαριστά με κατακόρυφες λάμες 30/3mm, βροχίδα αξονική 
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133*133,5mm , εγκάρσια λάμα 30/3 mm, πλευρικές 30/3 mm (αυτιά), υποστυλώματα από λάμα 
50*8mm ύψους 1500mm με βάση από λάμα 120*120*8mm , μπουλόνια ανοξείδωτα 
αντικλεπτικά Μ8*30 και βύσματα express γαλβανιζέ Μ8*90. 
∆ηλαδή υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα απολύτως με τα σχέδια 
και τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Τιμή ανά  τρέχον μέτρο (μμ)  
 
ΕΥΡΩ            55,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 48 
 
ΟΙΚ Ν.64.16.05 Θύρες ανοιγόμενες δίφυλλες ή μονόφυλλες γαλβανισμένες εν θερμώ από 

κιγκλιδώματα πρεσσαριστά 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418 
 
Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση δίφυλλων ή μονόφυλλων θυρών ύψους 2000mm από 
διατομές γαλβανισμένες εν θερμώ, πλαίσιο από κοιλοδοκό 40*40*3mm και 80*40*3mm κάτω, 
γέμισμα ως περίφραξης, ορθοστάτες από κοιλοδοκό 100*100*4mm , που περιλαμβάνουν 
χερούλια, κλειδαριά και σύρτη. 
∆ηλαδή υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα απολύτως με τα σχέδια 
και τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ        218,00 
  
 
ΑΡΘΡΟ : 49 
 
ΟΙΚ Ν.64.16.06 Κιγκλιδώματα περίφραξης χώρων διαμονής ζώων  
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418 
 
Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση περίφραξης γαλβανισμένης εν θερμώ , ελεύθερου ύψους 
2000mm από κιγκλιδώματα με υποστυλώματα και πλαίσια από κοιλοδοκό 50*50*3mm και 
γέμισμα από συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm , βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα 
κυματοειδές, που περιλαμβάνουν χερούλια, κλειδαριά και σύρτη. 
∆ηλαδή υλικά, μικρουλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σύμφωνα απολύτως με τα σχέδια 
και τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Τιμή ανά  τρέχον μέτρο (μμ)  
 
ΕΥΡΩ            50,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 50 
 
ΟΙΚ Ν.65.26  Προστατευτικές σίτες  

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530 
 

Προστατευτικές σίτες από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου 
εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την 
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σίτα, σκελετός (οδηγοί, κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 
 

 
ΕΥΡΩ            40,00 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α : ΣΤ  ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 51 
 
 
ΟΙΚ Ν.56.18 Προκατασκευασμένος ξύλινος πάγκος αποδυτηρίων 

 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 56.17 

 

Πάγκοι αποδυτηρίων κατασκευασμένοι με πλαισιωτό σκελετό από διατομές τετράγωνες 
30Χ30χιλ γαλβανισμένης λαμαρίνας, βαμμένης με ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογής 
επίβλεψης. 

Ο πάγκος θα έχει ύψος 420mm, πλάτος 400χιλ και μήκος σύμφωνα με τα σχέδια των 
κατόψεων. Το κάθισμα του πάγκου θα κατασκευαστεί από συμπαγή φορμάικα HPL, πάχους 
13mm, χρώματος επιλογής επίβλεψης, με στρογγυλεμένες ακμές και γωνίες. Κάτω από τον 
πάγκο θα κατασκευαστεί ράφι σε όλο το μήκος του για φύλαξη υποδημάτων. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου των πάγκων και 
των οποιονδήποτε μικροϋλικών τοποθέτησης και στερέωσης και η  εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης έτοιμα για χρήση, στις αποχρώσεις που  θα επιλέξει η Υπηρεσία 
χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (μμ) 
 
ΕΥΡΩ: 62,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 52 
 
ΟΙΚ Ν.56.26 Ερμάρια  από συμπαγή ανθυγρά πανέλλα φορμάικας HPL 

 
          Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

 
Ερμάρια αποδυτηρίων διαστάσεων 500Χ500Χ2100χιλ,ανθυγρά και antigraffiti. 
Θα κατασκευαστούν από συμπαγή ανθυγρά πανέλλα φορμάικας HPL κατά ΕΝ486,πάχους 
10mm και χρώματος επιλογής Επίβλεψης. Τα θυρόφυλλα θα αναρτώνται από ειδικούς 
μεντεσέδες από ανοξείδωτο χάλυβα και θα φέρουν κλειδαριά με κύλινδρο ασφαλείας με 2 
κλειδιά ανά πόρτα.  
 
Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
στήριξης , σύνδεσης και λειτουργίας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης 
, τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα" 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυρόφυλλου 
 
ΕΥΡΩ        140,00 
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ΑΡΘΡΟ : 53 
 
ΟΙΚ Ν. 75.76.02  Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7577 
 
Πάγκοι πάχους 3 cm εκ μαρμάρου προελεύσεως Βεροίας ήτοι μάρμαρο σχιστό επί τόπου και 
εργασία κοπής, μορφώσεως, λειοτρίψεως και τοποθετήσεως.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ        120,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 54 
 
ΟΙΚ Ν.76.27.05    ∆ιπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 30 mm, (κρύσταλλο 5 

mm, κενό 16 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 
∆ιπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 30 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 16 
mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm), μέγιστου συντελεστή θερμοπερατότητας 1,60W/m²K 
και   συντελεστή ηλιακού κέρδους (g value) κατά προσέγγιση 0,45. 
Ο σύνθετος υαλοπίνακας αποτελείται από εξωτερικό μονολιθικό υαλοπίνακα τύπου triplex 
αποτελούμενο από δύο υαλοπίνακες πάχους 4mm κολλημένους μεταξύ τους με κατάλληλη 
μεμβράνη πολυβινυλοβουτυραλίου, ενδεικτικού πάχους 0,7mm , εσωτερικό υαλοπίνακα πάχους 
5mm και διάκενο αέρα τουλάχιστον 16mm.  
Στις θέσεις 2 ή 3, ανάλογα με το εμπορικό προϊόν που θα επιλεγεί, προβλέπεται επίστρωση 
χαμηλής εκπομπής.   
Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης 
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ        100,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 55 
 
ΟΙΚ 77.17.01    Σπατουλάρισμα επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737 
 
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-
00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων 
επιφανειών".  
 
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως 
υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, 
διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. 
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης 
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στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης 
ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή 
δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ                  3,00 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 56 
 
ΟΙΚ Ν.77.67.05    Χρωματισμοί μεταλλικών διατομών 
  
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.8 
 
Χρωματισμοί μεταλλικών δατομών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Όλες οι διατομές θα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο, 
αποτελούμενη από υπόβαση σε δύο στρώσεις από υλικό δύο συστατικών με βάση 
πολυουραιθανικό ψευδάργυρο πάχους ξηρής στρώσης τουλάχιστον 80 μm, και τελική επιφάνεια 
αποτελούμενη από δύο στρώσεις πολυουραιθανικού χρώματος με πάχος κάθε στρώσεις 
100μm. Η απόχρωση της τελικής επιφάνειας θα είναι της επιλογής της επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ                  12,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 57 
 
ΟΙΚ 77.80.01  Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων".  
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ           8,00 
 
   
ΑΡΘΡΟ : 58 
 
ΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών  επιχρισμάτων με χρώματα ακρυλικής ή  

στυρενιοακρυλικής  βάσεως. 
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  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων".  
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ           9,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 59 
 
ΟΙΚ 77.101 Αντιμικροβιακή βαφή επιφανειών νοσηλευτικών χώρων με υλικά  νανοτεχνολογίας. 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 
 

Βαφή με αντιμικροβιακό χρώμα βάσεως νερού, μη φθίνουσας απόδοσης, βασισμένο σε 
νανομόρια αργύρου, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες νοσηλευτικών χώρων, οικολογικό, 
άκαυστο, πιστοποιημένο για την αντιμικροβιακή του δράση κατά το Ιαπωνικό Πρότυπο JIS 2801 
ή αντίστοιχο νεώτερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, η προετοιμασία 
και καθαρισμος της επιφανείας, η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer), αν αυτό 
συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού, τα ικριώματα και η εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ           25.00 

 
 
ΑΡΘΡΟ : 60 
 
ΟΙΚ 77.84.02   Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς 

ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με 
σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 
 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, 
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 
απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ           11,00 
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ΑΡΘΡΟ : 61 
 
ΟΙΚ 78.34  Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 
Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή 
ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε 
κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 
"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
  
α)  Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών 
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και 
αισθητικού αποτελέσματος  
γ)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 
 
ΕΥΡΩ          22,50 

  
 
ΑΡΘΡΟ : 62 
 
ΟΙΚ 78.30.01  Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών 

πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων 
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 
"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
  
α)  Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού 
αποτελέσματος  
γ)  Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 
 
ΕΥΡΩ          23,00 
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ΑΡΘΡΟ : 63 
 
ΟΙΚ Ν.78.30.05  Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από αντιμικροβιακές πλάκες 

ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 
mm 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες  με ειδική αντιμικροβιακή 
επίστρωση τυποποιημένων διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
  
α)  Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού 
αποτελέσματος  
γ)  Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 
 
ΕΥΡΩ          41,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 64 
 
ΟΙΚ N.78.51.01 Ψευδοροφή από διάτρητες πλάκες αλουμινίου διαστάσεων 600x600mm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 
Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, επισκέψιμη από διάτρητες πλάκες αλουμινίου διαστάσεων 
600x600x20 mm, που στερεώνονται σε υπάρχοντα κρυφό ή εμφανή σκελετό ανάρτησης, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-10-02 "Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α)  Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση σε εμφανή σημεία (αρμοί, πέρας ψευδοροφής κ.λπ.), 

ειδικών τεμαχίων από προβαμμένη στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 1,5 mm 
οποιουδήποτε σχεδίου (πι, γωνία κ.λπ.)  

γ)  Η προμήθεια και τοποθέτηση κουμπωτών ή επικαθήμενων έτοιμων πλακών από 
αλουμίνιο οιουδήποτε σχεδίου και χρώματος. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 
 
ΕΥΡΩ          40,00 
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ΑΡΘΡΟ : 65 
 
ΟΙΚ 79.02  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  

 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 
καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ          2,00 

  
 

ΑΡΘΡΟ : 66 
 
ΟΙΚ  79.08  Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  
 

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο 
καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης 
(ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που 
χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 

 
ΕΥΡΩ     5,00 

 
 
ΑΡΘΡΟ : 67  
 
ΟΙΚ 79.18 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE 
(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση 
του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και των παρειών ορύγματος με 
κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και 
ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 

 
ΕΥΡΩ          9,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 68 
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ΟΙΚ Ν.79.20 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) και 

επικολλημένο γεωϋφασμα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE 
(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο 
γεωϋφασμα απο ίνες πολυπροπυλενίου βάρους 140 gr/m2, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η 
οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και των παρειών ορύγματος με κατάλληλους 
αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με 
επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 

 
ΕΥΡΩ          18,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 69 
 
ΟΙΚ Ν.79.10.01 Επίστρωση με εξαεριστική διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη με επικάλυψη 

αλουμινίου 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
 
Επίστρωση με εξαεριστική διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη συνολικού βάρους 1,5 kg/m2, με 
οπλισμό υαλοπίλημα, άνω επικάλυψη χαλαζιακή άμμο και κάτω επικάλυψη διάτρητο φύλλο 
αλουμινίου. 
 
Περιλαμβάνεται η διάστρωση, η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους κατά 10 εκ. 
τουλάχιστον και το αστάρωμα που προηγείται της διάστρωσης . 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά) 
 

                   ΕΥΡΩ                      6,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 70 
 
ΟΙΚ Ν. 79.11.02   Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με 

υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
 
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της 
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των 
γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις 
θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις, 
καθώς και οι κάθε είδους στηρίξεις και επικαλύψεις (όπως η τοποθέτηση περιμετρικής λάμας 
στα στηθαία).   

 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά) 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 50

 ΕΥΡΩ                      12,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 71 
 
ΟΙΚ 79.15.03   Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 
 
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ                      2,70 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 72 
 
ΟΙΚ 79.16.01   Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με φύλλα πολυαιθυλενίου   π
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 
 
∆ημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε 
θέση του έργου.  
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ                      0,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 73 
 
ΟΙΚ Ν. 79.45.01 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες αφρώδους εξηλασμένου 

πολυστυρενίου, πάχους 50mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 
50 mm ενδεικτικού τύπου XENERGY SL, με μέγιστο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
λ=0,031 W/mK, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ 13,00 
 
ΑΡΘΡΟ : 74 
 
ΟΙΚ Ν. 79.45.02 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες αφρώδους εξηλασμένου 

πολυστυρενίου, πάχους 100mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
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Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 
100 mm ενδεικτικού τύπου XENERGY SL, με μέγιστο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
λ=0,031 W/mK, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ 24,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 75 
 
ΟΙΚ Ν. 79.45.03 Θερμική απομόνωση  στεγών με πλάκες συμπιέσιμου ορυκτοβάμβακα πάχους 

100 mm , πυκνότητας 40 kgr. 
 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7940  
 

Θερμομόνωση οροφών και στεγών με με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 100 mm, πυκνότητας 
40 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ 12,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 76 
 
ΟΙΚ Ν. 79.48.01 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες αφρώδους εξηλασμένου 

πολυστυρενίου πάχους 50mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm ενδεικτικού τύπου XENERGY CW - SL, με μέγιστο συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας λ=0,031 W/mK, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση 
εξωτερικών τοίχων". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ 11,50 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 77 
 
ΟΙΚ Ν. 79.48.02 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη 

πολυστερίνη πάχους 70mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 70 mm ενδεικτικού τύπου XENERGY CW - SL, με μέγιστο συντελεστή θερμικής 
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αγωγιμότητας λ=0,031 W/mK, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση 
εξωτερικών τοίχων". 
  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ 12,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 78 
 
ΟΙΚ Ν. 79.48.03 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70mm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερμομόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 70 mm ενδεικτικού τύπου XENERGY CW - SL, με μέγιστο συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας λ=0,031 W/mK, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 
  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ 12,50 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 79 
 
ΟΙΚ Ν. 72.70.01 Επικάλυψη με επίπεδα συμπαγή πολυκαρβονικά φύλλα 

 
       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

 
Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά συμπαγή φύλλα, ενδεικτικού τύπου LEXAN EXELL D 
ή ισοδύναμου τύπου , λευκά (WH) πάχους 8 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη 
ακτινοβολία με  UV προστασία και στις δύο όψεις ,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, 
τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία αλουμινίου που συνιστά 
ο προμηθευτής των φύλλων. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την 
μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 
 
ΕΥΡΩ 80,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 80 
 
ΟΙΚ Ν.72.60.03 Στέγαστρο επικάλυψης κάδων απορριμάτων 

 
       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
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Κατασκευή στεγάστρου, σύμφωνα με την ειδική στατική μελέτη του κατασκευαστή ή 
προμηθευτή και τα ενδεικτικά σχέδια της μελέτης, από κατάλληλες διατομές αλουμινίου, με 
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, γκρι απόχρωσης επιλογής της Επίβλεψης, και επικάλυψη από 
επίπεδα πολυκαρβονικά συμπαγή φύλλα, ενδεικτικού τύπου LEXAN EXELL D ή ισοδύναμου 
τύπου , λευκά (WH) πάχους 8 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία με  
UV προστασία και στις δύο όψεις , τα οποία στερεώνονται στην υποδομή με τα ειδικά στοιχεία 
αλουμινίου που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων.   
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η στατική μελέτη του στεγάστρου, η κατασκευή του 
στεγάστρου επί τόπου από όλα τα υλικά που προσκομίζονται έτοιμα προς συναρμολόγηση ή η 
προκατασκευή του σε εργοστάσιο, όλες οι μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις, η συναρμολόγηση 
και στερέωση ή πάκτωσή, τα πάσης φύσεως μικροϋυλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
εργασίας.   
 
Τιμή ανά  τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ            10.500,00 
 
 

ΟΜΑ∆Α : Ζ  O∆ΟΠΟΪΙΑ 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 81 
 
Ο∆Ο Ν.Γ-1.1   Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-3121.Β 

 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους 
κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από 
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.  

 
ΕΥΡΩ                              12,35 
 
12,35 [*]= 9,50+2,85 μεταφορά για 15 m3km σε οδούς καλής βατότητας εκτός πόλεως 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 82 
 
Ο∆Ο Ν. Γ-2.2    Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155) 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-3211.Β 
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Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από 
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  
 
ΕΥΡΩ                          3,85 
 3,85 [*]= 1,00+2,85 μεταφορά για 15 m3km σε οδούς καλής βατότητας εκτός πόλεως 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 83 
 
Ο∆Ο ∆-3    Ασφαλτική προεπάλειψη 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-4110 

 
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια 
και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal),  

 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ                              1,10 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 84 
 
Ο∆Ο ∆-4   Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-4120 

 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με 
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση 
(όταν απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ                                  0,42 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 85 
 
Ο∆Ο Ν. ∆-8.1    Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-4521.Β 
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 
 
ΕΥΡΩ                           8,20    
 
8,20 [*]= 6,30+1,90 μεταφορά για 10 m3km σε οδούς καλής βατότητας εκτός πόλεως 
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ΑΡΘΡΟ : 86 
 
Ο∆Ο Ε-9.3  Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 

 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 
 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  

 η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 
 

α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,60 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,40 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,45 m 
ε. κυκλικές  διαμέτρου 0,45 m 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 
ΕΥΡΩ                        31,50 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 87 
 
Ο∆Ο  Ε-10.2  Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2653 

 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: 
thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολ-λημένη 
κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12 mm 
για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής 
του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm 
μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την 
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα). 

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και 
διαμέτρου 50 cm 

 η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 
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Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων 
 
ΕΥΡΩ                        45,00 
 
 

ΟΜΑ∆Α : Η  ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ : 88 
 
ΠΡΣ  ∆ 2.1 Προμήθεια θάμνων κατηγορίας Θ1) 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ1 με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την 
μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και 
τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ                        2,30 
 
ΑΡΘΡΟ : 89 
 
ΠΡΣ  Ε 1.1 Άνοιγμα λάκκων με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,3Χ0,3Χ0,3μ. σε χαλαρά 

εδάφη 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5130 
 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ                        0,60 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 90 
 
ΠΡΣ  Ε 9.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5220 
 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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ΕΥΡΩ                        0,80 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 91 
 
ΠΡΣ  Ν.Ε 13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5510 
 
Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1.  Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 
ψιλοχωματισμό του εδάφους. 
2.  Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, 
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 
cm 
3.  Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί 
η κατάλληλη σποροκλίνη. 
4.  Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης 
εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και τον οίκο 
παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος του σπόρου. 
5.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 
χλοοτάπητα. 
Χωρίς λιπάνσεις, εφαρμογή μυκητοκτόνου, άρδευση και κούρεμα. 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ) 
 
ΕΥΡΩ                        1.000,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 92 
 
ΠΡΣ  ΣΤ.1.1 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών ∆ιαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m

  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5330 
 
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω 
από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ                        0,20 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 93 
 
ΠΡΣ  ΣΤ.3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5340 
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Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην 
τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος και την εργασία διασποράς του στο 
λάκκο του φυτού. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ                        0,05 
 
 
ΑΡΘΡΟ : 94 
 
ΠΡΣ  ΣΤ.6.1 Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων με τα χέρια  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5551 
 
Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,  
απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες 
απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για 
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ) 
 
ΕΥΡΩ                        90,00 
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ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
   

           
 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
 
 



2 
 

           
ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 1  
             
            (01.01.01.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm, διαμέτρου Φ16mm 
             

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 
21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 
μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 
επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  Τιμή ανά τρέχον μέτρο 

            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    0.30 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 2  
             
            (01.01.04.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6atm, διαμέτρου Φ32mm 
             

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 
21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = 
συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 
μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 
επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  Τιμή ανά τρέχον μέτρο 

            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    0.65 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 3  
             
            (01.03.02.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Μικροσωλήνας  από  πολυαιθυλένιο ΡΕ, ονομαστικής διαμέτρου Φ 
            6mm 
             
                Μικροσωλήνας    άρδευσης   από   πολυαιθυλένιο   χαμηλής 
            πυκνότητας  (LDΡΕ),  ή  PVC, ονομαστικής πίεσης 10 atm. Στην 
            τιμή  μονάδος  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια των σωλήνων, των 
            πάσης  φύσεως  εξαρτημάτων  (λήψεις,  ταυ,  πλαστικές λόγχες 
            στήριξης  κλπ),  η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 
            επιφανειακά  ή  σε  τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις σταλακτών ή 
            μικροεκτοξευτήρων,  οι  ρυθμίσεις και οι δοκιμές, σύμφωνα με 
            την  φυτοτεχνική  μελέτη  και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τιμή ανά 
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            τρέχον μέτρο 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    0.15 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 4  
             
            (07.09.01.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30           
 
            Πλαστικές   δεξαμενές   από   σκληρό  πολυαιθυλένιο  (HDPE), 
            χωρητικότητας 2.0m3 
             
                Πλαστική  δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDPE). Στην 
            τιμή  περιλαμβάνεται  η προμήθεια και μεταφορά της δεξαμενής 
            επί  τόπου του έργου, τα υλικά διαμόρφωσης της βάσης έδρασης 
            και  την  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης  και  σύνδεσης με το 
            δίκτυο,  σύμφωνα  με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και την ΕΤΕΠ 
            10-08-01-00. Τιμή ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     175.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 5  
             
            (08.01.01.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 
             
                Σταλάκτης         επικαθήμενος,        αυτορυθμιζόμενος, 
            αυτοκαθαριζόμενος,  επισκέψιμος,  για  πίεση λειτουργίας από 
            0,6  έως  4,00  atm.  Προμήθεια  επί  τόπου  του έργου με τα 
            εξαρτήματα  σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
            σύνδεσης,  ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
            μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τιμή ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :    0.22 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 6  
             
            (08.02.03.01.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Σταλακτηφόροι  Φ16  ή  Φ17mm  από  ΡΕ  με  αυτορυθμιζόμενους 
            σταλάκτες, με απόσταση σταλακτών 33cm 
             
                Σταλακτηφόροι  Φ16  ή  Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με 
            ενσωματωμένους  σταλάκτες, με λαβύρινθο μακράς διαδρομής και 
            θάλαμο  απορρύθμισης  με  μεμβράνη,  με  ομοιομορφία παροχής 
            σύμφωνα   με  τις  απαιτήσεις  του  προτύπου  ISO  9261  για 
            σταλάκτες  κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 0,80 έως 
            3,50   atm.  Προμήθεια  σωλήνων,  εξαρτημάτων  σύνδεσης  και 
            μικροϋλικών,  μεταφορά  επί  τόπου του έργου, προσέγγιση και 
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            πλήρης   εγκατάσταση   σε   τάφρο  ή  επιφανειακά,  σύνδεση, 
            ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
            την  ΕΤΕΠ  10-08-01-00. ∆εν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής 
            και επίχωσης της τάφρου. Τιμή ανά τρέχον μέτρο 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    0.63 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 7  
             
            (08.03.02.01.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Εκτοξευτήρες  αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 
            5-9 m, με σώμα ανύψωσης 10cm, πλαστικό 
             
                Εκτοξευτήρες   αυτοανυψούμενοι   (pop-up),   γραναζωτοί, 
            υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 5-9 m, 1/2'' BSP, με βαλβίδα 
            αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και μνήμη 
            ρύθμισης  τομέα.  Σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
            ΕΤΕΠ  10-08-01-00.  Προμήθεια  εκτοξευτήρων  επί  τόπου του 
            έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και 
            τα  μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
            δοκιμών  και  παράδοση  σε  κανονική  λειτουργία.  Τιμή  ανά 
            τεμάχιο 
            (1 Τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ  ΕΥΡΩ   :   30.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 8  
             
            (08.03.13.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Μικροεκτοξευτήρας άρδευσης 
             
                Μικροεκτοξευτήρας  άρδευσης, διαφόρων παροχών, επί τόπου 
            του  έργου,  με  το  μικροσωλήνα,  τα  εξαρτήματα,  τη λόγχη 
            στήριξης,   τα   μικροϋλικά   και   την   εργασία  σύνδεσης, 
            τοποθέτησης,  ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την 
            μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τιμή ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ  ΕΥΡΩ   :    0.80 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 9  
             
            (09.01.01.06.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, 
            με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1" 
             
                Βάνες   ελέγχου   άρδευσης   (ηλεκτροβάνες),  πλαστικές, 
            ονομαστικής  πίεσης  10  atm,  περιοχής  λειτουργίας από 0,7 
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            μέχρι  10  atm,  με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow 
            controller),  εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V 
            /  AC  και  δυνατότητα  χειροκίνητης  λειτουργίας. Προμήθεια 
            βανών  και  μικροϋλικών,  μεταφορά  επί  τόπου  και  εργασία 
            τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την 
            φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  10-08-01-00.  Τιμή  ανά 
            τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   95.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 10  
             
            (09.01.04.01.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πηνία ηλεκτροβανών 24 VAC 
             
                Προμήθεια  πηνίου  ηλεκτροβάνας  με  τα παρελκόμενά του, 
            σύνδεσή  του  από ειδικευμένο τεχνίτη σύμφωνα με τις οδηγίες 
            του  κατασκευαστή  της  ηλεκτροβάνας  και  εκτέλεση  δοκιμών 
            λειτουργίας. Τιμή ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   10.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 11  
             
            (09.02.06.01.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 12 
            ελεγχόμενων ηλεκτροβανών 
             
                Επαγγελματικός   προγραμματιστής   άρδευσης,   ρεύματος, 
            εξωτερικού χώρου: 
             
                -   4  τουλάχιστον  ανεξάρτητων  προγραμμάτων  για  κάθε 
            ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β) 
             
                - με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση 
             
                - με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 
             
                -  με  δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των 
            προγραμμάτων 
             
                -  διατήρηση  προγράμματος  χωρίς  μπαταρία (αδιάλειπτης 
            λειτουργίας) 
             
                - με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων 
             
                - με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 
             
                - με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 
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                Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  προγραμματιστή και 
            πάσης   φύσεως   εξαρτημάτων   καθώς  και  εργασία  σύνδεσης 
            τοποθέτησης,  προγραμματισμού,  ελέγχου,  ρυθμίσεων, δοκιμών 
            κλπ,   σύμφωνα  με  την  φυτοτεχνική  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 
            10-08-01-00. Τιμή ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     450.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 12  
             
            (09.02.11.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62           
 
            Αισθητήρας βροχής 
             
                Αισθητήρας  βροχής  (rainsensor) με τα καλώδια και λοιπά 
            εξαρτήματα   σύνδεσης,  το  εγχειρίδιο  χρήσεως/λειτουργίας, 
            πλήρως εγκατεστημένος και δοκιμασμένος. Τιμή ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   80.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 13  
             
            (09.02.13.03.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικό   φρεάτιο   ηλεκτροβανών,   διαστάσεων/αριθμού  Η/Β 
            30χ40cm, 4 Η/Β 
             
                Πλαστικό   φρεάτιο  με  καπάκι  για  υπόγεια  τοποθέτηση 
            ηλεκτροβανών   (Η/Β),   με   τα   υλικά   εγκιβωτισμού   και 
            στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα 
            του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, 
            τοποθέτηση  άμμου  λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την 
            στράγγιση,  προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, 
            επίχωση  του  λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). Τιμή 
            ανά τεμάχιο 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   25.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 14  
             
            (09.02.15.08.Η.ΠΡΣ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) 3x2,5mm2 
             
                Καλώδιο  τύπου  JIVV-U  (ΝΥΥ)  και  μικροϋλικά  (κολάρα, 
            κλέμμες  κλπ)  επί  τόπου  του έργου, με την εργασία πλήρους 
            τοποθέτησης   σε   τάφρο   ή   σωλήνες  διέλευσης  καλωδίων, 
            διαμόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου. Τιμή ανά τρέχον μέτρο 
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            (1 M) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    0.75 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 15  
             
            (12.11.03.Υ∆Ρ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6620.  4.Υ∆Ρ    
 
            Σωλήνες  αποστράγγισης  διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από 
            PVC-U, SDR 41, DN200 mm 
             
                Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο 
            πολυβινυλοχλωρίδιο  (ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ 
            ΕΝ  1401-1,  των  οποίων  η  διάτρηση εκτείνεται στα 2/3 της 
            επιφανείας και γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους. 
             
                Οι   σωλήνες  χαρακτηρίζονται  με  βάση  την  ονομαστική 
            διάμετρο  DN  (ταυτίζεται  με  την  εξωτερική διάμετρο), τον 
            τυποποιημένο  λόγο  διαστάσεων  SDR (Standard Dimension Ratio: 
            λόγος  της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 
            τοιχώματος)  και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. Στις 
            τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
             
                α.  Η  προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων 
            των  εξαρτημάτων σύνδεσης και έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, 
            προστασία   και   πλάγιες  μεταφορές  των  σωλήνων  και  των 
            δακτυλίων  στεγάνωσης  ή  συγκόλλησης  (και της απαιτούμενης 
            προς τούτο κόλλας). 
             
                β.  Η  διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για 
            τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 
             
                γ.  Η  προσέγγιση  των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι 
            συνδέσεις  των  σωλήνων  μεταξύ  τους  και  οι συνδέσεις του 
            αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης. 
             
                ∆εν  συμπεριλαμβάνονται  και  επιμετρώνται  ιδιαίτερα με 
            βάση  τα  οικεία  άρθρα  του τιμολογίου η στρώση έδρασης από 
            σκυρόδεμα,  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων  με  διαβαθμισμένα 
            θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωϋφασμα που περιβάλλει το φίλτρο 
            και  η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
            στην μελέτη 
             
                Τιμή  ανά  τρέχον  μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, 
            αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   15.50 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 16  
             
            (12.13.01.05.Υ∆Ρ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6620.  1.Υ∆Ρ    
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            Αγωγοί  υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, ονομαστικής πίεσης 6at, 
            ονομαστικής διαμέτρου D 110mm 
             
                Αγωγοί  υπό  πίεση  με  σωλήνες  από μη πλαστικοποιημένο 
            πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ 
            ΕΝ  1452-2,  σύμφωνα  με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 
            "∆ίκτυα  υπό  πίεση  από  σωλήνες  PVC-U". Στην τιμή μονάδας 
            περιλαμβάνονται: 
             
                α.  Η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί τόπου του έργου των 
            σωλήνων  και  όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC 
            της   αντίστοιχης   ονομαστικής   πίεσης,   σύμφωνα   με  τα 
            καθοριζόμενα  στην  μελέτη  του έργου (για διάβαση εμποδίων, 
            οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
             
                β.  Οι  πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η 
            εγκατάσταση  και  σύνδεση  του  αγωγού  και ειδικών τεμαχίων 
            αυτού,  καθώς  και  η  δοκιμασία  του  σύμφωνα  με  την ΕΤΕΠ 
            08-06-02-01. 
             
                γ.  Η  τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, 
            του  χρώματος  που  θα  καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την 
            ΕΤΕΠ08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων" 
             
                ∆ιευκρινίζεται  ότι  η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή 
            αγωγού   από   σωλήνες   PVC-U  με  υφιστάμενο  δίκτυο,  δεν 
            περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
            τα  αντίστοιχα  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου. Επίσης δεν 
            περιλαμβάνονται   οι  συσκευές  ελέγχου  και  ασφαλείας  του 
            δικτύου,  οι  αγκυρώσεις  και  ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
            άμμο  που  πληρώνονται  ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων 
            του παρόντος Τιμολογίου. 
             
                Τιμή  ενός  μέτρου  (μμ)  ωφέλιμου  αξονικού μήκους, ανά 
            διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως 
            εγκατεστημένου  σύμφωνα  με τα παραπάνω, και έτοιμου για την 
            πλήρη και κανονική λειτουργία 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    5.70 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 17  
             
            (12.14.01.21.Υ∆Ρ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6622.  1.Υ∆Ρ    
 
            Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
            ελάχιστη  απαιτούμενη  αντοχή  MRS10  = 10 MPa), με συμπαγές 
            τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 32mm 
            / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 12,5atm 
             
                Σωληνώσεις  υπό  πίεση  από  σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 
            συμπαγούς  τοιχώματος  κατά  ΕΝ  12201-2  για  την  μεταφορά 
            ποσίμου  νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
            ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες 
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            (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 
            80,  PE40),  την  ονομαστική  διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
            εξωτερική  διάμετρο:  σωλήνες  DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο 
            διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
            διαμέτρου   του   σωλήνα   προς   το  ονομαστικό  πάχος  του 
            τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας  εξώθησης 
            -extrusion-,    πολυστρωματικής    εξώθησης,   με   πρόσθετη 
            αποσπώμενη  εξωτερική  επίστρωση  -peelablelayer). O αριθμός 
            που  χαρακτηρίζει  το  υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) 
            σχετίζεται  με  την  ελάχιστη  απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ 
            (MRS:  Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 
            PE80  -  MRS  8  MPa,  PE  40  - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN 
            12201-2,  η  ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
            κατηγορία   υλικού   κατασκευής   (PE100,   PE   80,  PE40), 
            συσχετίζεται  με  μία  μέγιστη  τιμή  SDR Στο παρόν άρθρο οι 
            σωλήνες  χαρακτηρίζονται  με  βάση  την  ΡΝ και ως εκ τούτου 
            εξυπακούεται  ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος 
            (SDR)  που  καθορίζονται  στο  Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν 
            σήμανση  στην  οποία  αναγράφονται  τα  χαρακτηριστικά τους, 
            μεταξύ  των  οποίων  και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για 
            πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για 
            δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση 
            μεταξύ  των  χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή 
            για  πάσης  φύσεως  δίκτυα.  Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με 
            αποσπώμενη  εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να 
            πληρούν  όλες  τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
            χαρακτηριστικών  που  ισχύουν  για  τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
            Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
             
                α.   Η   προμήθεια,   μεταφορά   επί   τόπου,  προσωρινή 
            αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των 
            απαιτουμένων  συνδέσμων,  καθώς και των ειδικών τεμαχίων από 
            ΡΕ. 
             
                β.  Η  προσκόμιση  επί  τόπου  του  έργου  των  συσκευών 
            συγκόλλησης  και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία 
            αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
             
                γ.  Η  προσέγγιση  των  σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η 
            σύνδεση  των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με 
            εφαρμογή   αυτογενούς  συγκολλήσεως  (buttwelding)  ή  χρήση 
            ηλεκτρομουφών,  καθώς  και  η  δοκιμασία  του  δικτύου  κατά 
            τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
             
                δ.  Η  προμήθεια,  προσκόμιση  επί  τόπου και τοποθέτηση 
            ταινίας  σήμανσης  του  δικτύου  σύμφωνα  με  την αντίστοιχη 
            Τεχνική Προδιαγραφή. 
             
                ∆ιευκρινίζεται  ότι  η  δαπάνη  για  τη  σύνδεση του υπό 
            κατασκευή  αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, 
            δεν   περιλαμβάνεται   στο   παρόν   άρθρο  αλλά  πληρώνεται 
            ιδιαιτέρως  με  τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
            Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας 
            του  δικτύου  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων με άμμο που 
            πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
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                Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, 
            πλήρως  εγκατεστημένου,  ανά  τύπο,  ονομαστική διάμετρο και 
            ονομαστική πίεση 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    3.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 18  
             
            (12.14.01.22.Υ∆Ρ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6622.  1.Υ∆Ρ    
 
            Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
            ελάχιστη  απαιτούμενη  αντοχή  MRS10  = 10 MPa), με συμπαγές 
            τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 40mm 
            / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 12,5atm 
             
                Σωληνώσεις  υπό  πίεση  από  σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 
            συμπαγούς  τοιχώματος  κατά  ΕΝ  12201-2  για  την  μεταφορά 
            ποσίμου  νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
            ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες 
            (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 
            80,  PE40),  την  ονομαστική  διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
            εξωτερική  διάμετρο:  σωλήνες  DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο 
            διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
            διαμέτρου   του   σωλήνα   προς   το  ονομαστικό  πάχος  του 
            τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας  εξώθησης 
            -extrusion-,    πολυστρωματικής    εξώθησης,   με   πρόσθετη 
            αποσπώμενη  εξωτερική  επίστρωση  -peelablelayer). O αριθμός 
            που  χαρακτηρίζει  το  υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) 
            σχετίζεται  με  την  ελάχιστη  απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ 
            (MRS:  Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 
            PE80  -  MRS  8  MPa,  PE  40  - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN 
            12201-2,  η  ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
            κατηγορία   υλικού   κατασκευής   (PE100,   PE   80,  PE40), 
            συσχετίζεται  με  μία  μέγιστη  τιμή  SDR Στο παρόν άρθρο οι 
            σωλήνες  χαρακτηρίζονται  με  βάση  την  ΡΝ και ως εκ τούτου 
            εξυπακούεται  ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος 
            (SDR)  που  καθορίζονται  στο  Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν 
            σήμανση  στην  οποία  αναγράφονται  τα  χαρακτηριστικά τους, 
            μεταξύ  των  οποίων  και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για 
            πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για 
            δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση 
            μεταξύ  των  χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή 
            για  πάσης  φύσεως  δίκτυα.  Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με 
            αποσπώμενη  εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να 
            πληρούν  όλες  τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
            χαρακτηριστικών  που  ισχύουν  για  τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
            Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
             
                α.   Η   προμήθεια,   μεταφορά   επί   τόπου,  προσωρινή 
            αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των 
            απαιτουμένων  συνδέσμων,  καθώς και των ειδικών τεμαχίων από 
            ΡΕ. 
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                β.  Η  προσκόμιση  επί  τόπου  του  έργου  των  συσκευών 
            συγκόλλησης  και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία 
            αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
             
                γ.  Η  προσέγγιση  των  σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η 
            σύνδεση  των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με 
            εφαρμογή   αυτογενούς  συγκολλήσεως  (buttwelding)  ή  χρήση 
            ηλεκτρομουφών,  καθώς  και  η  δοκιμασία  του  δικτύου  κατά 
            τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
             
                δ.  Η  προμήθεια,  προσκόμιση  επί  τόπου και τοποθέτηση 
            ταινίας  σήμανσης  του  δικτύου  σύμφωνα  με  την αντίστοιχη 
            Τεχνική Προδιαγραφή. 
             
                ∆ιευκρινίζεται  ότι  η  δαπάνη  για  τη  σύνδεση του υπό 
            κατασκευή  αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, 
            δεν   περιλαμβάνεται   στο   παρόν   άρθρο  αλλά  πληρώνεται 
            ιδιαιτέρως  με  τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
            Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας 
            του  δικτύου  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων με άμμο που 
            πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
             
                Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, 
            πλήρως  εγκατεστημένου,  ανά  τύπο,  ονομαστική διάμετρο και 
            ονομαστική πίεση 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    3.70 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 19  
             
            (Ν12.14.01.199.Υ∆Ρ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6622.  1.Υ∆Ρ    
 
            Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
            ελάχιστη  απαιτούμενη  αντοχή  MRS10  = 10 MPa), με συμπαγές 
            τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 25mm 
            / ονομαστικής πίεσης ΡΝ 12,5atm 
             
                Σωληνώσεις  υπό  πίεση  από  σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 
            συμπαγούς  τοιχώματος  κατά  ΕΝ  12201-2  για  την  μεταφορά 
            ποσίμου  νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
            ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σωλήνες 
            (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 
            80,  PE40),  την  ονομαστική  διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
            εξωτερική  διάμετρο:  σωλήνες  DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο 
            διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
            διαμέτρου   του   σωλήνα   προς   το  ονομαστικό  πάχος  του 
            τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας  εξώθησης 
            -extrusion-,    πολυστρωματικής    εξώθησης,   με   πρόσθετη 
            αποσπώμενη  εξωτερική  επίστρωση  -peelablelayer). O αριθμός 
            που  χαρακτηρίζει  το  υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) 
            σχετίζεται  με  την  ελάχιστη  απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ 
            (MRS:  Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 
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            PE80  -  MRS  8  MPa,  PE  40  - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN 
            12201-2,  η  ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
            κατηγορία   υλικού   κατασκευής   (PE100,   PE   80,  PE40), 
            συσχετίζεται  με  μία  μέγιστη  τιμή  SDR Στο παρόν άρθρο οι 
            σωλήνες  χαρακτηρίζονται  με  βάση  την  ΡΝ και ως εκ τούτου 
            εξυπακούεται  ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος 
            (SDR)  που  καθορίζονται  στο  Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν 
            σήμανση  στην  οποία  αναγράφονται  τα  χαρακτηριστικά τους, 
            μεταξύ  των  οποίων  και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για 
            πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για 
            δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση 
            μεταξύ  των  χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή 
            για  πάσης  φύσεως  δίκτυα.  Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με 
            αποσπώμενη  εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να 
            πληρούν  όλες  τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
            χαρακτηριστικών  που  ισχύουν  για  τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
            Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
             
                α.   Η   προμήθεια,   μεταφορά   επί   τόπου,  προσωρινή 
            αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των 
            απαιτουμένων  συνδέσμων,  καθώς και των ειδικών τεμαχίων από 
            ΡΕ. 
             
                β.  Η  προσκόμιση  επί  τόπου  του  έργου  των  συσκευών 
            συγκόλλησης  και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία 
            αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
             
                γ.  Η  προσέγγιση  των  σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η 
            σύνδεση  των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με 
            εφαρμογή   αυτογενούς  συγκολλήσεως  (buttwelding)  ή  χρήση 
            ηλεκτρομουφών,  καθώς  και  η  δοκιμασία  του  δικτύου  κατά 
            τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
             
                δ.  Η  προμήθεια,  προσκόμιση  επί  τόπου και τοποθέτηση 
            ταινίας  σήμανσης  του  δικτύου  σύμφωνα  με  την αντίστοιχη 
            Τεχνική Προδιαγραφή. 
             
                ∆ιευκρινίζεται  ότι  η  δαπάνη  για  τη  σύνδεση του υπό 
            κατασκευή  αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, 
            δεν   περιλαμβάνεται   στο   παρόν   άρθρο  αλλά  πληρώνεται 
            ιδιαιτέρως  με  τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
            Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας 
            του  δικτύου  και  ο  εγκιβωτισμός  των  σωλήνων με άμμο που 
            πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
             
                Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, 
            πλήρως  εγκατεστημένου,  ανά  τύπο,  ονομαστική διάμετρο και 
            ονομαστική πίεση 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    2.50 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 20  
             



13 
 

            (60.10.01.02.ΗΛΜ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  101.ΗΛΜ         
 
            Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m 
             
                Προμήθεια,    μεταφορά   επί   τόπου   και   εγκατάσταση 
            γαλβανισμένων  χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων 
            κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για 
            χαλύβδινους  ιστούς  φωτισμού??  και  σύμφωνα  με  τις  ΕΤΕΠ 
            05-07-01-00  "Υποδομή  Οδοφωτισμού"  και  05-07-02-00 "Ιστοί 
            οδοφωτισμού   και  φωτιστικά  σώματα".  Στην  τιμές  μονάδας 
            περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: 
             
                Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση 
            τους. Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα 
            οδηγό  (HDPE  κατά  ΕΛΟΤ  EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για 
            διαχείριση  καλωδίων"  ή  γαλβανισμένους  σιδηροσωλήνες κατά 
            ΕΛΟΤ EN 10255). 
             
                Η  προστασία  των  σωλήνων  διέλευσης  καλωδίων  είτε με 
            σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή 
            της μελέτης. 
             
                Τα  ειδικά  φρεάτια  έλξης  και επίσκεψης καλωδίων με το 
            κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. 
             
                Οι  χάλκινοι  αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των 
            πλακών γείωσης. 
             
                Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
             
                Όλα  τα  προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας 
            του ιστού. 
             
                H  προμήθεια  και  προσκόμιση  επί  τόπου του χαλύβδινου 
            ιστού  και  της  προκατασκευασμένης  βάσης του από οπλισμένο 
            σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες 
            εν  θερμώ  ράβδους  και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό 
            κάλυμμα  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  124,  διαμορφωμένης  σύμφωνα  με τα 
            Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ). 
             
                Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα 
            και την διάταξη μανδάλωσής της. 
             
                H   ανέγερση   και  στερέωση  του  ιστού  στους  κοχλίες 
            αγκύρωσης  με  οκτώ  περικόχλια,  επάνω  και  κάτω, με χρήση 
            καταλλήλου  ανυψωτικού  εξοπλισμού  (τα κάτω είναι περικόχλια 
            κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). 
             
                H  πλήρωση  του  κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη 
            συρικνούμενη  τσιμεντοκονία,  μετά  το  αλφάδιασμα  και  την 
            σύσφιγξη των κοχλιών. 
             
                Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. 
             
                Τιμή   ανά  εγκατεστημένο  χαλύβδινο  ιστό  οδοφωτισμού, 
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            ανάλογα με το ύψος του 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,200.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 21  
             
            (60.10.40.07.ΗΛΜ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  103.ΗΛΜ         
 
            Φωτιστικά  σώματα  οδοφωτισμού  τύπου  βραχίονα  με φωτεινές 
            πηγές  τεχνολογίας  διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 110-150 
            W, χωρίς βραχίονα 
             
                Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού 
            σώματος  οδοφωτισμού,  με  φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
            φωτοεκπομπής  (LED)  και  βραχίονα  εγκατάστασής του επί του 
            ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την 
            Εγκύκλιο 22/∆ΙΠΑ∆/ οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2. 
             
                Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
             
                .  η  προμήθεια  μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου 
            βραχίονα  (αναλογία  ανά  φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου 
            σχήματος,   μήκους   προβολής   και  κλίσεως  ανάλογα  με  τα 
            προβλεπόμενα  φωτιστικά  σώματα  από  τη μελέτη οδοφωτισμού, 
            καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη ιστού 
             
                . η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου 
            και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη 
             
                .  η  συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην 
            κορυφή του ιστού 
             
                .  τα  καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου 
            Α05VV-U   (ΝΥΜ   μονόκλωνα)   διατομής   3x1,5mm2   (από  το 
            ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 
             
                .  οι  δοκιμές  καλής  λειτουργίας  και  η  μέτρηση  των 
            φωτοτεχνικών    χαρακτηριστικών    της    εγκατάστασης   που 
            προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα. 
             
                Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές 
            τεχνολογίας  διόδων φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονά του, 
            ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     812.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 22  
             
            (60.10.85.01.ΗΛΜ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2548.Ο∆Ο        
 
            Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
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                Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από 
            σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  οπλισμένο  με  δομικό πλέγμα 
            Β500C,  με  τοιχώματα  ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
            έλξης  και  15cm  για  τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά 
            σύμφωνα  με  τα  σχέδια  λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή 
            μονάδας περιλαμβάνονται: 
             
                η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
             
                η  επί  τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση 
            προκατασκευασμένου φρεατίου 
             
                η  διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων 
            διέλευσης των καλωδίων 
             
                στεγανό  κάλυμμα  από  μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε 
            μεταλλικό  πλαίσιο  μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη 
            μανδάλωσης  με  χρήση  ειδικού  εργαλείου  και  αντισκωριακή 
            προστασία  (διπλή  στρώση  rust primer  ψευδαργύρου και διπλή 
            στρώση εποξειδικής βαφής) 
             
                η  επισήμανση  του  φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
            στην  μελέτη  Τιμή  ανά  πλήρες  φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών 
            διαστάσεων (Μ)x(Π) 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   60.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 23  
             
            (Ν60.10.85.71.ΗΛΜ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2548.Ο∆Ο        
 
            Φρεάτιο έλξης ή σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων 30χ30cm 
             
                Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από 
            σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  οπλισμένο  με  δομικό πλέγμα 
            Β500C,  με  τοιχώματα  ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
            έλξης  και  15cm  για  τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά 
            σύμφωνα  με  τα  σχέδια  λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή 
            μονάδας περιλαμβάνονται: 
             
                η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
             
                η  επί  τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση 
            προκατασκευασμένου φρεατίου 
             
                η  διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων 
            διέλευσης των καλωδίων 
             
                στεγανό  κάλυμμα  από  μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε 
            μεταλλικό  πλαίσιο  μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη 
            μανδάλωσης  με  χρήση  ειδικού  εργαλείου  και  αντισκωριακή 
            προστασία  (διπλή  στρώση  rust primer  ψευδαργύρου και διπλή 
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            στρώση εποξειδικής βαφής) 
             
                η  επισήμανση  του  φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
            στην  μελέτη  Τιμή  ανά  πλήρες  φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών 
            διαστάσεων (Μ)x(Π) 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   55.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 24  
             
            (Ν60.10.85.91.ΗΛΜ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2548.Ο∆Ο        
 
            Φρεάτιο έλξης ή σύνδεσης καλωδίων διαστάσεων 80χ80cm 
             
                Κατασκευή  φρεατίου  έλξης  και  σύνδεσης  καλωδίων  από 
            σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15,  οπλισμένο  με  δομικό πλέγμα 
            Β500C,  με  τοιχώματα  ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
            έλξης  και  15cm  για  τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά 
            σύμφωνα  με  τα  σχέδια  λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή 
            μονάδας περιλαμβάνονται: 
             
                η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 
             
                η  επί  τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση 
            προκατασκευασμένου φρεατίου 
             
                η  διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων 
            διέλευσης των καλωδίων 
             
                στεγανό  κάλυμμα  από  μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε 
            μεταλλικό  πλαίσιο  μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη 
            μανδάλωσης  με  χρήση  ειδικού  εργαλείου  και  αντισκωριακή 
            προστασία  (διπλή  στρώση  rust primer  ψευδαργύρου και διπλή 
            στρώση εποξειδικής βαφής) 
             
                η  επισήμανση  του  φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
            στην  μελέτη  Τιμή  ανά  πλήρες  φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών 
            διαστάσεων (Μ)x(Π) 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     140.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 25  
             
            (60.20.40.21.ΗΛΜ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45           
 
            Προμήθεια  και  τοποθέτηση  ηλεκτροδίου  γείωσης από χάλκινη 
            πλάκα  διαστάσεων  500x500  mm  και  πάχους  ελάσματος  3 mm 
            Προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  και τοποθέτηση 
            πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm 
            και  πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι 
            συγκολλημένα  το  ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 
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            mm2,  μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 
            mm2,   συγκολλημένο.  Στην  τιμή  του  παρόντος  άρθρου  δεν 
            συμπεριλαμβάνεται  η  εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για 
            την  τοποθέτηση  του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα 
            απαιτούμενη  εξυγίανση του επιχώματος για την εξασφάλιση της 
            αγωγιμότητας   προς   γη  του  ηλεκτροδίου  λόγω  βραχώδους 
            εδάφους. Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης. 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     120.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 26  
             
            (65.80.40.01.ΗΛΜ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  34.ΗΛΜ          
 
            Εσχάρες   καλωδίων  βαρέως  τύπου,  πλάτους  100  mm  πάχους 
            λαμαρίνας 1,0mm 
             
                Εσχάρες    καλωδίων,    βαρέως   τύπου,   από   διάτρητη 
            γαλβανισμένη  εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, 
            με  όλα  τα  ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές 
            κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα 
            με  την  μελέτη και  την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες 
            Καλωδίων".  Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που 
            απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  και τα πάσης 
            φύσεως  κύρια  και  βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. Τιμή 
            ανά μέτρο μήκους 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   12.50 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 27  
             
            (Ν65.80.40.112.ΗΛΜ)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  34.ΗΛΜ          
 
            Εσχάρες   καλωδίων  βαρέως  τύπου,  πλάτους  150  mm  πάχους 
            λαμαρίνας 1,0mm 
             
                Εσχάρες    καλωδίων,    βαρέως   τύπου,   από   διάτρητη 
            γαλβανισμένη  εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, ύψους 60 mm, 
            με  όλα  τα  ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές 
            κ.λ.π.), στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα 
            με  την  μελέτη και  την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και Σκάλες 
            Καλωδίων".  Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που 
            απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  και τα πάσης 
            φύσεως  κύρια  και  βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. Τιμή 
            ανά μέτρο μήκους 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   15.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 28  
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            (8036.6)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5            
 
            Σιδηροσωλήνας   γαλβανισμένος   με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς 
            (πράσινη  ετικέτα),  πάχους  3,65ΜΜ  και διαμ. 2INS, δηλαδή 
            σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδος ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), 
            άγκιστρα  στερέωσης  σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2Μ, και 
            μικροϋλικά  (καννάβι,  σχοινί,  μίνιο  κλπ.)  επί  τόπου και 
            εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης. 
            (1 M) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   33.58 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 29  
             
            (8036.8)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5            
 
            Σιδηροσωλήνας   γαλβανισμένος  με  ραφή,  ISO-MEDIUM  βαρύς, 
            (πράσινη  ετικέτα),  πάχους  4.05ΜΜ  και διαμ. 3INS, δηλαδή 
            σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδος ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), 
            άγκιστρα  στερέωσης  σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2Μ, και 
            μικροϋλικά  (καννάβι,  σχοινί,  μίνιο  κλπ.)  επί  τόπου και 
            εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών πίεσης. 
            (1 M) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :   55.27 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 30  
             
            (8037.6)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5            
 
            Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό,  γαλβανισμένο  διαμ.  2INS, πλήρως 
            τοποθετημένο  σε εγκατάσταση ύδρευσης. Συμπεριλαμβάνονται τα 
            υλικά σύνδεσης. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   31.02 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 31  
             
            (8037.8)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5            
 
            Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό,  γαλβανισμένο  διαμ. 3INS, κατά τα 
            λοιπά όπως το Άρθρο 8037.6. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     103.12 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 32  
             
            (Ν8041.61.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7            
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            Χαλκοσωλήνας   ψυκτικών   σωληνώσεων   υγρού   και   αερίου, 
            συστήματος   VRV,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και 
            Προδιαγραφές της μελέτης, με τη μόνωση και την προστασία της 
            μόνωσης   (αν   απαιτείται),   το  καλώδιο  ενδοεπικοινωνίας 
            αυτοματισμού,   τοποθετημένος   με  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια 
            σύνδεσης,  υλικά στερέωσης και συγκόλλησης, δηλαδή υλικά και 
            μικροϋλικά  ,  στον  τόπο  του  έργου  και εργασία για πλήρη 
            εγκατάσταση και σύνδεση. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   29.71 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 33  
             
            (Ν8042.4.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης 
            λειτουργίας  για  20°C,  6,0 AΤΜ, διαμέτρου έως 32 ΜΜ πλήρως 
            τοποθετημένος,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και 
            Προδιαγραφές   της  μελέτης.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά 
            τεμάχια  κάθε  σχήματος (όπως καμπύλες, μούφες, ταυ, ημιταύ, 
            σαμάρια,  συστολές,  κλπ),  τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα 
            και η εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   12.83 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 34  
             
            (Ν8042.4.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης 
            λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 40 ΜΜ κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8042.4.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   13.18 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 35  
             
            (Ν8042.4.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης 
            λειτουργίας για 20°C, 6,0 AΤΜ, διαμέτρου 50 ΜΜ κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8042.4.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   13.80 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 36  



20 
 

             
            (Ν8042.4.5)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης 
            λειτουργίας  για  20°C,  6,0  AΤΜ,  διαμέτρου 75 ΜΜ, κατά τα 
            λοιπά όπως το Άρθρο Ν8042.4.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   18.84 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 37  
             
            (Ν8042.4.7)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης 
            λειτουργίας  για  20°C,  6,0  AΤΜ,  διαμέτρου 100 ΜΜ κατά τα 
            λοιπά όπως το Άρθρο Ν8042.4.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   23.71 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 38  
             
            (Ν8042.4.9)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός   σωλήνας   αποχέτευσης  από  σκληρό  PVC,  πίεσης 
            λειτουργίας  για  20°C,  6,0  AΤΜ, διαμέτρου 125 ΜΜ, κατά τα 
            λοιπά όπως το Άρθρο Ν8042.4.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   25.93 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 39  
             
            (Ν8042.92.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από πολυπροπυλένιο 
            ΡΡR 3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 20x3,4 ΜΜ, σύμφωνα με την 
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  πλήρως 
            τοποθετημένος, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τεμαχίων κάθε 
            σχήματος,  των  υλικών  σύνδεσης,  στερέωσης  κλπ.,  και την 
            εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    7.23 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 40  
             
            (Ν8042.92.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από πολυπροπυλένιο 
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            ΡΡR  3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 25x4,2 ΜΜ, κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8042.92.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   10.06 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 41  
             
            (Ν8042.92.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από πολυπροπυλένιο 
            ΡΡR  3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 32x5,4 ΜΜ, κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8042.92.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   13.20 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 42  
             
            (Ν8042.92.4)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από πολυπροπυλένιο 
            ΡΡR  3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 40x5,5 ΜΜ, κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8042.92.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   15.08 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 43  
             
            (Ν8042.92.5)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από πολυπροπυλένιο 
            ΡΡR  3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 50x6,9 ΜΜ, κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8042.92.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   19.91 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 44  
             
            (Ν8042.92.6)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από πολυπροπυλένιο 
            ΡΡR  3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 63x8,6 ΜΜ, κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8042.92.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   24.74 
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            ΑΡΘΡΟ - 45  
             
            (Ν8042.92.7)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης ή κλιματισμού, από πολυπροπυλένιο 
            ΡΡR  3ης γενιάς, ΡΝ20bar, διαμέτρου 75x10,3 ΜΜ κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8042.92.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   32.70 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 46  
             
            (Ν8043.32.5)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Σωλήνας  δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (VPE), διαμέτρου 32χ3mm, 
            εντός  προστατευτικού σπιράλ σωλήνα διαμέτρου 40mm με όλα τα 
            απαιτούμενα  εξαρτήματα  για  την  πλήρη  τοποθέτηση  και τα 
            ειδικά  εξαρτήματα  σύνδεσης εισόδου - εξόδου προς τα όργανα 
            διακοπής  και  το  δίκτυο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών 
            και  μικροϋλικών  καθώς  και  εργασία  για  την  τοποθέτηση, 
            σύνδεση,   εγκατάσταση,   δοκιμή   και   παράδοση  σε  πλήρη 
            λειτουργία,   σύμφωνα   με   την   Τεχνική   Περιγραφή   και 
            Προδιαγραφές της μελέτης. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    7.32 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 47  
             
            (Ν8045.11.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Μηχανοσίφωνας πλαστικός από P.V.C., διαμέτρου 110 ΜΜ, με δύο 
            ή   τρεις   τάπες,  πλήρως  τοποθετημένος  εντός  υπάρχοντος 
            φρεατίου,  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
            της  μελέτης,  δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών 
            και  μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία 
            εγκατάστασης,  σύνδεσης,  δοκιμών  και παράδοση σε πλήρη και 
            κανονική λειτουργία 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   63.87 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 48  
             
            (Ν8046.19.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Απορροή  ομβρίων δώματος, κατακόρυφης ή οριζόντιας σύνδεσης, 
            από   ενισχυμένο  πολυεστέρα,  με  φλάντζα  στεγανότητας  και 
            ανοξείδωτο  πλέγμα  -  σχάρα,  διαμέτρου  εξόδου  έως DN125, 
            πλήρως  τοποθετημένη  και  συνδεδεμένη  μετά των μικροϋλικών 
            καθώς και της εργασίας διανοίξεων των απαραίτητων οπών. 
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            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     110.76 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 49  
             
            (Ν8046.25.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ8             
 
            Σιφώνι  δαπέδου  πλαστικό,  με  κόφτρα  οσμών,  με λαιμό και 
            εσχάρα  ανοξείδωτη,  τριών  εισόδων  Φ40-50ΜΜ και εξόδου έως 
            75ΜΜ,  πλήρως  τοποθετημένο  και συνδεδεμένο, σύμφωνα με την 
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης, μετά των 
            μικροϋλικών   καθώς   και   της   εργασίας   διανοίξεων  των 
            απαραίτητων οπών. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   51.35 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 50  
             
            (Ν8054.11.4)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πώμα  καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, διαμέτρου 
            75   ΜΜ,  κατάλληλο  για  το  είδος  του  σωλήνα  στο  οποίο 
            τοποθετείται,  πλήρες,  με τα μικροϋλικά και την εργασία για 
            πλήρη τοποθέτηση 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :    7.20 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 51  
             
            (Ν8054.11.7)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Πώμα  καθαρισμού (σωληνοστόμιο με τάπα), πλαστικό, διαμέτρου 
            100 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8054.11.4. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   10.55 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 52  
             
            (Ν8054.32.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Ακροστόμιο  καθαρισμού, δαπέδου (τύπου FLOOR CLEAN OUT), από 
            πολυπροπυλένιο (ΡΡ), με ανοξείδωτο βιδωτό κάλυμμα, διαμέτρου 
            100mm, πλήρως τοποθετημένο, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
            και Προδιαγραφές της μελέτης 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     235.70 
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            ΑΡΘΡΟ - 53  
             
            (Ν8066.21.5)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.           
 
            Φρεάτιο προστασίας βανών, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 60x60cm, 
            βάθος  έως  0.5Μ,  σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή, τις 
            Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια της μελέτης, δηλαδή εκσκαφή σε 
            έδαφος  γαιώδες  ή  ημιβραχώδες,  διάστρωση  του πυθμένα και 
            δόμηση  των  πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα, με κατάλληλο 
            χαλύβδινο  οπλισμό,  επίχριση με τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα 
            και  των  πλευρικών  επιφανειών  του  φρεατίου,  εξαγωγή και 
            αποκόμιση  των  προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην 
            τιμή περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό κάλυμμα του φρεατίου 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     225.51 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 54  
             
            (Ν8066.24.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.ΟΙΚ        
 
            Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) 
            από  σκυρόδεμα,  διαστάσεων 30x30cm, βάθος έως 0.5Μ, σύμφωνα 
            με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της 
            μελέτης,  δηλαδή  εκσκαφή  σε  έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
            διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των πλευρικών επιφανειών με 
            σκυρόδεμα  με  κατάλληλο  χαλύβδινο  οπλισμό, τοποθέτηση στο 
            σκυρόδεμα  του  πυθμένα  μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα PVC 
            Φ160mm  τομής  ημικυκλικής  και  σχήματος ημικυλινδρικού για 
            διαμόρφωση   κοίλης   επιφάνειας  ροής  υγρών,  επίχριση  με 
            τσιμεντοκονίαμα του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του 
            φρεατίου,  εξαγωγή  και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής και 
            αχρήστων  υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνεται και το χυτοσιδηρό 
            κάλυμμα  του  φρεατίου με την δαπάνη κατασκευής της υποδομής 
            για  τη  στήριξή του (διαμόρφωση λαιμού, δακτύλιος στήριξης, 
            κλπ) 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   95.83 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 55  
             
            (Ν8066.24.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.ΟΙΚ        
 
            Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) 
            από  σκυρόδεμα,  διαστάσεων 40x40cm, βάθος έως 0.5Μ, κατά τα 
            λοιπά όπως το Άρθρο Ν8066.24.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     149.31 
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            ΑΡΘΡΟ - 56  
             
            (Ν8066.24.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.ΟΙΚ        
 
            Φρεάτιο  επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) 
            από  σκυρόδεμα,  διαστάσεων 50x50cm, βάθος έως 1.0Μ, κατά τα 
            λοιπά όπως το Άρθρο Ν8066.24.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     271.49 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 57  
             
            (Ν8067.91.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  3213.           
 
            ∆εξαμενή  συλλογής  για  άντληση ακαθάρτων νερών, διαστάσεων 
            περίπου  100x100cm, βάθος έως 1.2Μ, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος 
            γαιώδες  - ημιβραχώδες, διάστρωση του πυθμένα και δόμηση των 
            πλευρικών  επιφανειών  του  φρεατίου με οπλισμένο σκυρόδεμα, 
            επίχριση  με τσιμεντοκονίαμα των 600Kg τσιμέντου του πυθμένα 
            και  των  πλευρικών  επιφανειών  του  φρεατίου,  εξαγωγή και 
            αποκόμιση  των  προϊόντων εκσκαφής και αχρήστων υλικών. Στην 
            τιμή   περιλαμβάνονται  επίσης  το  χυτοσιδηρό  κάλυμμα  του 
            φρεατίου  και  όλα  τα  απαιτούμενα  υλικά  και  μικροϋλικά, 
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 
            μελέτης 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     498.14 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 58  
             
            (Ν8077.199.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Συγκρότημα Compact βιολογικού καθαρισμού αποτελούμενο από: 
             
                - σύστημα εσχάρωσης 
             
                -  μονάδα βιολογικής αποδόμησης λυμάτων (1η & 2η βαθμίδα 
            επεξεργασίας 
             
                - τριτοβάθμια επεξεργασία (απολύμανση) 
             
                - Αποστράγγιση (υπεδαφέα διάθεση) 
             
                - δεξαμενή και αντλιοστάσιο άρδευσης 
             
                που  περιλαμβάνει  όλα  τα  υλικά,  μικροϋλικά, εργασίες 
            πολιτικού  μηχανικού  (σκυροδέτηση δεξαμενών, κλπ), εκσκαφές 
            και  επιχώσεις, και παράδοση της μονάδας σε πλήρη και ασφαλή 
            λειτουργία 
            (1 τεμ.) 



26 
 

 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :    32,000.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 59  
             
            (Ν8099.81.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 7            
 
            ∆ιακλαδωτήρας  ψυκτικού  ρευστού κλιματιστικών μονάδων τύπου 
            VRV, μίας εισόδου και δύο εξόδων, πλήρως τοποθετημένος 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     126.35 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 60  
             
            (Ν8106.1.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Σφαιρική  βαλβίδα  (BALL  VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 
            INS,   πλήρης,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και 
            Προδιαγραφές  της μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την 
            εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   13.53 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 61  
             
            (Ν8106.1.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Σφαιρική  βαλβίδα  (BALL  VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 
            INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   15.03 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 62  
             
            (Ν8106.1.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 INS, 
            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   17.94 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 63  
             
            (Ν8106.1.4)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Σφαιρική  βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/4 
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            INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   23.34 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 64  
             
            (Ν8106.1.5)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Σφαιρική  βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/2 
            INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   30.67 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 65  
             
            (Ν8106.1.7)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 INS, 
            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1. 
            (1 τεμ.) 
                                                            
                                               ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           41.72 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   41.72 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 66  
             
            (Ν8106.1.8)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Σφαιρική  βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 1/2 
            INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   72.12 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 67  
             
            (Ν8106.1.9)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 3 INS, 
            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8106.1.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   98.44 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 68  
             
            (8125.1.5)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
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            Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ), 
            διαμέτρου  1  1/2 INS, συνδεόμενη με σπείρωμα, κατακόρυφης ή 
            οριζόντιας  τοποθέτησης,  με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του 
            μηχανισμού  της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επι τόπου του 
            έργου και εργασία για την πλήρη τοποθέτηση. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   41.64 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 69  
             
            (8125.1.6)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ), 
            διαμέτρου 2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.5. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   49.82 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 70  
             
            (8125.1.7)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Βαλβίδα   αντεπιστροφής  ορειχάλκινη  με  γλωττίδα  (κλαπέ), 
            διαμέτρου 2 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8125.1.5. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   85.63 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 71  
             
            (Ν8128.31.8)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Μετρητής   παροχής   ύδατος,   ονομαστικής   διαμέτρου  80mm 
            κατάλληλος  για  κρύα και ζεστά νερά χρήσης, πλήρης, σύμφωνα 
            με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης, 
            δηλαδή  μετρητής  και  μικροϋλικά  στον  τόπο  του έργου και 
            εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη 
            και κανονική λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     208.85 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 72  
             
            (8129.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή), αλουμινίου, πλήρως 
            τοποθετημένη. 
            (1 τεμ.) 
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            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   38.51 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 73  
             
            (Ν8130.11.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5            
 
            Πλαστική  κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) διαμέτρου μέχρι 10 
            CM, πλήρως τοποθετημένη. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :    8.37 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 74  
             
            (8131.2.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Βαλβίδα    διακοπής    (διακόπτης)   γωνιακή,   ορειχάλκινη, 
            επιχρωμιωμένη,  διαμέτρου 1/2 INS, με τα μικροϋλικά σύνδεσης 
            και την εργασία για την πλήρη εγκατάσταση. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   15.02 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 75  
             
            (Ν8132.2.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Αυτόματο εξαεριστικό δικτύου, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο, με 
            σφαιρική  βάνα  1/2" και σύστημα αποσύνδεσης, διαμέτρου 3/8 
            INS,  σύμφωνα  με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της 
            μελέτης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης, σύνδεση 
            προς το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, δοκιμή και παράδοση 
            σε πλήρη λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   38.77 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 76  
             
            (8138.1.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Κρουνός  εκροής  (βρύση) ορειχάλκινος, κοινός, διαμέτρου 1/2 
            INS, με τα μικροϋλικά, τα υλικά σύνδεσης και την εργασία για 
            την πλήρη εγκατάσταση. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :    8.97 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 77  
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            (8141.2.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13           
 
            Αναμικτήρας  (μπαταρία) νιπτήρα, θερμού - ψυχρού νερού, πάνω 
            σε νιπτήρα, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, διαμέτρου 1/2 INS, 
            δηλαδή  αναμικτήρας  και  μικροϋλικά  στον  τόπο και εργασία 
            τοποθέτησης, σύνδεσης και εγκατάστασης. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   60.63 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 78  
             
            (8141.3.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13           
 
            Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
            επιχρωμιωμένος,   νεροχύτη,   διαμέτρου   1/2  INS,  δηλαδή, 
            αναμικτήρας   και   μικροϋλικά   επί   τόπου   και   εργασία 
            τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   70.31 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 79  
             
            (8141.4.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13           
 
            Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
            επιχρωμιωμένος,  λουτήρα  ή λεκάνης καταιονηστήρα με σταθερό 
            και   κινητό   καταιονηστήρα,  διαμέτρου  1/2  INS,  δηλαδή, 
            αναμικτήρας   και   μικροϋλικά   επί   τόπου   και   εργασία 
            τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     101.73 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 80  
             
            (Ν8141.12.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 13           
 
            Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  -  ψυχρού ύδατος, νιπτήρος, 
            ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, κατάλληλος για χρήση από ΑΜΕΑ, 
            διαμέτρου   1/2INS,   με   μακρύ  ρουξούνι,  μακρύ  στέλεχος 
            χειρισμού,  με κεραμικό δίσκο και φίλτρο οικονομίας, πλήρης, 
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 
            μελέτης,  δηλαδή,  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και 
            εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρης εγκατάστασης. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     107.39 
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            ΑΡΘΡΟ - 81  
             
            (8151.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη, ευρωπαϊκού (καθημένου) 
            τύπου,  χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσης και τα εξαρτήματά 
            του,  δηλαδή  λεκάνη και υλικά στερέωσης και συγκόλλησης επί 
            τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης στομίων. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :     192.13 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 82  
             
            (Ν8151.12.1.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Λεκάνη  αποχωρητηρίου Α.Μ.Κ. από πορσελάνη, με τον μηχανισμό 
            πλύσης  και  το  ανατομικό  κάθισμα  βαρέως  τύπου,  πλήρης, 
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 
            μελέτης,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικών, μικροϋλικών και 
            ειδικών  εξαρτημάτων  σύνδεσης και στήριξης και της εργασίας 
            πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης και παράδοσης σε λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     555.13 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 83  
             
            (Ν8151.91.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Χειρολαβή  ασφαλείας,  χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ, ανακλεινόμενη με 
            χαρτοθήκη τοποθετούμενη δίπλα στη λεκάνη, πλήρης, σύμφωνα με 
            την  Τεχνική  Περιγραφή και προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή 
            προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση και εργασία 
            πλήρους εγκατάστασης 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     235.06 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 84  
             
            (Ν8151.92.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Χειρολαβή    ασφαλείας,   χώρου   υγιεινής   ΑΜΕΑ,   σταθερή 
            τοποθετούμενη  δίπλα  στο  νιπτήρα,  πλήρης,  σύμφωνα με την 
            Τεχνική  Περιγραφή  και  προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή 
            προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση και εργασία 
            πλήρους εγκατάστασης 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     156.71 
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            ΑΡΘΡΟ - 85  
             
            (8160.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Νιπτήρας  πορσελάνης, διαστάσεων περίπου 42Χ56 CM, πλήρης με 
            βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με αλυσίδα, σιφώνι χρωμέ Φ 
            11/4  INS,  στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
            εξαρτήματα  όπως  και  τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο 
            κλπ.)  και  την εργασία πλήρους εγκατάστασης και με παράδοση 
            σε λειτουργία. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :     164.74 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 86  
             
            (Ν8160.13.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Νιπτήρας  πορσελάνης,  υποκαθήμενος  σε  πάγκο,  τύπου OVAL, 
            διαστάσεων  περίπου  57χ41cm  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική 
            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, με βαλβίδα χρωμέ 
            (στραγγιστήρα)  πώμα  με  αλυσίδα, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 Ins, 
            στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα 
            όπως  και τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
            και με παράδοση σε λειτουργία. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :     274.74 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 87  
             
            (Ν8160.21.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Νιπτήρας  για  χρήση  από  Α.Μ.Ε.Α.  πλήρης,  σύμφωνα με την 
            Τεχνική  Περιγραφή  και Προδιαγραφές της μελέτης, με σιφώνι, 
            τα  υλικά  και μικροϋλικά (χαλκοσωλήνες, ρακόρ, κλπ) και την 
            εργασία πλήρους εγκατάστασης και με παράδοση σε λειτουργία. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :     321.54 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 88  
             
            (8162.3.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Λεκάνη  καταιονηστήρα  με  βαλβίδα,  από  υαλώδη  πορσελάνη, 
            διαστάσεων  σκάφης  λεκάνης  περίπου 70χ70 CM, δηλαδή λεκάνη 
            και  υλικά  στερέωσης  και συγκόλλησης επί τόπου και εργασία 
            πλήρους εγκατάστασης και συγκόλλησης στομίων για λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 



33 
 

            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     149.52 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 89  
             
            (8165.1.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 17           
 
            Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους περίπου 50 CM, 
            μίας  σκάφης, διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 CM, μήκους έως 1,2 
            Μ,   πλήρης   με   βαλβίδα   (στραγγιστήρα),   πώμα,  σωλήνα 
            υπερχείλισης  και  στηρίγματα,  δηλαδή  νεροχύτης  και λοιπά 
            γενικά  εξαρτήματα  και  υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
            εγκατάστασης για λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     199.42 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 90  
             
            (8165.2.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 17           
 
            Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους περίπου 50 CM, 
            δύο  σκαφών,  διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ20 CM, μήκους 1,80 Μ, 
            πλήρης  με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχείλισης 
            και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα 
            και  υλικά  επί  τόπου  και εργασία πλήρους εγκατάστασης για 
            λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     249.27 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 91  
             
            (8166.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Σιφώνι    νεροχύτου    (μαρμάρινου    ή   ανοξείδωτου)   από 
            πολυαιθυλένιο,  μιας  σκάφης,  με  όλα  τα εξαρτήματα, υλικά 
            συγκόλλησης,   σύνδεσης   και   στήριξης   και  την  εργασία 
            εγκατάστασης και προσαρμογής στο δίκτυο αποχέτευσης. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   25.87 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 92  
             
            (8166.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            
 
            Σιφώνι    νεροχύτου    (μαρμάρινου    ή   ανοξείδωτου)   από 
            πολυαιθυλένιο,  δύο  σκαφών,  κατά  τα  λοιπά  όπως το Άρθρο 
            8166.1. 
            (1 τεμ.) 
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            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   37.07 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 93  
             
            (8168.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Καθρέπτης  τοίχου  πάχους  4  ΜΜ  μπιζουτέ, διαστ. 42Χ60 CM, 
            δηλαδή  καθρέπτης,  δύο  ή τέσσερες κοχλίες με κομβία χρωμέ, 
            μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   36.21 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 94  
             
            (Ν8168.12.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Ανακλινόμενος  καθρέπτης  χώρου  υγιεινής ΑΜΕΑ, πάχους 5 ΜΜ, 
            διαστάσεων  75χ60  CM, με εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
            ορειχάλκινα  επιχρωμιωμένα,  δηλαδή καθρέπτης και μικροϋλικά 
            επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :     291.01 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 95  
             
            (8171.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Σαπωνοθήκη  πορσελάνης,  διαστ.  7,5χ15  CM,  πλήρης, δηλαδή 
            υλικά   και   μικροϋλικά   επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους 
            τοποθέτησης. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   15.06 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 96  
             
            (8172.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Σαπωνοσπογγοθήκη   πορσελάνης,   διαστ.   30Χ15   CM,  χωρίς 
            χειρολαβή, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
            εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   18.53 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 97  
             
            (8174.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
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            ∆οχείο  ρευστού  σάπωνα,  επιχρωμιωμένο,  δηλαδή  υλικά  και 
            μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία πλήρους τοποθέτησης και 
            παράδοση σε λειτουργία. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   46.06 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 98  
             
            (8175.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Άγκιστρο  (γάντζος)  ανάρτησης, από πορσελάνη, εντοιχισμένο, 
            διπλό,  με  τα  μικροϋλικά στερέωσης και την εργασία πλήρους 
            εγκατάστασης. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   13.26 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 99  
             
            (Ν8176.22.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            ∆οχείο  απορριμμάτων  WC,  μεταλλικό  πλήρες,  σύμφωνα με την 
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή 
            προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   58.06 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 100  
             
            (Ν8176.23.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Βουρτσάκι  καθαρισμού  λεκάνης  WC,  με  το  δοχείο (πιγκάλ) 
            πλήρες,  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
            της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   42.65 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 101  
             
            (8178.1.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 14           
 
            Χαρτοθήκη  επιχρωμιωμένη,  απλή,  πλήρης,  δηλαδή  υλικά και 
            μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :    8.53 
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            ΑΡΘΡΟ - 102  
             
            (8179.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 18           
 
            Κάθισμα   λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα,  χρώματος  λευκού, 
            πλήρες,  δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
            πλήρους τοποθέτησης. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   22.97 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 103  
             
            (8201.1.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 19           
 
            Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Pα,  φορητός,  γόμωσης  6  KG, 
            πλήρης,  με το αντίστοιχο στήριγμα ανάρτησής του στον τοίχο, 
            πλήρως   τοποθετημένος,   δηλαδή   προμήθεια,  μεταφορά  και 
            στήριξη. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   37.79 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 104  
             
            (Ν8204.71.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 20           
 
            Πυροσβεστικό ερμάριο, τροφοδοτούμενο από το δίκτυο ύδρευσης, 
            με  εύκαμπτο  σωλήνα  διαμέτρου  3/4"  και  μήκους  15m,  με 
            ακροφύσιο  (αυλίσκο)  και  κρουνό 3/4" με μια βάνα αποκοπής, 
            κορμό,  ημισύνδεσμο  και  διπλωτήρα,  πλήρης, σύμφωνα με την 
            Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή υλικά 
            και  μικροϋλικά  επί  τόπου  με  την εργασία συναρμολόγησης, 
            βαφής  με  κόκκινο  χρώμα,  σύνδεσης,  στερέωσης και πλήρους 
            εγκατάστασης. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     410.84 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 105  
             
            (Ν8218.21.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21           
 
            ∆ίδυμο  υποβρύχιο  αντλητικό  συγκρότημα  λυμάτων,  εντός 
            φρεατίου,  παροχής εκάστης αντλίας 45 Μ3/Η & μανομετρικού 10 
            ΜΣΥ,  με  την  σωλήνωση  κατάθλιψης και την διάταξη σύνδεσης 
            προς   την   κατάθλιψη   και   την   κατάδυση,  πλήρες,  που 
            περιλαμβάνει  δύο αντλίες εκ των οποίων η μία είναι εφεδρική 
            της   άλλης,   ηλεκτρικό  πίνακα  λειτουργίας,  ελέγχου  και 
            αυτοματισμού,  φλοτεροδιακόπτες,  βαλβίδα  αντεπιστροφής, το 
            σύστημα  ALARM ανώτερης στάθμης και όλα τα απαιτούμενα υλικά 
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            και  μικροϋλικά, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 
            και  προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
            εγκατάσταση,   σύνδεση   προς   το  δίκτυο  αποχέτευσης  και 
            ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   4,392.10 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 106  
             
            (Ν8218.22.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 21           
 
            ∆ίδυμο  υποβρύχιο  αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων ή ομβρίων, 
            εντός   φρεατίου,   παροχής   εκάστης  αντλίας  4,5  Μ3/Η  & 
            μανομετρικού  7  ΜΣΥ,  με  την  σωλήνωση  κατάθλιψης και την 
            διάταξη  σύνδεσης  προς  την  κατάθλιψη  και  την  κατάδυση, 
            πλήρες,  που  περιλαμβάνει  δύο  αντλίες εκ των οποίων η μία 
            είναι  εφεδρική  της  άλλης,  ηλεκτρικό  πίνακα λειτουργίας, 
            ελέγχου    και   αυτοματισμού,   φλοτεροδιακόπτες,   βαλβίδα 
            αντεπιστροφής,  το σύστημα ALARM ανώτερης στάθμης και όλα τα 
            απαιτούμενα  υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με τα σχέδια, την 
            τεχνική  περιγραφή  και  προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή 
            προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο 
            αποχέτευσης  και  ηλεκτρικό  δίκτυο  και  παράδοση  σε πλήρη 
            λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,903.68 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 107  
             
            (Ν8232.31.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22           
 
            Πιεστικό  συγκρότημα κρύου νερού χρήσης πλήρες, αποτελούμενο 
            από  1  πολυβάθμιο  συγκρότημα  αντλίας  -  ηλεκτροκινητήρα, 
            παροχής 7,1 Μ3/Η και μανομετρικού 55 ΜΥΣ με πιεστικό δοχείο, 
            ηλεκτρικό  πίνακα κίνησης και αυτοματισμού, βάση έδρασης και 
            όλα   τα  απαραίτητα  όργανα  και  εξαρτήματα  σύνδεσης  και 
            αυτοματισμού όπως, συλλέκτες, βάνες διακοπής, αντεπίστροφες 
            βαλβίδες, αντικραδασμικοί σύνδεσμοι, ρακόρ, φλάντζες, φίλτρα 
            νερού  και  αέρα,  όργανα  ένδειξης  και αυτοματισμού κ.λ.π, 
            δηλαδή  ένα  πλήρες  πιεστικό  συγκρότημα,  σύμφωνα  με  την 
            Τεχνική  Περιγραφή  και Προδιαγραφές της μελέτης, με όλο τον 
            απαιτούμενο  εξοπλισμό,  τα  υλικά  και  μικροϋλικά  και την 
            εργασία  πλήρους  εγκατάστασης,  σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμής 
            και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   2,293.68 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 108  
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            (Ν8232.32.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22           
 
            Πιεστικό  συγκρότημα κρύου νερού χρήσης πλήρες, αποτελούμενο 
            από  2  πολυβάθμια  συγκροτήματα αντλιών - ηλεκτροκινητήρων, 
            παροχής  εκάστης  3 Μ3/Η και μανομετρικού 68 ΜΣΥ με πιεστικό 
            δοχείο,  ηλεκτρικό  πίνακα  κίνησης  και  αυτοματισμού, βάση 
            έδρασης και όλα τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήματα σύνδεσης 
            και   αυτοματισμού   όπως,   συλλέκτες,   βάνες   διακοπής, 
            αντεπίστροφες  βαλβίδες,  αντικραδασμικοί  σύνδεσμοι, ρακόρ, 
            φλάντζες,   φίλτρα  νερού  και  αέρα,  όργανα  ένδειξης  και 
            αυτοματισμού  κ.λ.π,  δηλαδή ένα πλήρες πιεστικό συγκρότημα, 
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 
            μελέτης,  με  όλο  τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό, τα υλικά και 
            μικροϋλικά  και  την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, 
            ρύθμισης,  δοκιμής  και  παράδοσης  σε  πλήρη  και  κανονική 
            λειτουργία 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   3,867.10 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 109  
             
            (Ν8232.32.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 22           
 
            Πιεστικό  συγκρότημα κρύου νερού χρήσης πλήρες, αποτελούμενο 
            από  2  πολυβάθμια  συγκροτήματα αντλιών - ηλεκτροκινητήρων, 
            παροχής  εκάστης  10  Μ3/Η  και  μανομετρικού 66 ΜΣΥ κατά τα 
            λοιπά όπως το Άρθρο Ν8232.32.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   6,440.52 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 110  
             
            (Ν8256.21.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24           
 
            Ταχυθερμαντήρας   ηλεκτρικός,  συνεχούς  ροής,  ισχύος  6ΚW, 
            παροχής  3,4lt/min  εφοδιασμένος  με  όλα τα αναγκαία όργανα 
            αυτόματης  λειτουργίας  και ρύθμισης όπως και τα ασφαλιστικά 
            του  σύμφωνα  με τους ισχύοντες κανονισμούς, πλήρης, σύμφωνα 
            με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης, 
            δηλαδή   ταχυθερμαντήρας   με   τα  όργανά  του,  υλικά  και 
            μικροϋλικά  στερέωσης  και  σύνδεσης στον τόπο του έργου και 
            εργασία  τοποθέτησης  και  δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και 
            κανονική λειτουργία 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :     402.07 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 111  
             
            (Ν8257.4.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24           
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            Θερμαντήρας νερού (μποϊλερ), διπλής ενέργειας, χωρητικότητας 
            100  l,  με  ηλεκτρική  αντίσταση  και σύνδεση με συγκρότημα 
            ηλιακών    συλλεκτών,   από   χαλυβδοελάσματα,   συγκολλητά, 
            εξολοκλήρου  γαλβανισμένος  θερμά μετά την αποκατασκευή του, 
            για πίεση λειτουργίας 10 AΤΜ, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική 
            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή θερμαντήρας 
            και  μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, 
            σύνδεσης και πλήρης λειτουργίας. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     569.32 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 112  
             
            (Ν8260.11.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 24           
 
            Ηλιακός  συλλέκτης, συνολικής ενεργής επιφάνειας 2.0 έως 2.2 
            m2,  για  την  παραγωγή  θερμού  νερού χρήσης, πλήρης, με τα 
            όργανα  διακοπής (εξαεριστικά, ρυθμιστικές βάνες κλπ), όπως 
            περιγράφεται  πλήρως στην Τεχνική Περιγραφή και προδιαγραφές 
            της  μελέτης  και  δείχνεται στα σχέδια, πλήρως τοποθετημένο 
            και  συναρμολογημένο σε συγκρότημα ηλιακών συλλεκτών, δηλαδή 
            προμήθεια   όλων   των  υλικών,  των  βάσεων,  των  διαφόρων 
            στηριγμάτων,  υλικών συνδέσεων και μικροϋλικών, εγκατάσταση, 
            σύνδεση  με  τα  δίκτυα και δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και 
            κανονική λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     344.37 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 113  
             
            (Ν8448.61.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6221.           
 
            Προκατασκευασμένο   μεταλλικό  ερμάριο  τοποθέτησης  τοπικών 
            συλλεκτών   ύδρευσης   (ζεύγους  κρύου  και  ζεστού  νερού), 
            καταλλήλων διαστάσεων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις 
            Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της  μελέτης, με κάλυμμα ιδίου 
            υλικού  τοποθετημένο  επί  του  ερμαρίου με 4 κοχλίες, με τα 
            απαραίτητα  στηρίγματα,  τις  τρύπες  για την είσοδο και την 
            έξοδο των σωληνώσεων, με τα μικροϋλικά και τον χρωματισμό με 
            βασικό  χρώμα,  στόκο  πιστολιού  και  δύο  στρώματα ψημένου 
            βερνικοχρώματος,  δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του 
            έργου  και  εργασία εντοίχισης ή στερέωσής του στον τοίχο με 
            πακτωμένα  σιδερένια  ελάσματα  μέχρι  πλήρης  και κανονικής 
            λειτουργίας. 
            (1 Τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ  ΕΥΡΩ   :     162.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 114  
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            (8456.4)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29           
 
            ∆εξαμενή    ακαθάρτου   πετρελαίου   από   λαμαρίνα   μαύρη, 
            οξυγονοκολλητή,  οποιωνδήποτε  διαστάσεων και σχήματος, με ή 
            χωρίς  σκελετό από σίδηρο ειδικών διατομών, δηλαδή υλικά και 
            εργασία   πλήρους   κατασκευής   και   διάνοιξης   οπών  και 
            τοποθέτησης. 
            (1 ΚG) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  ΚG  ΕΥΡΩ   :    6.55 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 115  
             
            (8473.1.6)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30           
 
            ∆οχείο  διαστολής  κλειστό  με μεμβράνη, χωρητικότητας 80 l, 
            πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, 
            εγκατάσταση,  σύνδεση,  ρύθμιση  και δοκιμές για παράδοση σε 
            κανονική λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     361.02 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 116  
             
            (8473.1.8)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30           
 
            ∆οχείο  διαστολής  κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 200 l, 
            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8473.1.6. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     535.44 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 117  
             
            (8473.1.10)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 30           
 
            ∆οχείο  διαστολής  κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 320 l, 
            κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 8473.1.6. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     806.75 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 118  
             
            (8537.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 34           
 
            Αεραγωγός  από  γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής 
            διατομής  οποιωνδήποτε  διαστάσεων,  Θηλυκωτός ή φλαντζωτός, 
            κατασκευασμένος  σύμφωνα  με τους Aμερικάνικους Κανονισμούς. 
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            Περιλαμβάνονται  τα  κάθε  φύσης  ειδικά  τεμάχια (καμπύλες, 
            γωνίες,  ταυ, S κλπ.), οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα 
            διαχωρισμού  και  ρύθμισης  της  ποσότητας  του  αέρα και τα 
            στόμια  λήψης  ή  απόρριψης  αέρα,  με  τις  ενισχύσεις  από 
            μορφοσίδηρο  και τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης και στεγάνωσης 
            και την εργασία κατασκευής, εγκατάστασης και ρύθμισης. 
            (1 KG) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  KG  ΕΥΡΩ   :    8.71 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 119  
             
            (8537.4.4)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35           
 
            Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών 
            τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά 
            υλικού  μεταξύ  των τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 100 ΜΜ 
            και  εξωτερικής  διαμέτρου 157 ΜΜ, πάχους αλουμινίου 6mm, με 
            τα  ειδικά  εξαρτήματα  σύνδεσης, τα υλικά και τα μικροϋλικά 
            και  με  την  εργασία  τοποθέτησης  για  παράδοση  σε  πλήρη 
            λειτουργία. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   11.48 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 120  
             
            (8537.4.6)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35           
 
            Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών 
            τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά 
            υλικού  μεταξύ  των τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 125 ΜΜ 
            και εξωτερικής διαμέτρου 187 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 
            8537.4.4. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   13.51 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 121  
             
            (8537.4.8)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 35           
 
            Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών 
            τοιχωμάτων, με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά 
            υλικού  μεταξύ  των τοιχωμάτων, ονομαστικής διαμέτρου 150 ΜΜ 
            και εξωτερικής διαμέτρου 207 ΜΜ, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 
            8537.4.4. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   13.90 
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            ΑΡΘΡΟ - 122  
             
            (8539.2.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40           
 
            Θερμική  μόνωση  επιφανειών  αεραγωγών  ή  δοχείων με πλάκες 
            υαλοβάμβακα,  πάχους  3 CM, πυκνότητας τουλάχιστον 40 KG/M3, 
            που  φέρουν  επικάλυψη  φύλλου αλουμινίου πάχους δέκα μικρών 
            και   ενισχυμένου   με  υαλοπίλημα  επί  χάρτου.  Οι  πλάκες 
            επικολλούνται  σε  όλη  την  επιφάνεια  και στεγανοποιούνται 
            στους  αρμούς  με αυτοκόλλητη πλαστική ταινία πλάτους 5 CM ή 
            στερεώνονται  στην  επιφάνεια των αεραγωγών με βελόνες τύπου 
            STIC-KLIPS και πλακίδια συγκράτησης της μόνωσης σε ποσότητα 
            5  τεμάχια  ανά Μ², δηλαδή προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του 
            έργου,  με  τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικόλλησης ή 
            στερέωσης  της  μόνωσης  και την απαιτούμενη εργασία για την 
            πλήρη εγκατάσταση. 
            (1 Μ²) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ²  ΕΥΡΩ   :   11.72 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 123  
             
            (Ν8542.21.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36           
 
            Στόμιο  οροφής,  προσαγωγής  ή επιστροφής αέρα, με εσωτερικό 
            διάφραγμα   ρύθμισης  της  ποσότητας  του  αέρα,  διαστάσεων 
            150χ150mm,  βαμμένο  ηλεκτροστατικά σε απόχρωση επιλογής της 
            επιβλέπουσας αρχής, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
            και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά 
            στον  τόπο  του  έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και 
            παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   65.18 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 124  
             
            (Ν8542.21.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36           
 
            Στόμιο  οροφής,  προσαγωγής  ή επιστροφής αέρα, με εσωτερικό 
            διάφραγμα   ρύθμισης  της  ποσότητας  του  αέρα,  διαστάσεων 
            200χ200mm, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8542.21.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   72.40 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 125  
             
            (Ν8544.4.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36           
 
            Στόμιο  απαγωγής  αέρα,  τύπου  δισκοβαλβίδας (disk valves), 
            οροφής    από   αλουμίνιο,   διαμέτρου   100   mm,   βαμμένο 
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            ηλεκτροστατικά σε απόχρωση της επιλογής της επίβλεψης, με το 
            δακτύλιο   στερέωσης   στον   αεραγωγό,   δηλαδή  υλικά  και 
            μικροϋλικά επι τόπου καθώς και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης 
            και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   27.16 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 126  
             
            (Ν8547.91.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 36           
 
            Στόμιο βαρύτητας, διαστάσεων 1500χ360mm πλήρως τοποθετημένο, 
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 
            μελέτης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και 
            εργασία   τοποθέτησης,   ρύθμισης  και  παράδοσης  σε  πλήρη 
            λειτουργία. 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     193.35 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 127  
             
            (Ν8557.81.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37           
 
            Εναλλάκτης   θερμότητας   αέρα   -   αέρα  με  ενσωματωμένους 
            ανεμιστήρες  προσαγωγής  -  επιστροφής  παροχής προσαγόμενου 
            αέρα  έως  400 Μ3/Η κατάλληλος για σύνδεση με αεραγωγούς για 
            την   προσαγωγή   νωπού  αέρα  και  την  απόρριψη  αέρα  στο 
            περιβάλλον,  με  το  χειριστήριο,  πλήρης,  σύμφωνα  με  την 
            Τεχνική  Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της 
            μελέτης,   δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάσταση  και 
            σύνδεση  προς τα δίκτυα αεραγωγών και ηλεκτρικού ρεύματος με 
            τα  αντικραδασμικά στηρίγματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
            εγκατάστασης  και  σύνδεσης  και την εργασία για παράδοση σε 
            πλήρη και κανονική λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,676.84 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 128  
             
            (Ν8558.12.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37           
 
            Αυτόνομη   συσκευή  αντλίας  θερμότητας  διαιρούμενου  τύπου 
            (split  -  unit),  για  ψύξη  και  θέρμανση, ολικής ψυκτικής 
            απόδοσης  4,5  kW  με  την επίτοιχη εσωτερική μονάδα και την 
            εξωτερική  μονάδα,  το  χειριστήριο, τα καλώδια σύνδεσης των 
            δύο   μονάδων   με  τα  δίκτυα  ηλεκτρικής  ενέργειας,  τους 
            αυτοματισμούς  του  συγκροτήματος,  τις  βάσεις στήριξης των 
            μονάδων  και κάθε απαιτούμενο υλικό ή δαπάνη, σύμφωνα με την 
            Τεχνική  Περιγραφή,  τις  Προδιαγραφές  και  τα  σχέδια  της 
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            μελέτης,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, 
            δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,140.55 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 129  
             
            (Ν8558.17.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32           
 
            Εσωτερική  κλιματιστική  μονάδα  πολυδιαιρούμενου συστήματος 
            VRF,  τύπου κασέτα ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων κατευθύνσεων, 
            λειτουργίας  με ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας inverter, 
            ψυκτικής  ισχύος  2,2  KW με το φορητό ασύρματο χειριστήριο, 
            συμβατή  με  την  εξωτερική  μονάδα  του  συστήματος, πλήρης 
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Προδιαγραφή  και Προδιαγραφές της 
            μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και 
            μικροϋλικών,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  και  εργασία 
            εγκατάστασης,  σύνδεσης,  ρύθμισης  και  παράδοσης  σε πλήρη 
            λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     934.34 
 
 
           ΑΡΘΡΟ - 130  
             
            (Ν8558.17.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32           
 
            Εσωτερική  κλιματιστική  μονάδα  πολυδιαιρούμενου συστήματος 
            VRF,  τύπου κασέτα ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων κατευθύνσεων, 
            λειτουργίας  με ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας inverter, 
            ψυκτικής   ισχύος  2,8  KW  κατά  τα  λοιπά  όπως  το  Άρθρο 
            Ν8558.17.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     850.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 131  
             
            (Ν8558.17.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32           
 
            Εσωτερική  κλιματιστική  μονάδα  πολυδιαιρούμενου συστήματος 
            VRF,  τύπου κασέτα ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων κατευθύνσεων, 
            λειτουργίας  με ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας inverter, 
            ψυκτικής   ισχύος  3,6  KW  κατά  τα  λοιπά  όπως  το  Άρθρο 
            Ν8558.17.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     850.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 132  
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            (Ν8558.17.8)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32           
 
            Εσωτερική  κλιματιστική  μονάδα  πολυδιαιρούμενου συστήματος 
            VRF,  τύπου κασέτα ψευδοροφής, δύο ή τεσσάρων κατευθύνσεων, 
            λειτουργίας  με ψυκτικό ρευστό R-410A, τεχνολογίας inverter, 
            ψυκτικής   ισχύος  1,7  KW  κατά  τα  λοιπά  όπως  το  Άρθρο 
            Ν8558.17.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     650.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 133  
             
            (Ν8558.19.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 32           
 
            Αντλία    θερμότητας    πολυδιαιρούμενου   συστήματος   VRF, 
            τεχνολογίας  inverter, λειτουργίας με ψυκτικό ρευστό R-410A, 
            ψυκτικής  ικανότητας  περίπου  28  KW πλήρης, σύμφωνα με την 
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  πλήρως 
            συνεργαζόμενη  με  τις εσωτερικές μονάδες του συστήματος και 
            με  το  κεντρικό  σύστημα  ελέγχου  του  κλιματισμού, δηλαδή 
            προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  μεταφορά επι τόπου του 
            έργου   και   εργασία   εγκατάστασης,   στήριξης,  σύνδεσης, 
            ρύθμισης,   δοκιμών  και  παράδοση  σε  πλήρη  και  κανονική 
            λειτουργία.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται και η αντικραδασμική 
            μεταλλική βάση στήριξης της μονάδας 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :  6,700.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 134  
             
            (Ν8558.91.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56           
 
            Σύστημα  ελέγχου  κλιματισμού  VRV  πλήρες,  σύμφωνα  με την 
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή 
            προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών,  προσκόμιση και εργασία 
            εγκατάστασης, συνδέσεις, προγραμματισμός, ρυθμίσεις, δοκιμές 
            και παράδοση του συστήματος έτοιμου προς χρήση 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :   4,000.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 135  
             
            (Ν8559.52.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 39           
 
            Ανεμιστήρας αξονικός, τοίχου ή παραθύρου, παροχής 2.500 Μ3/Η 
            συνοδευόμενος  από  τις  βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, 
            διακόπτες  αναστροφής  κλπ.), πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική 
            Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, 
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            προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση για παράδοση σε 
            λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     430.42 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 136  
             
            (Ν8603.27.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και 
            θέρμανσης,  2  αναχωρήσεων με τα ανάλογα όργανα διακοπής των 
            αναχωρήσεων  (μίνι  διακόπτες),  τα  στηρίγματα  και  όλα τα 
            απαιτούμενα   υλικά   (ρακόρ,   μαστούς,  τάπες,  συστολικά, 
            τερματικά συλλεκτών, κλπ), πλήρως εγκατεστημένος, σύμφωνα με 
            την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της 
            μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια, μεταφορά υλικών και μικροϋλικών 
            και  εργασία  εγκατάστασης, σύνδεσης προς τα δίκτυα, δοκιμών 
            και παράδοση σε λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   61.85 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 137  
             
            (Ν8603.27.5)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           
 
            Τοπικός   συλλέκτης   ορειχάλκινος,   δικτύων  ύδρευσης  και 
            θέρμανσης,  5  αναχωρήσεων,  κατά  τα  λοιπά  όπως  το Άρθρο 
            Ν8603.27.2. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     106.91 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 138  
             
            (8641.)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 31           
 
            Μανόμετρο  με  κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 μέχρι 10 ΑΤΜ, με 
            κάθε  μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 
            λειτουργία. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   30.81 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 139  
             
            (8651.)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 31           
 
            Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως, κεντρικής θέρμανσης, ευθύ ή γωνιακό 
            με  ορειχάλκινη  θήκη,  περιοχής  ένδειξης  0-100°C,  με  τα 
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            μικροϋλικά  και  την εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε 
            λειτουργία. 
            (1 τεμ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ  ΕΥΡΩ   :   47.31 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 140  
             
            (Ν8694.21.4)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40           
 
            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, 
            ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα 
            διαμέτρου   3/4   INS,   συμπεριλαμβανομένων   των   ειδικών 
            θερμομονωτικών εξαρτημάτων ανάρτησης του σωλήνα (για αποφυγή 
            θερμογέφυρων),  πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  μονωτικό υλικό σε μορφή 
            σωλήνων,  με  τα  υλικά  και μικροϋλικά για την στερέωση του 
            υλικού  και  την  στεγανοποίηση των εγκαρσίων και κατά μήκος 
            αρμών και με την εργασία για πλήρη κατασκευή της μόνωσης. 
            (1 M) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    6.44 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 141  
             
            (Ν8694.21.5)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 40           
 
            Θερμική  μόνωση  σωλήνων,  με  εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ, 
            ενδεικτικού   τύπου   ARMAFLEX,   πάχους  13mm,  για  σωλήνα 
            διαμέτρου 1 INS, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο Ν8694.21.4. 
            (1 M) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M  ΕΥΡΩ   :    7.82 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 142  
             
            (8757.2.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45           
 
            Αγωγός  γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25 ΜΜ2, δηλαδή 
            αγωγός και μικροϋλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, 
            γύψος  κλπ.)  στον  τόπο  του  έργου  και  εργασία  για  την 
            τοποθέτηση με στηρίγματα ή μονωτήρες. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    4.82 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 143  
             
            (8757.2.4)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45           
 
            Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 35 ΜΜ², κατά τα 
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            λοιπά όπως το Άρθρο 8757.2.3. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    6.33 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 144  
             
            (8773.3.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τριπολικό, κατάλληλο για 
            τοποθέτηση  στο  έδαφος,  διατομής 3χ2,5 ΜΜ², δηλαδή αγωγός, 
            υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα, 
            αναλογία  οπτοπλίνθων  επισήμανσης, αναλογία άμμου κλπ.) και 
            μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και εργασία τοποθέτησης, 
            διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης   για  πλήρη  και  κανονική 
            λειτουργία. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    3.20 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 145  
             
            (8773.5.10)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), τετραπολικό, κατάλληλο για 
            τοποθέτηση  στο  έδαφος,  διατομής  4χ70 ΜΜ2, δηλαδή αγωγός, 
            υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα, 
            αναλογία  οπτοπλίνθων επισήμανσης, αναλογία άμμου, κλπ.) και 
            μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και εργασία τοποθέτησης, 
            διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης,  για  πλήρη  και  κανονική 
            λειτουργία. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :   39.69 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 146  
             
            (8773.6.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), πενταπολικό, κατάλληλο για 
            τοποθέτηση  στο  έδαφος,  διατομής 5χ2,5 ΜΜ2, δηλαδή αγωγός, 
            υλικά   σύνδεσης   και  επισήμανσης  (μούφες,  κως,  πέδιλα, 
            αναλογία  οπτοπλίνθων  επισήμανσης, αναλογία άμμου κλπ.) και 
            μικροϋλικά  στον  τόπο  του  έργου  και εργασία τοποθέτησης, 
            διακλάδωσης,   δοκιμών   μόνωσης   για  πλήρη  και  κανονική 
            λειτουργία. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    4.58 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 147  
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            (8773.6.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), πενταπολικό, κατάλληλο για 
            τοποθέτηση  στο έδαφος, διατομής 5χ4 ΜΜ2, κατά τα λοιπά όπως 
            το Άρθρο 8773.6.2. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    5.85 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 148  
             
            (8774.3.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο, 
            τριπολικό,  διατομής 3χ1,5 ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
            υλικών    και   μικροϋλικών   (κολάρα,   κοχλίες,   μούφες, 
            τσιμεντοκονίαμα,    τακάκια,    πέδιλα,    κασσιτεροκόλληση, 
            μονωτικά,  ειδικά  στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας καλωδίων 
            κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και 
            οπών   σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση, 
            διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με 
            τα  εξαρτήματα  της  εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για 
            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    5.14 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 149  
             
            (8774.3.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο, 
            τριπολικό,  διατομής  3χ2,5 ΜΜ², κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 
            8774.3.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    5.48 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 150  
             
            (8774.3.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο, 
            τριπολικό,  διατομής  3χ4  ΜΜ2,  κατά τα λοιπά όπως το Άρθρο 
            8774.3.1. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    6.86 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 151  
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            (8774.6.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 47           
 
            Καλώδιο  τύπου  E1VV-(U,R,S)  (ΝΥΥ),  ορατό  ή εντοιχισμένο, 
            πενταπολικό,  διατομής 5χ4 ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
            υλικών    και   μικροϋλικών   (κολάρα,   κοχλίες,   μούφες, 
            τσιμεντοκονίαμα,    τακάκια,    πέδιλα,    κασσιτεροκόλληση, 
            μονωτικά,  ειδικά  στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας καλωδίων 
            κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και 
            οπών   σε  οποιοδήποτε  στοιχείο  του  κτιρίου,  τοποθέτηση, 
            διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με 
            τα  εξαρτήματα  της  εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για 
            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    9.35 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 152  
             
            (Ν8798.11.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46           
 
            Καλώδιο τύπου UTP Cat 6, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 
            &  EIA/TIA 568B, 4" πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
            και  Προδιαγραφές  της  μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και 
            μικροϋλικών  (καλώδιο,  στηρίγματα,  αναλογία εσχάρας, κλπ), 
            προσκόμιση   επί  τόπου  του  έργου  και  εργασία  διάνοιξης 
            αυλακιών  και  οπών  σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, με 
            την   τοποθέτηση,  διαμόρφωση  και  σύνδεση  των  άκρων  του 
            καλωδίου  (μέσα  στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) 
            και εργασία για πλήρη εγκατάσταση. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    2.56 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 153  
             
            (8801.1.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49           
 
            ∆ιακόπτης  χωνευτός  με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με 
            το  κουτί,  απλός μονοπολικός, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
            εγκατάσταση και σύνδεση. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :    4.06 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 154  
             
            (8801.1.4)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49           
 
            ∆ιακόπτης  χωνευτός  με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με 
            το  κουτί,  κομιτατέρ  ή  αλλέ ρετούρ, κατά τα λοιπά όπως το 
            Άρθρο 8801.1.1. 
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            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :    5.83 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 155  
             
            (Ν8811.11.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49           
 
            ∆ιακόπτης  στεγανός,  χωνευτός, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης 
            250V,   απλός   μονοπολικός,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση 
            διακόπτου  και  μικροϋλικών  (γύψος, καννάβι, μίνιον, κλπ.) 
            εγκατάσταση και σύνδεση. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   16.05 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 156  
             
            (Ν8811.21.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49           
 
            ∆ιακόπτης  δύο  πλήκτρων  (κομιτατέρ),  στεγανός, για έλεγχο 
            (άνοιγμα-κλείσιμο)    ηλεκτρικά    ελεγχόμενων    ανοιγμάτων 
            (φεγγιτών  ή  ρολών),  έντασης  10Α,  με  το  κουτί  οργάνων 
            διακοπής  (τοίχου  ή  γυψοσανίδας),  πλήρης,  σύμφωνα με την 
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή 
            προμήθεια,  προσκόμιση  διακόπτου  και  μικροϋλικών  (γύψος, 
            καννάβι, μίνιον, κλπ.) εγκατάσταση και σύνδεση. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   22.91 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 157  
             
            (8826.3.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49           
 
            Ρευματοδότης  χωνευτός,  SCHUKO,  έντασης  16Α, με το κουτί, 
            δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  μικροϋλικά, εγκατάσταση και 
            σύνδεση, παραδομένος σε λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :    9.04 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 158  
             
            (8827.3.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49           
 
            Ρευματοδότης  στεγανός,  χωνευτός,  SCHUKO,  έντασης  16  Α, 
            δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  ρευματοδότη και μικροϋλικών, 
            εγκατάσταση και σύνδεση. 
            (1 τεμ.) 
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            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   15.04 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 159  
             
            (Ν8840.21.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού & κίνησης Π1.Π πλήρης, σύμφωνα 
            με   τα   μονογραμμικά   διαγράμματα  πινάκων,  την  Τεχνική 
            Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα 
            διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, 
            ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες,  ρελέ  διαφυγής, διατάξεις 
            διαφορικής   και  αντικεραυνικής  προστασίας,  κλπ),  με  τα 
            απαραίτητα  στηρίγματα,  τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου 
            και   εξόδου   των   ηλεκτρικών   γραμμών,  τους  ακροδέκτες 
            καλωδιώσεων   εσωτερικής   συνδεσμολογίας,   την   εσωτερική 
            συνδεσμολογία,  τις  βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια 
            ηλεκτρικού    πίνακα   με   πλήρη   ηλεκτρολογική   εξάρτηση 
            συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου 
            και   εργασία   εγκατάστασης   του   πίνακα,   σύνδεση   των 
            εισερχόμενων  και  απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών 
            στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για 
            την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   3,427.10 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 160  
             
            (Ν8840.21.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού  &  κίνησης Π2.Π κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8840.21.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     469.15 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 161  
             
            (Ν8840.21.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού  &  κίνησης Π3.1 κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8840.21.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     540.55 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 162  
             
            (Ν8840.21.4)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού  &  κίνησης Π3.2 κατά τα λοιπά 
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            όπως το Άρθρο Ν8840.21.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     540.55 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 163  
             
            (Ν8840.21.5)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού  &  κίνησης Π3.3 κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8840.21.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     540.55 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 164  
             
            (Ν8840.21.6)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Ηλεκτρικός  πίνακας  φωτισμού  &  κίνησης Π3.4 κατά τα λοιπά 
            όπως το Άρθρο Ν8840.21.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     540.55 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 165  
             
            (Ν8840.21.7)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Ηλεκτρικός  πίνακας φωτισμού & κίνησης Π4 κατά τα λοιπά όπως 
            το Άρθρο Ν8840.21.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     458.95 
 
 
              ΑΡΘΡΟ - 166  
             
            (Ν8975.38.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59           
 
            Φωτιστικό  σώμα τύπου spot, διαμέτρου 20cm, με λαμπτήρες LED 
            συνολικής   ισχύος  28W  με  πλήρη  ηλεκτρολογική  εξάρτηση, 
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 
            μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση 
            επί  τόπου  και  εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και 
            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απόδ: Lumen/W >= 120 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   88.32 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 167  
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            (Ν8975.39.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59           
 
            Φωτιστικό  σώμα  οροφής,  με  λαμπτήρες LED συνολικής ισχύος 
            42W,  διαστάσεων  120χ20cm  με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, 
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 
            μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση 
            επί  τόπου  και  εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και 
            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απόδ: Lumen/W >= 120 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     143.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 168  
             
            (Ν8975.40.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59           
 
            Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, με λαμπτήρες LED συνολικής ισχύος 
            36W,  διαστάσεων  60χ60cm  με  πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση, 
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 
            μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση 
            επί  τόπου  και  εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και 
            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Απόδ: Lumen/W >= 120 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     132.80 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 169  
             
            (Ν8975.40.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59           
 
            Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, με λαμπτήρες LED συνολικής ισχύος 
            42W,  διαστάσεων  120χ20cm  κατά  τα  λοιπά  όπως  το  Άρθρο 
            Ν8975.40.1. Απόδ: Lumen/W >= 120 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     137.90 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 170  
             
            (Ν8987.21.2.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62           
 
            Αυτόνομο  φωτιστικό  σώμα  φωτισμού  ασφαλείας,  με λαμπτήρα 
            φθορισμού  8W,  αυτονομίας  90min  απλής όψης με οποιαδήποτε 
            σήμανση   (όδευσης  διαφυγής,  ΕΧΙΤ  κλπ),  με  ενσωματωμένο 
            συσσωρευτή  Νικελίου - Καδμίου, αυτόματη φόρτιση και αυτόματο 
            μεταγωγέα   σε   περίπτωση  ανάγκης,  με  ενδεικτική  λυχνία 
            λειτουργίας  και  κομβίο  δοκιμής,  πλήρες,  σύμφωνα  με την 
            Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή 
            προμήθεια,   μεταφορά  και  εργασία  τοποθέτησης,  σύνδεσης, 
            δοκιμών για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
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            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   78.12 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 171  
             
            (Ν8992.14.1.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61           
 
            Σύστημα  κεραιών λήψης επίγειων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
            προγραμμάτων  πλήρης  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και 
            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  με τον ιστό στήριξης και όλα τα 
            απαιτούμενα  υλικά  και  μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια υλικών 
            και  μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία 
            εγκατάστασης   ιστών   και  κεραιών,  συνδέσεις,  ρυθμίσεις, 
            δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     446.05 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 172  
             
            (Ν8992.21.1.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 49           
 
            Κεραιοδότης  σημάτων TV σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
            Προδιαγραφές  της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, 
            μικροϋλικά,  σύνδεση  και  παράδοση  σε  πλήρη  και κανονική 
            λειτουργία,   με   την   μέτρηση  των  αντιστάσεων  και  την 
            πιστοποίηση του συστήματος 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   24.63 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 173  
             
            (Ν8992.32.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61           
 
            Τοπικός   ενισχυτής   σήματος   R-TV   (ενισχυτής  γραμμής), 
            ρυθμιζομένου  κέρδους  μέχρι 45dB, περιοχής ενίσχυσης 47-862 
            ΜΗz,   πλήρης,   σύμφωνα   με   την  Τεχνική  Περιγραφή  και 
            Προδιαγραφές   της  μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και 
            μικροϋλικών  και  εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών και 
            παράδοσης σε λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     209.75 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 174  
             
            (Ν8992.53.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46           
 
            Καλώδιο   ομοαξονικό   μεταφοράς   σήματος   TV,   ορατό   ή 
            εντοιχισμένο,   δηλαδή  προμήθεια  υλικών  και  μικροϋλικών, 
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            προσκόμιση επι τόπου και εργασία διανοίξεως αυλακιών και οπών 
            σε  οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση 
            των άκρων, σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
            (1 Μ) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ  ΕΥΡΩ   :    6.82 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 175  
             
            (Ν8993.19.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Κατανεμητής  φωνής  -  δεδομένων  (DATA),  βυσματικού τύπου, 
            σύμφωνα  με  το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6, 19" 
            σφηνωτής  σύνδεσης,  με  εξόδους  RJ45,  μετά του κατάλληλου 
            ικριώματος τοποθέτησης (RACK 19"), πλήρως εγκατεστημένος, με 
            τα  patch  panels  χαλκού,  οπτικά  patch  panels, pigtails, 
            οδηγούς  καλωδίων,  ράφια,  patch  cords  χαλκού και οπτικά, 
            πολύπριζα,   ανεμιστήρες,  θερμοστάτες,  με  πρόβλεψη  κενών 
            θέσεων  για  μελλοντική  τοποθέτηση  του ενεργού εξοπλισμού, 
            πλήρης,  σύμφωνα  με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές 
            και  τα  σχέδια  της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
            εργασία   τοποθέτησης,   σύνδεσης   με  τα  εισερχόμενα  και 
            εξερχόμενα  καλώδια, αρίθμηση καλωδίων, πιστοποίηση, δοκιμών 
            και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,912.10 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 176  
             
            (Ν8993.21.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           
 
            Κεντρικός κατανεμητής εισαγωγής ΟΤΕ μεταλλικός με ρεγκλέτες, 
            πλήρης,  σύμφωνα  με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές 
            και  τα  σχέδια  της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
            εργασία   τοποθέτησης,   σύνδεσης   με  τα  εισερχόμενα  και 
            εξερχόμενα  καλώδια, αρίθμηση καλωδίων, δοκιμών και παράδοση 
            σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     676.10 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 177  
             
            (Ν8993.67.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 61           
 
            Λήψη  τηλεφώνων  ή  DATA,  τύπου  ρευματοδότη, διπλή, με δύο 
            εξόδους  RG  45,  cat  6a,  πλήρης,  σύμφωνα  με την Τεχνική 
            Περιγραφή  και Προδιαγραφές της μελέτης, με το κουτί του και 
            όλα  τα  απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για την τοποθέτησή 
            του  σε  τοίχο,  γυψοσανίδα, οροφή ή κανάλι διανομής, δηλαδή 
            προμήθεια,  προσκόμιση, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, 
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            σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   20.87 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 178  
             
            (Ν9190.91.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 80           
 
            Γεώτρηση   με  δύο  αντλίες  παροχής  εκάστης  10  M3/H  και 
            μανομετρικού 80mΥΣ που περιλαμβάνει: 
             
                -  τις  οικοδομικές  εργασίες  (διάνοιξη υδρογεωτρήσεων, 
            εκσκαφές όδευσης σωλήνων, επιχώσεις, σκυροδετήσεις, κλπ) 
             
                -  την  προμήθεια  υδρογεωτρύπανου,  την μετακίνηση, την 
            συναρμολόγηση,  την  εγκατάσταση  στη  θέση λειτουργίας, την 
            αποσυναρμολόγηση,  την  φόρτωση και την απομάκρυνσή του μετά 
            το πέρας των εργασιών 
             
                -  την  προμήθεια  των  αντλιών  γεώτρησης  με  όλο  τον 
            απαιτούμενο  εξοπλισμό  εγκατάστασης,  στερέωσης,  σύνδεσης, 
            κλπ,  την  προσκόμιση και την εργασία εγκατάστασης, δοκιμών, 
            ρυθμίσεων και παράδοσης έτοιμων προς χρήση 
             
                -  την  προμήθεια,  προσκόμιση  και εγκατάσταση όλου του 
            υδραυλικού  εξοπλισμού  (σωλήνες,  βάνες, τεμάχια εξάρμωσης, 
            φίλτρα, κλπ) 
             
                -  την  ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  (πίνακας κίνησης και 
            ελέγχου των αντλιών, καλωδιώσεις, κλπ) 
             
                και  κάθε  απαιτούμενο  υλικό,  μικροϋλικό  και  δαπάνη, 
            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  προδιαγραφές  της 
            μελέτης και παράδοση της γεώτρησης έτοιμης προς χρήση 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :    12,000.00 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 179  
             
            (Ν9350.99.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29           
 
            Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), ΠΓ (γεώτρησης) πλήρες, 
            σύμφωνα  με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική 
            Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα 
            διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, 
            ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες,  ρελέ  διαφυγής, διατάξεις 
            αντικεραυνικής  προστασίας,  κλπ),  με  τις  βαφές,  τη βάση 
            στήριξης  του πίλαρ και κάθε απαιτούμενο υλικό, μικροϋλικό ή 
            δαπάνη,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία κατασκευής 
            της  βάσης  έδρασης,  εγκατάσταση  και παράδοση έτοιμου προς 
            χρήση 
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            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     801.25 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 180  
             
            (Ν9350.99.2)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29           
 
            Κιβώτιο  ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), Π∆ κατά τα λοιπά όπως 
            το Άρθρο Ν9350.99.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     801.25 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 181  
             
            (Ν9350.99.3)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29           
 
            Κιβώτιο  ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), ΠΒ κατά τα λοιπά όπως 
            το Άρθρο Ν9350.99.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     801.25 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 182  
             
            (Ν9350.99.4)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29           
 
            Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ), Π∆Ε κατά τα λοιπά όπως 
            το Άρθρο Ν9350.99.1. 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     801.25 
 
 
            ΑΡΘΡΟ - 183  
             
            (Ν9985.41.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45           
 
            Χαλύβδινη  θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία (St/tZn), με πάχος 
            επιψευδαργύρωσης  500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε θεμελιακή 
            γείωση,  σύμφωνα  με  το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2, διαστάσεων 
            30x3,5mm  ενδεικτικού  τύπου  ΕΛΕΜΚΟ  6401130  ή  ισοδύναμου 
            πλήρης,  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 
            της   μελέτης,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση  και  εργασία 
            πλήρους   τοποθέτησης.   Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  και  το 
            στήριγμα για κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας 
            (1 τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   10.50 
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            ΑΡΘΡΟ - 184  
             
            (Ν9985.79.1)    ΚΩ∆. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 45           
 
            Μπάρα  εξίσωσης  δυναμικού,  χάλκινη,  διαστάσεων 40χ3mm, με 
            ανάλογες υποδοχές για αγωγούς, ταινίες, κλπ, πλήρης, σύμφωνα 
            με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της μελέτης, 
            δηλαδή   προμήθεια   όλων   των   απαιτουμένων   υλικών  και 
            μικροϋλικών, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε 
            λειτουργία. 
            (1 Τεμ.) 
 
            Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Τεμ.  ΕΥΡΩ   :     126.90 
 
 
 

Μάιος 2021 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 

Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213‐2038‐140 
Fax : 213‐2038‐514 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟ: 76433/10‐11‐2020   ΑΔΑ ΩΗΨ046ΜΤΛ6‐4Δ8)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χ της ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΎ 

ΚΑΤΑΦΥΓΊΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
  Κ.Α.:  
  CPV: 45210000‐2  

  NUTS: EL 301 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.258.064,51 € 

  ΦΠΑ 24%: 541.935,48 € 

  ΣΥΝΟΛΟ: 2.800.000,00 € 

   

   
 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ) 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  
Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει τον 
Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) και η κατασκευή τους ανατίθεται σε κατασκευαστική 
επιχείρηση μετά από δημόσιο διαγωνισμό.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 Τα Δημοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 Της με αριθμ. 12 Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 14016/24‐4‐2018 του Υπουργείου Εσωτερικών 

 του Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ειδικότερα του άρθρου 
209, παρ.1)  

 του  Ν.  3852/10  (Φ.Ε.Κ.  Α΄/07‐06‐10)  ¨Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨  

 του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13‐07‐2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»  

 των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης του έργου.  

 Του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Του  Ν.  4129/2013  (ΦΕΚ  Α’  52)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο»  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Η  με  αριθμό  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17‐7‐2012  απόφαση  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  «Έγκριση  τετρακοσίων  σαράντα  (440) 
Ελληνικών  Τεχνικών Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ)  με υποχρεωτική  εφαρμογή σε όλα  τα Δημόσια  Έργα»  (ΦΕΚ 
2221Β'/30.7.2012)  και  η  Εγκύκλιος  26  (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4‐10‐2012)  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων 
Έργων (ΑΔΑ Β4Τ81‐70Θ).  

 Οι  Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005  και 20/2006  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  και  η  Εγκύκλιος 27/2012  του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  

 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 εργολαβίας 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 παραπάνω.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ  
Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:  
1. Το συμφωνητικό.  
2. Η Διακήρυξη.  
3. Η Οικονομική Προσφορά.  
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).  
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).  
7. Η Τεχνική Έκθεση ‐ Τεχνική Περιγραφή.  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.  
9.  Οι  εγκεκριμένες  μελέτες,  που  θα  χορηγηθούν  στον  ανάδοχο  από  την  υπηρεσία  και  οι  εγκεκριμένες 
τεχνικές  μελέτες,  που  θα  συνταχθούν  από  τον  Ανάδοχο,  αν  προβλέπεται  η  περίπτωση  αυτή  από  τα 
συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  
10. Το Χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
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Επίσης συμβατική ισχύ έχουν:  
α) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια  
β) Οι Ευρωκώδικες.  
γ) Οι Ε.Τ.Ε.Π.  
δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΗ ‐ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 
  
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ ‐ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ  
Το προτεινόμενο  χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού παρέχει  την πρόοδο  των  επί  μέρους  εργασιών μέσα 
στη  συνολική  προθεσμία  αποπεράτωσης  που  προβλέπεται  στην  Ειδική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  ή  την 
Διακήρυξη.  Ο  ανάδοχος  υποβάλλει  προς  την  Υπηρεσία  χρονοδιάγραμμα  με  περιοριστική  την  τελική 
προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  και  προτείνει  ενδιάμεσες  τμηματικές  αποκλειστικές  προθεσμίες,  για 
έγκριση. Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων και τον 
αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. Πάντως 
όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  κατά  τις  εργάσιμες  μέρες  και  ώρες  εκτός  αν  λόγω  αναγκών  του  έργου 
ζητηθεί  από  την  επίβλεψη  εγγράφως  υπερωριακή  εργασία  ή  εκτέλεση  εργασιών  σε  μη  εργάσιμες  μέρες. 
Εννοείται  ότι  η  υπερωριακή  απασχόληση  δεν  αμείβεται  με  πρόσθετη  αποζημίωση  στον  ανάδοχο.  Μόνον 
έγγραφη άδεια της επίβλεψης για υπερωριακή απασχόληση επιτρέπει εργασίες.  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
Οι  τιμές  του  τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρων και  έντεχνων  εργασιών  του αναδόχου χωρίς  να 
δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνονται:  
1.  Δαπάνες  λειτουργίας  των  απαιτούμενων  μηχανημάτων  (μισθώματα  ‐  καύσιμα‐λιπαντικά‐ασφάλιστρα‐ 
δαπάνες εγκατάστασης λοιπές επιβαρύνσεις).  
2.  Δαπάνες  για  το απαιτούμενο προσωπικό συνεργείων  και  μηχανικού  εξοπλισμού  (ημερομίσθια‐έκτακτες 
παροχές – ασφαλίσεις – ημεραργίες ‐ λοιπές επιβαρύνσεις).  
3. Δαπάνες προμήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης μεταφοράς από τον τόπο 
παραγωγής ή προμήθειας στον τόπο του έργου. Σαν απαιτούμενα υλικά λογίζονται όλα είτε κατονομάζονται 
ρητά στο τιμολόγιο είτε όχι, αλλά είναι οπωσδήποτε απαραίτητα.  
4.  Δαπάνες  ασφαλίστρων  υλικών  και  αποζημιώσεις  για  προσωρινή  κατάληψη  έκτασης  προς  μεταφορά  ή 
αποθήκευσή τους.  
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων μηχανημάτων και υλικών. Κάθε δαπάνη που 
δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.  
Καμία  αξίωση  ή  αμφισβήτηση  είναι  δυνατόν  να  θεμελιωθεί  εκ  των  υστέρων  ως  προς  την  ποσότητα  των 
υλικών και τις αποστάσεις μεταφοράς, ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και των μηχανημάτων από 
τον  ανάδοχο.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  αλλαγής  χιλιομετρικών  αποστάσεων  (αποδεκτών  και  από  την 
πλευρά  της  επίβλεψης),  συντάσσεται  πρωτόκολλο  χιλιομετρικής  απόστασης  και  γίνονται  οι  πιστοποιήσεις 
βάση αυτού.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου, και προστίθεται ως ποσοστό 18% στο 
τέλος του προϋπολογισμού εργασιών.  
Στο  ποσοστό  αυτό  περιλαμβάνονται  :  α)  δαπάνες  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης  του  προσωπικού  του 
αναδόχου  και  οι  δαπάνες  για  την  κανονική  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  του  εργοταξίου  (ύδρευση, 
θέρμανση κ.λπ.) β) τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό ‐‐ έξοδα υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης‐ 
‐  εκτέλεσης  και  παραλαβής  του  έργου.  γ)  μισθοί,  αποζημιώσεις,  ασφάλιστρα  διοικητικού  προσωπικού  δ) 
παντός είδους φόροι, τέλη και έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίου και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από 
τον Φ.Π.Α.  που  αποδίδεται  χωριστά  από  τον  Δήμο  ε)  έξοδα  εφαρμογής  εγκεκριμένων  χαράξεων,  δοκιμής 
υλικών  και  δοκιμών  γενικά  για  την  παράδοση  των  έργων  σε  κανονική  λειτουργία  στ)  έξοδα  ασφάλισης  ή 
αποζημίωσης  ατυχημάτων  του  προσωπικού  του  αναδόχου  και  κάθε  είδους  αποζημίωσης  προς  τρίτους  ζ) 
έξοδα καθαρισμού των έργων και  του εργοταξίου και αποκομιδή των προϊόντων σε θέση που επιτρέπει η 
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αστυνομία  η)  κάθε άλλη  δαπάνη  που  δεν  ορίζεται  ρητά αλλά  είναι  απαραίτητη  για  την  ορθή  και  έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση θ) το όφελος του αναδόχου.  
Περιλαμβάνονται  επίσης:  οι  μέχρι  την  οριστική  παραλαβή  δαπάνες  συντήρησης  του  έργου,  ζημιές, 
απρόοπτες φθορές, αποσβέσεις, συντηρήσεις εργαλείων και μηχανημάτων, δαπάνες γραφείων, υπαλλήλων, 
σύνταξης μελετών.  
Το  ποσοστό  αυτό  προστίθεται  στο  άθροισμα  κάθε  ομάδας  εργασιών  της  πιστοποίησης  και  αυτό  που 
προκύπτει  μειούται  κατά  το  ποσοστό  έκπτωσης  που  προσφέρει  ο  ανάδοχος,  για  την  αντίστοιχη  ομάδα 
εργασιών. Στο τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ‐ ΕΛΕΓΧΟΣ ‐ ΔΕΙΓΜΑΤΑ  
Τα  υλικά  πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας  και  να  πληρούν  τους  όρους  των  αντίστοιχων  Τεχνικών 
Προδιαγραφών.  
Πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία δείγματα υλικών για έγκριση, πριν αυτά χρησιμοποιηθούν στο έργο. 
Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς  την έγκριση  της υπηρεσίας, θα απορρίπτονται,  εφόσον 
διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα θα λαμβάνονται από την υπηρεσία έγκαιρα 
για εξέταση και στη συνέχεια (όταν αυτό απαιτείται) θα αποστέλλονται για εξέταση στο Κρατικό Εργαστήριο 
Δοκιμής Υλικών. Θα συσκευάζονται κατάλληλα, θα αναγράφεται  το όνομα του υλικού  (όταν πρόκειται  για 
υλικό  εμπορίου),  για  δε  τα αδρανή  ο  τόπος  προέλευσης,  η  ονομασία  και  τόπος  του  έργου,  το  όνομα  του 
αναδόχου  και  το  απαιτούμενο  υλικό.  Αναγράφεται  επίσης  το  είδος  του  ελέγχου  που  θα  υποβληθούν  τα 
υλικά.  
Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από τα σχετικά προς 
τις  εργασίες  άρθρα  των αναλυτικών  τιμολογίων.  Ο  απαιτούμενος  μηχανικός  εξοπλισμός  καθορίζεται  κάθε 
φορά από το τιμολόγιο. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, είναι υποχρεωμένος να τον 
μισθώσει χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη της υπηρεσίας για πρόσθετη αποζημίωση.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ  
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  όλο  το  απασχολούμενο  προσωπικό  του  στο  ΙΚΑ  όταν  είναι  στην 
ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο (ανά ειδικότητα) ή σε αναγνωρισμένες άλλες από το Δημόσιο 
Ασφαλιστικές  Εταιρείες.  Οι  δαπάνες  για  τις  παραπάνω  ασφαλίσεις  επιβαρύνουν  στο  σύνολό  τους 
(εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου) τον ανάδοχο.  
Σε  καμία  περίπτωση  δεν  επιβαρύνεται  η  υπηρεσία  με  αποζημιώσεις  ατυχημάτων  του  προσωπικού  του 
αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το προσωπικό του αναδόχου και των 
μεταφορικών  του  μέσων,  σε  ξένη  ιδιοκτησία  και  σε  έργα  του  Δημοσίου  ή  του  Δήμου  και  σε  κάθε  άλλο 
κοινωφελές έργο.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΟΙ ‐ ΤΕΛΗ ‐ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους φόρους και τα 
τέλη,  βάσει  των  υφιστάμενων  διατάξεων  και  Νόμων  που  ισχύουν  την  ημέρα  της  διενέργειας  του 
διαγωνισμού. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή οποιασδήποτε αποδοχής θεσπισθεί από το Υπ. Εργασίας 
και  αφορά  επιδόματα,  ημερομίσθια,  δώρα  κ.λπ.  Αν  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού 
επιβληθούν φόροι, τέλη, κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή 
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου, πιστοποιούμενου ή αφαιρούμενου του πράγματι 
πληρωμένου ή εξοικονομημένου ποσού. Ο εργοδότης επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σημαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη του τις γενικές και 
τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούμενα μέσα προσέγγισης και μεταφοράς, 
την  διάθεση,  διαχείριση  και  εναποθήκευση  των  υλικών,  την  κατάσταση  των  οδών  προσπέλασης,  την 
ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και ηλεκτρικού, τις καιρικές συνθήκες, τα υπόγεια δίκτυα και 
γενικά τις ειδικές και γενικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος του έργου και την αρτιότητα 
της κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την υπάρχουσα 
κατάσταση και να αποφύγει  την πρόκληση  ζημιών,  για  την αποκατάσταση των οποίων είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος.  
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ΑΡΘΡΟ 12ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ‐ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
Ο  ανάδοχος  φυλάσσει  και  διατηρεί  σε  καλή  κατάσταση  όλα  τα  υλικά  και  μέσα  που  θα  χρησιμοποιήσει, 
καθώς  και  τις  εκτελούμενες  από  αυτόν  εργασίες.  Η  Υπηρεσία  δίνει  σχετικές  εντολές  που  πρέπει  να 
εκτελεσθούν από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπακούσει παίρνονται μέτρα φύλαξης και προστασίας 
από την Υπηρεσία και καταλογίζονται σε αυτόν οι αντίστοιχες δαπάνες.  
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που εκτελούνται στην 
ίδια περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας.  
Ζημιές  που  προκλήθηκαν  από  αμέλεια  του  αναδόχου  επανορθώνονται  αμέσως  από  αυτόν,  αλλιώς  η 
επανόρθωση  γίνεται  από  την  Υπηρεσία  εις  βάρος  και  για  λογαριασμό  του  αναδόχου.  Ο  ανάδοχος 
προφυλάσσει  και  προστατεύει  την  υπάρχουσα  βλάστηση  και  ευθύνεται  για  κάθε  κοπή  ή  καταστροφή 
δένδρων και θάμνων των οποίων η κοπή δεν είναι προϋπόθεση του έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ‐ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις  ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα μέτρα του για την 
πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη παροχή πρώτων βοηθειών, 
φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη μέτρων πρόληψης ατυχήματος κατά παντός προσώπου ή οχήματος. 
Οι εκσκαφές σε γαιώδη και γενικά οι εκσκαφές σε κατοικημένες περιοχές υποστηρίζονται πάντοτε. Όλες οι 
εκσκαφές επισημαίνονται τη νύχτα με φώτα. Η Υπηρεσία δίδει εντολές στον ανάδοχο για την εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου οι οποίες εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του εργολάβου.  
Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με  τις διατάξεις  του Ν. 3542/07  (ΦΕΚ 50A/02‐03‐2007) 
περί ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήμανση εργασιών στους δρόμους και 2. 
Μη κατάληψη οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη παρακώλυση της κυκλοφορίας κ.λ.π. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  
Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στη κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τμήματος έργου που έχει 
περαιωθεί, μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που 
δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τη σύμβαση. Αν η παραπάνω κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο του 
έργου,  τότε  η  Υπηρεσία  χορηγεί  στον  ανάδοχο  ανάλογη  παράταση  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου.  Σε 
περίπτωση που η χρήση του έργου από τον εργοδότη συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε 
ο εργοδότης καταβάλει στον ανάδοχο τις πράγματι απολύτως δικαιολογημένες πρόσθετες δαπάνες. 
  
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ‐ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ  
Κάθε  εργασία  αναγκαία,  κατά  την  κρίση  της  Υπηρεσίας,  για  την  εφαρμογή  εγκεκριμένων  χαράξεων  στο 
έδαφος εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των 
παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 
  
ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.  
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  
Εκδίδεται με βάση  το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  του έργου και  της σχετικής  εγκριτικής απόφασης 
της  Προϊσταμένης  Αρχής.  Τα  στοιχεία  αυτά,  αποτελούν  και  δικαιολογητικά  έκδοσης  του  εξοφλητικού 
λογαριασμού και επισυνάπτονται σε αυτόν. 
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Άρθρο 1ο Αντικείμενο εργολαβίας  

1.1  Αντικείμενο  της  παρούσας  εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο:  «ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες & τους όρους των εγκεκριμένων συμβατικών 

τευχών  μελέτης  &  δημοπράτησής  του.  Τα  είδη  &  οι  ποσότητες  όλων  των  εργασιών  του  έργου  περιέχονται  στον 

προϋπολογισμό  της  εγκεκριμένης μελέτης  που ανέρχεται  στο  ποσό  των   2.800.000,00€ μαζί  με  τα  απρόβλεπτα,  τα 

απολογιστικά, την αναθεώρηση & τον Φ.Π.Α.  

Δαπάνη Εργασιών   1.661.192,31€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (18%)      299.014,62 € 

Απρόβλεπτα (15%)      294.031,04 € 

Απολογιστικά         3.826,55 € 

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (24%)      541.935,48 € 

Συνολική Δαπάνη συμπ. Φ.Π.Α.   2.800.000,00 € 

1.2 Χρηματοδότηση:  

Άρθρο 2ο Αρχική συμβατική χρηματική αξία εργολαβίας  
Η αρχική συμβατική αξία της εργολαβίας είναι ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών, προσαυξημένος με τα Γ.Ε. 

και Ο.Ε. (18%), με το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. και Ο.Ε.) 

και  των απολογιστικών όπως περιέχονται  στον Προϋπολογισμό  της μελέτης,  μειωμένα  κατά  το ποσοστό  της μέσης 

έκπτωσης, προστιθέμενου του αντίστοιχου Φ.Π.Α. (24%). 

Άρθρο 3ο Ισχύουσες διατάξεις 

3.1  Η εκτέλεση των έργων των Ο.Τ.Α. διέπεται από τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

 του ν. 4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών»,  

 των παραγράφων 4 & 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),)1  

 του ν. 4472/2017 (Α΄74) & ιδίως των άρθρων 118 & 119, 

 της  υπ’  αρ.  56902/215/19‐5‐2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1924)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  &  διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

                                                                 

1   Τα άρθρα 80 έως 110 παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016. 
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 της ΚΥΑ 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).» 

 της Υπ. Αποφ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

 της Υπ. Αποφ. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746/19.05.2017 τεύχος Β') 

«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. 

Αποφ. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών  Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466/31.05.2017 (ΦΕΚ 1994/09.06.2017 τεύχος Β') 

 της Εγκυκλίου 11 με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466/19.06.2017 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Δημοσίευση 

Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» 

 του ν. 3263/2004: «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» 

 του  ν.  3852/2010:  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  &  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

 του  Π.Δ.  171/1987:  «Όργανα  που  αποφασίζουν  ή  γνωμοδοτούν  &  ειδικές  ρυθμίσεις  σε  θέματα  έργων  που 

εκτελούνται  από  τους  Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (ΟΤΑ)  &  άλλες  σχετικές  διατάξεις»,  όπως 

τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα. 

 του  ν.  4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης &  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  – 

δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις ‐ Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα‐Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) & λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα του άρθρου 

1 αυτού. 

 του ν. 4278/2014: «Φάροι, Στρατολογία & άλλες διατάξεις». 

 του ν. 4129/2013: «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011: «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης & ορισμός των μελών τους με 

κλήρωση»,2 

 του  ν.  4013/2011:  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  &  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

 του ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων & πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" & άλλες διατάξεις». 

                                                                 

2    Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό & τοπικό Τύπο & 

άλλες διατάξεις».3  

 του  ν.  3310/2005:  «Μέτρα  για  την  διασφάλιση  της  διαφάνειας &  την  αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  την 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005 (Α' 279), για την 

διασταύρωση των στοιχείων του Αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.  

 του  Π.Δ.  82/1996:  «Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα». 

 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης & Επικρατείας υπ’ αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) σχετικά με 

τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005»’4. 

 της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ 1590/Β/2005) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

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

 των  Αποφάσεων  Υπουργού  ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,  ΔΕΕΠΠ  οικ.502/13‐10‐2000  (ΦΕΚ  1265Β’/18‐10‐2000)  «Εφαρμογή 

Προγραμμάτων  Ποιότητας  Έργων  (ΠΠΕ)  στα  Δημόσια  Έργα  &  Μελέτες»,  ΔΙΔΑΠ/οικ/611(ΦΕΚ  1013/2‐08‐2001) 

«Οδηγίες  υποχρεωτικής  εφαρμογής  για  το  περιεχόμενο,  τον  έλεγχο  &  την  έγκριση  Προγράμματος  Ποιότητας 

Έργου»,  Δ.Ε.Ε.Π.Π.  οικ  110/12‐5‐03  «Τήρηση  βάσης  δεδομένων  με  τις  αστοχίες  μελετών,  κατασκευών  & 

συντηρήσεων Δημοσίων Έργων».  

 του Νέου Οικοδομικού  Κανονισμού Ν.Ο.Κ.,  του  Κτιριοδομικού  Κανονισμού &  του  Διατάγματος  ρυμοτομίας  της 

περιοχής. 

 του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος 2016  (Κ.Τ.Σ‐ 2016)  του  που  εγκρίθηκε  με  την  Απόφαση με  αριθμό 

Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/2016 (ΦΕΚ 1561/Β/2.6.2016) του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ. 

 του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Χαλύβων  Οπλισμού  Σκυροδέματος  (Κ.Τ.Χ.)  2008  που  εγκρίθηκε  με  την  Απόφαση 

Δ14/92330/2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17‐07‐2008 & ΦΕΚ 2113/Β/13‐10‐2008) του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

 του Κανονισμού Φορτίσεων Δομικών Έργων που ακολουθεί το Β.Δ. της 10/31‐12‐1945 (ΦΕΚ 117Α΄/1946). 

 του νέου Κανονισμού για την μελέτη & κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που εγκρίθηκε με τις Δ11ε/0/30123/21‐

10‐91  (ΦΕΚ 1068Β΄/91) &  Δ11β/13/3‐3‐95  (ΦΕΚ 227Β΄/28‐3‐95)  αποφάσεις  του  ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. &  του  Ελληνικού 

κανονισμού  (Ε.Κ.Ω.Σ.  2000)  για  την  μελέτη  &  κατασκευή  έργων  από  σκυρόδεμα  που  εγκρίθηκε  με  την 

Δ17α/116/4/ΦΝ429/6‐11‐2000 (ΦΕΚ 1329/2000) απόφαση του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

 του νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΦΕΚ 613Β΄/12‐10‐1992), όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε 

με την Δ17α/04/46/ΦΝ275/20‐6‐1995 Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 534Β΄/20‐6‐1995) & του Ελληνικού 

                                                                 

3   Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12 & 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021 

Πρβλ και τρίτο εδάφιο περ. 31 παρ. 1 άρθρου 377 του ν. 4412/2016. 

4   Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων για τον έλεγχο 

του ΕΣΡ. 
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Αντισεισμικού  Κανονισμού  (Ε.Α.Κ.  2000)  που  εγκρίθηκε  με  την  Δ17α/141/3/ΦΝ  275/15‐12‐1999  Απόφαση  του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 2184 Β΄/20‐12‐1999). 

 της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17‐7‐2012 (ΦΕΚ2221Β/30‐7‐12) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αν.Αν.Υ.Με.Δι. 

με Θέμα «Έγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 

έργα».  

 Της  Εγκυκλίου  17/2016  (αρ.  πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7‐9‐2016)  με  Θέμα:  Απόφαση  του  Υπουργού  Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)" 

 της  Απόφασης  (ΦΕΚ  1914Β΄/15‐7‐12)  με  αρ.  6690  «Προϊόντα  Δομικών  Κατασκευών:  χαρακτηριστικά,  τεχνικές 

προδιαγραφές,  διαδικασίες  αξιολόγησης  συμμόρφωσης  &  σήμανση  συμμόρφωσης  «CE»  του  Υπ.  Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων».  

 Του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ42/Α’/19‐02‐2013) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ 

του Ε.Κ. και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 

 Όλων των κανονισμών, οδηγιών, προτύπων, αποφάσεων που αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής 

Η/Μ Εγκαταστάσεων. 

Καθώς και: 

των συμβατικών στοιχείων (τευχών κ.λπ.) που αναφέρονται Άρθρο 4ο της παρούσης. 

Αλλά & τις διατάξεις:  

 του ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49Α’) «Κύρωση της 62ης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας 

στην οικοδομική βιομηχανία & ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με αυτή». 

 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ‐84 Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία & την ασφάλεια των εργαζομένων». 

 του ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 117Α’) «Για την υγιεινή & ασφάλεια των εργαζομένων» & του ν. 1767/1988 «Συμπλήρωση 

διατάξεων του ν. 1568/1985». 

 του Π.Δ. 778/1980 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών». 

 του  Π.Δ.  1073/1981  «Περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  σε  εργοτάξια  οικοδομών &  πάσης 

φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού». 

 του  Π.Δ.395/1994  «Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφαλείας  &  υγείας  για  την  χρήση  από  τους  εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ», 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13‐5‐1999) & το Π.Δ. 304/2000 (ΦΕΚ 241/3‐11‐2000). 

 του Π.Δ. 305/1996  (ΦΕΚ 212Α’) «Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται τα 

προσωρινά  &  κινητά  εργοτάξια,  σε  συμμόρφωση  προς  την  οδηγία  92/57/ΕΟΚ»  καθώς  &  των  Αποφάσεων  & 

Εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή αυτού. 

 της υπ’ αρ. 433/19‐9‐2000 (ΦΕΚ 1176Β’/22‐9‐2000) Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ «Καθιέρωση του φακέλου Ασφάλειας & 

Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή & οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου». 
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 της  υπ’  αρ.  ΔΙΠΑΔ/οικ/502  (ΦΕΚ  946/9‐7‐2003)  Απόφασης  Υφυπουργού  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  περί  έγκρισης  τεχνικής 

προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός & εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 

 των Κανονισμών Εγκαταστάσεων & Θερμομόνωσης κτιρίων της ΔΕΗ. 

 την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β΄/2010) «Μέτρα, όροι & πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».  

Και τις:  

 τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασαρχείου, γειτνίασης με αγωγούς & κολώνες ΔΕΗ κ.λπ.). 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις5, καθώς & λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από  τα οριζόμενα στα συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας,  καθώς &  το  σύνολο  των  διατάξεων  του 

ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού & φορολογικού δικαίου & γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) & 

ερμηνευτική  εγκύκλιος  που  διέπει  την  ανάθεση &  εκτέλεση  του  έργου  της  παρούσας  σύμβασης,  έστω  &  αν  δεν 

αναφέρονται ρητά6. 

3.2  Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. 

Αναδόχου  και  Υπηρεσίας.  Σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  κείμενα  συνταγμένα  σε  δύο  γλώσσες,  για  κάθε  περίπτωση 

ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 

Άρθρο 4ο Σειρά τευχών & Στοιχείων μελέτης 

4.1  Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα παρακάτω αναφερόμενα.  

Τα τεύχη & τα λοιπά στοιχεία μελέτης & δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω: 

1 Το συμφωνητικό 

2 Η Διακήρυξη της δημοπρασίας 

3 Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

4 Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

                                                                 

5   Εξακολουθούν να ισχύουν & οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του ν. 3669/2008 που καταργήθηκαν δυνάμει του 

άρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτόν (πρβλ αιτιολογική έκθεση άρθρου 376 ν. 

4412/2016 ).  

6   Νόμοι, ΠΔ & υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 61 για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων / ή το άρθρο 120 για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 

ορίων του άρθρου 5 ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
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5 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

6 Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές & τα Παραρτήματά τους  

7 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

8 Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  

9 Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου 

10 Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.   

 

Επίσης,  συμβατική  ισχύ  έχουν,  επόμενες  των  αναφερόμενων  στην  προηγούμενη  παράγραφο,  επειδή  είναι 

δημοσιευμένα κείμενα: 

 Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια της Υπ. Αποφ. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04‐5‐2017 

(ΦΕΚ 1746/19‐5‐2017 τεύχος Β') 

 Οι Ευρωκώδικες 

 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΟΜΕΔΙ, του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ). 

 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

 Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. & I.S.O. 

Εκτός από τα παραπάνω θα ληφθούν υπόψη & τα εξής:  

 Το  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ) &  ο Φάκελος  Ασφάλειας  Υγείας  (ΦΑΥ),  όπως  τελικά  θα  εγκριθούν  από  την 

Υπηρεσία, που ενσωματώνουν & κωδικοποιούν όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.  

 Οι στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αναφερόμενες Αναλύσεις Τιμών & τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια, 

για την περίπτωση σύνταξης Πρωτοκόλλων Κανονισμών Τιμών Μονάδας Νέων εργασιών.  

Σε  περίπτωση  τυχόν  ασυμφωνίας  στο  περιεχόμενο  ενός &  του  αυτού  από  τα  παραπάνω  συμβατικά  στοιχεία  της 

προηγούμενης  παραγράφου  του  παρόντος  άρθρου,  η  τελική  επιλογή  θα  ανήκει  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  και  ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οιαδήποτε 

απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. 

4.2  Σύμβαση  

α.  Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Άρθρου 135 
του ν. 4412/2016 & στην Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

β.  Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στην Διακήρυξη Δημοπρασίας, σε συνδυασμό με 
τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα & αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή & τα λοιπά 
τεύχη δημοπράτησης, 

ii. Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα & δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα. 

4.3  Εκχώρηση δικαιωμάτων – υποκατάσταση αναδόχου 
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Η εκχώρηση του έργου ή/και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 

164 του ν. 4412/2016 , η οποία είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο Μελέτη συνθηκών & όρων κατασκευής του έργου 

Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος: 

 Έχει επισκεφθεί & ελέγξει την τοποθεσία, την διαμόρφωση & την φύση του εδάφους των θέσεων του έργου & έχει 

λάβει πλήρη γνώση των γενικών & ειδικών τοπικών συνθηκών κατασκευής του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις πηγές 

προμήθειας των υλικών, την μεταφορά τους στον χώρο του έργου, την αποθήκευση των υλικών, την συγκέντρωση, 

απόθεση & απομάκρυνση των αχρήστων υλικών, τις διάφορες ανυψώσεις ύδατος, το είδος, την ποσότητα & την 

ποιότητα  των  υλικών  που  θα  συναντήσει  πάνω  &  κάτω  από  το  έδαφος,  την  εξασφάλιση  του  απαραίτητου 

εργατοτεχνικού προσωπικού,  των απαραίτητων μηχανημάτων,  τις μεταφορικές δυνατότητες &  την προσπέλαση 

στην θέση του έργου. 

 Έχουν μελετηθεί με κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης & τα τεύχη της μελέτης & δημοπράτησης 

του έργου & ο Ανάδοχος θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του. 

 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες & όρους 

κατασκευής του έργου & ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις 

συμβατικές  του  υποχρεώσεις,  αν  παρέλειψε  να  ενημερωθεί  με  κάθε  δυνατή  λεπτομέρεια  ή  να  ζητήσει  κάθε 

πληροφορία, που έχει σχέση με την μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 

Άρθρο 6ο Προθεσμίες 

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  κατασκευάσει &  να  αποπερατώσει  το  έργο  μέσα  σε  προθεσμία  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η οποία υπογράφεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο 

ΣΒΑΠ &  τον Ανάδοχο  (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Αναδόχου του έργου εταιρείας)  εφόσον ο Ανάδοχος έχει 

προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ. 6  του  άρθρου 147  του  ν. 4412/2016,  για  την  κατασκευή  του  έργου  τίθενται  οι 

παρακάτω ενδεικτικές7 τμηματικές προθεσμίες:  

Εργασίες που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί  Ενδεικτική τμηματική προθεσμία 

από την υπογραφή της σύμβασης 

Εγκατάσταση εργοταξίου, Εκσκαφές ‐ θεμελίωση  έως  4ο  μήνα 

                                                                 

7    Ο καθορισμός ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών είναι υποχρεωτικός για το διάστημα από την αρχή της σύμβασης & μέχρι το 

¼ της αρχικής προθεσμίας & για διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών. Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες καθορίζονται ανά έναν 

(1) ή, το πολύ, δύο (2) μήνες.  
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Αποπεράτωση φέροντος οργανισμού  έως  7ο  μήνα 

Τοιχοδομές ‐ κάσσες και ψευτόκασσες κουφωμάτων   έως  9ο  μήνα 

Μονώσεις  ‐  τμήμα  δικτύων  η/μ  εγκαταστάσεων  ‐ 

μαρμαρικές εργασίες ‐ τμήμα επιχρισμάτων 

έως 10ο μήνα 

Επενδύσεις  ‐    χωματουργικά  περιβάλλοντος  χώρου  ‐ 

θεμελίωση  περίφραξης  ‐  κράσπεδα  και  λοιπά  δομικά 

στοιχεία περιβάλλοντος χώρου ‐ Κουφώματα 

έως 11ο μήνα 

Επιστρώσεις  δαπέδων  ‐  δίκτυα  η/μ  εγκαταστάσεων 

περιβάλλοντος χώρου 

έως 12ο  μήνα 

Κιγκλιδώματα  ‐  προετοιμασίες  χρωματισμών  ‐ 

σκυροδέματα δαπέδων περιβάλλοντος χώρου  

έως 13  μήνα 

είδη  υγιεινής  ‐συνδέσεις  με  κεντρικά  δίκτυα  ‐ 

Επιστρώσεις δαπέδων περιβάλλοντος χώρου‐ κηπόχωμα 

έως 14ο  μήνα 

Αποπεράτωση  χρωματισμών  ‐  Τελική  κατεργασία 

επιφανειών  ‐  Φωτιστικά  σώματα‐  Αποπεράτωση  και 

δοκιμές  η/μ  εγκαταστάσεων  ‐  πλήρης  καθαρισμός  ‐ 

Πλήρης αποπεράτωση και παράδοση του έργου 

έως 15ο  μήνα 

Άρθρο 7ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης8 

Οι εγγυήσεις θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, θα 

περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στοιχεία  σύμφωνα  με  την  παρ.  4    του  ίδιου  άρθρου &  θα  είναι 

γραμμένες στα Ελληνικά ή τουλάχιστον θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών 

, ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές  προκειμένου  να  διαπιστώσει  την  εγκυρότητά  τους.  Σε  περίπτωση  αμφιβολιών  για  την  εγκυρότητα  του 

πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται γραπτά η Τράπεζα Ελλάδος. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β του 

άρθρου 72 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

Στην εγγυητική επιστολή το παραπάνω ποσό θα εκφράζεται σε ακέραια Ευρώ, κατόπιν σχετικής στρογγυλοποίησης. 

                                                                 

8   Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132  του ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 

Στο  Άρθρο  19ο  της  παρούσας  προβλέπεται  χορήγηση  προκαταβολής,  επομένως  απαιτείται  παροχή  «εγγύησης 

προκαταβολής»  ισόποσης  με  την  προκαταβολή.  Εφόσον  προσκομιστεί  &  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  η  τελευταία 

καλύπτει  &  την  παροχή  ισόποσης  προκαταβολής  προς  τον  ανάδοχο,  χωρίς  να  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγύησης 

προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με 

την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει την διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 

καλής  εκτέλεσης  &  του  ποσού  της  καταβαλλομένης  προκαταβολής.  Η  προκαταβολή  &  η  εγγύηση  προκαταβολής 

μπορούν να χορηγούνται τμηματικά εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  συμπληρώνεται  με  κρατήσεις  στις  εκάστοτε  εκδιδόμενες  εντολές  πληρωμής  προς  τον 

ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης & σε δέκα τοις εκατό 

(10%) στην αξία των υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις 

εργασίες. Οι κρατήσεις αυτές μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση 

εγγυητική επιστολή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το άρθρο 132, 

μειώνεται αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).  

Οι εγγυήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών 

που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από την διευθύνουσα 

υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν 

εγκριθεί οι επιμετρήσεις. 

Η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Το  σύνολο  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  χωρίς  καθυστέρηση,  αμέσως  μετά  την  έγκριση  του 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής & την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου. 

Άρθρο 8ο Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 4412/1016. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή όλου του συμβατικού αντικειμένου χωρίς έγκριση, η 

οποία είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμο 

άδειας,  όπου  απαιτείται,  συμπεριλαμβανομένης  της  αδείας  γεώτρησης,  καθιστάμενος  ουσιαστικά &  αποκλειστικά 

υπεύθυνος  για  κάθε  παράβαση  των  διατάξεων  που  ισχύουν  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (ημερολόγιο  μέτρων 

ασφαλείας, Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ. κ.λπ.). Το κόστος των ως άνω αδειών δεν θεωρούνται ανηγμένα στο τιμολόγιο του έργου. 

Επίσης,  υποχρεώνεται  να υποβάλλει  τις αναγκαίες αιτήσεις για ενημέρωση σχετικά με  τα υπάρχοντα δίκτυα κοινής 

ωφέλεια στην περιοχή του έργου, καθώς & να έχει παραλάβει πριν από την έναρξη των εργασιών από τους ΟΚΩ τις 

αντίστοιχες ενημερότητες σχετικά με τα υπάρχοντα δίκτυα κοινής ωφέλειας στην περιοχή του έργου, καθώς & για τις 

παροχές & συνδέσεις με αυτά (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, κ.λπ.).  

Επίσης υποχρεώνεται με ευθύνη, μέριμνα & δαπάνη του να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες σύνδεσης των μόνιμων έργων 
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με  ΔΕΔΔΗΕ,  ΟΤΕ,  κ.λπ.  (προσκομίζοντας  στην  Υπηρεσία  αντίγραφα  όλων  των  δικαιολογητικών).  Οι  δαπάνες  των 

παραπάνω παροχών & συνδέσεων προς τους δικαιούχους οργανισμούς βαρύνει τον ΚτΕ που τις καταβάλλει απευθείας 

στους οργανισμούς. Επίσης, υποχρεώνεται με την ολοκλήρωση των εργασιών να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια 

για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το κόστος έκδοσης του ως άνω 

πιστοποιητικού δεν θεωρείται ανηγμένο στο τιμολόγιο του έργου. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόμενα για τους 

όρους υγιεινής από  τις  ισχύουσες διατάξεις  (Π.Δ 778/80, Π.Δ 1073/81,  ν. 1430/84,  ν.1568/85  κ.λ.π.) &  να  τηρεί  τις 

διατάξεις του ΠΔ 305/1996 (Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ.)  

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προμηθεύει &  να  συντηρεί  με  δικές  του  δαπάνες  κατάλληλες  εγκαταστάσεις 

ύδρευσης που θα εξασφαλίζουν επαρκή ποσότητα νερού για τα έργα & τις ανάγκες του προσωπικού. 

Ο  Ανάδοχος  είναι,  επίσης,  υποχρεωμένος  να  εγκαταστήσει  παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  την  λειτουργία  των 

εγκαταστάσεών του & για χρήση των εργαζομένων σε νυχτερινές εργασίες κ.λπ. 

Προσωρινά  κτίσματα,  εργαστήρια,  γραφεία  κ.λπ.  μπορούν  να  κατασκευαστούν  από  τον  ανάδοχο  χωρίς  καμία 

επιβάρυνση του εργοδότη. Τα προσωρινά αυτά κτίσματα & έργα θα παραμείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου & θα 

αφαιρούνται  με  δαπάνες  του  μετά  την αποπεράτωση  του  έργου.  Σε  περίπτωση  δε,  που  για  την  εγκατάστασή  τους 

απαιτείται  οιαδήποτε  άδεια  ή  έγκριση  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  την  εξασφαλίζει  πριν  την  οιαδήποτε 

κατασκευή & να προβεί αν είναι απαραίτητο στις ανάλογες ενέργειες πριν την αποξήλωσή της.  

Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τον νόμο, για την 

εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών από 

το Π.Δ. 778/1980 "περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών" & το Π.Δ. 1073/81 "περί μέτρων 

ασφάλειας  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών σε  εργοτάξια οικοδομών &  πάσης φύσεως  έργων αρμοδιότητας Πολιτικού 

Μηχανικού", το Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212Α΄) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας & υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται 

στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.», τον ν. 1430/1984, τον ν. 1568/1985 

& κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης με δαπάνες του να προμηθευτεί & να τοποθετήσει, στέρεα 

&  καλαίσθητη, πινακίδα με τα στοιχεία του έργου σε περίοπτη θέση στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας (ΕΣΠΑ 2014‐2020, Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 & τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014).  

Προσωρινή πινακίδα 

Η πινακίδα περιλαμβάνει το όνομα της πράξης, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

& το οικείο Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας. 

Με  την  ολοκλήρωση  της  πράξης,  η  πινακίδα  αντικαθίσταται  από  την  μόνιμη  αναμνηστική  πινακίδα  σημαντικού 

μεγέθους που αναφέρεται στην συνέχεια. 

Μόνιμη αναμνηστική πινακίδα 

Το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ο δικαιούχος αναρτά ευδιάκριτη & ευμεγέθη μόνιμη 

αναμνηστική  πινακίδα  όπου  αναγράφονται  η  ονομασία  της  πράξης  &  ο  κύριος  στόχος  της  δραστηριότητας  που 

υποστηρίζεται  από  την  πράξη,  το  έμβλημα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  αναφορά  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση &  το  οικείο 

Ταμείο. Οι  πληροφορίες  αυτές  καταλαμβάνουν  τουλάχιστον  το 25%  της  πινακίδας  (βλ.  Σχετικά  αρχεία  ‐ Οδηγίες & 

προδιαγραφές). 
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Το κόστος των ως άνω Πινακίδας & Αναμνηστικής Πινακίδας θεωρούνται ανηγμένα στο τιμολόγιο του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα & πινακίδες σε όλες γενικά τις θέσεις 

που εκτελούνται εργασίες & να φροντίζει για την συντήρησή τους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως & ασφάλειας επί ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις & έχει την 

αποκλειστική ευθύνη για οιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον  ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από 

ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ ολοκλήρου ποινικά & αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στην μη λήψη 

των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημιά που θα προξενηθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων. Οι ζημίες 

που  προκαλούνται  από  αμέλεια  ή  παράλειψη  του  Αναδόχου,  όπως  &  κάθε  φθορά  του  οδικού  δικτύου  λόγω 

κυκλοφορίας των οχημάτων του, πρέπει άμεσα να επανορθώνονται ή να αποζημιώνονται από τον ίδιο με δαπάνες του, 

ειδάλλως  οι  απαραίτητες  επανορθώσεις  ή  αποζημιώσεις  γίνονται  από  αρμόδια  υπηρεσία  ή  από  τον  εργοδότη  με 

οιονδήποτε τρόπο σε βάρος & λογαριασμό του Αναδόχου. 

Σε  έργα  συντηρήσεων,  ο  Ανάδοχος,  αφού  λάβει  την  ειδική  εντολή,  υποχρεούται  στην  άμεση  λήψη  όλων  των 

απαιτούμενων  μέτρων  ασφαλείας  για  την  οριοθέτηση &  σήμανση  της  βλάβης  προς  αποφυγή  ατυχημάτων &  την 

αποκατάστασή της εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της εντολής. 

Στο  έντυπο  εντολής,  ο  Ανάδοχος  συμπληρώνει  τα  στοιχεία  της  αποκατάστασης  της  βλάβης  (διαστάσεις,  τρόπος 

αποκατάστασης,  ημερομηνία &  το  επιστρέφει  στην  υπηρεσία  εντός  δύο  ημερών  από  την  ημέρα  που  εκτέλεσε  τις 

εργασίες της εντολής. Τα στοιχεία της αποκατάστασης όπως αναφέρονται στο έντυπο ελέγχονται από την υπηρεσία & 

το  έντυπο  αυτό  αποτελεί:  α)  επιμετρητικό  στοιχείο  β)  με  βάση  αυτό  συμπληρώνεται  το  Ειδικό  Πρωτόκολλο 

Αντιμετώπισης Βλάβης της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο Ανάδοχος έργου συντηρήσεων οδών διαπιστώσει βλάβη σε οδόστρωμα που είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνη &  απαιτεί  άμεση  αποκατάσταση  προς  αποφυγή  ατυχήματος &  δεν  είναι  δυνατή  η  επικοινωνία  με  την 

υπηρεσία,  μπορεί  να  προβεί  στην  λήψη  των  απαιτούμενων  μέτρων  ασφαλείας  &  στην  αποκατάστασή  της 

καταγράφοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία.  

Ο Ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει & διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά & μέσα οιασδήποτε φύσεως, των Ο.Τ.Α. ή 

του  Δημοσίου,  καθώς  επίσης &  τις  εκτελούμενες  απ'  αυτόν  εργασίες.  Όλες  οι  απαιτήσεις  του  εργοδότου  για  την 

περίφραξη  ή  την  απαιτούμενη  ειδική φύλαξη  της  περιουσίας  αυτής,  θα  εκτελείται  από  τον  εργολάβο  χωρίς  καμία 

ιδιαίτερη αποζημίωση. Σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο & σε αντίθετη περίπτωση τα 

μέτρα  προστασίας  φυλάξεως  ή  διατηρήσεων  λαμβάνονται  από  τον  εργοδότη  Δήμο  &  οι  σχετικές  δαπάνες 

καταλογίζονται στον εργολάβο.  

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα που ενδείκνυνται για την προστασία & την διαφύλαξη των κάθε 

φύσεως  κατασκευών,  εγκαταστάσεων,  τηλεπικοινωνιακών  εκμεταλλεύσεων,  κοινωφελών  έργων  ή  γειτονικών 

οικοδομών, που υπάρχουν στην περιοχή του έργου, από βλάβες & ζημιές, που προκαλούν είτε ολοσχερή καταστροφή, 

είτε διακοπή της οργανικής λειτουργίας τους. 

Επίσης,  οφείλει  να  ενημερωθεί  για  τα  δίκτυα  κοινής  ωφελείας  με  επικαιροποιημένα,  από  τους  αντίστοιχους 

οργανισμούς, σχέδια.  

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εξασφαλίζει  είσοδο  &  δυνατότητα  παρακολούθησης  &  ελέγχου  της  Υπηρεσίας  στο 

εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής υλικών. 
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Οι δραστηριότητες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου υπόκεινται στον έλεγχο της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η 

οποία αν κρίνει ότι ο ρυθμός εκτελέσεως τους δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συμβάσεως για την διασφάλιση 

της εμπρόθεσμου αποπερατώσεως του έργου ή  των τμημάτων αυτού μπορεί να διατάξει  την λήψη μέτρων για  την 

επίσπευση  της  εκτελέσεως  του  έργου.  Η  μη  άσκηση  του  παραπάνω  ελέγχου  της  επιβλέπουσας  Υπηρεσίας  δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου (άρθρα 138 & 

147 του ν. 4412/2016). 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ανακοινώσει  αμέσως  στην  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  όλες  τις  απευθυνόμενες  ή 

κοινοποιούμενες σε αυτήν διαταγές & εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου & ασφάλειας σε όλη 

την διαδικασία του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες & με επίσπευσή του να εκτελέσει όλους τους ελέγχους, μόνος του & 

χωρίς καμία ενόχληση από τον επιβλέποντα, υποχρεούται δε να ειδοποιεί εγκαίρως τον επιβλέποντα ώστε να είναι 

παρών κατά την διάρκεια του ελέγχου. Ο επιβλέπων διατηρεί το δικαίωμα να καλεί μόνος του το εργαστήριο Δημοσίων 

Έργων της Περιφέρειας Αττικής ή αντίστοιχο πιστοποιημένο Εργαστήριο για την εκτέλεση αυτών των δειγματοληψιών 

& δοκιμών με δαπάνες του Αναδόχου. 

Αν  κατά  την  διάρκεια  της  κατασκευής  του  έργου  ο  Ανάδοχος  αντιμετωπίσει  συνθήκες  ή  εμπόδια  που  δεν  είχαν 

προβλεφθεί από την σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως προτάσεις για 

την αντιμετώπισή τους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις εντολές της Υπηρεσίας, εφαρμοζομένων σε περίπτωση διαφωνίας των 

διατάξεων των άρθρων 174, 175 & 176 του ν. 4412/2016.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται  να διαθέτει  επάρκεια σε εργατικά χέρια & μηχανικά μέσα &  εν ανάγκη να εφαρμόζει & 

νυχτερινά συνεργεία & εργασία κατά τις εξαιρέσιμες μέρες για την καλή & εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς για 

τον λόγο αυτόν να δικαιούται καμιάς προσθέτου αποζημίωσης. Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να ζητήσει από τον 

ανάδοχο την αύξηση των συνεργείων του & τον αριθμό των απασχολουμένων μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός 

προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. 

Ο  Ανάδοχος  ευθύνεται  αποκλειστικά &  στο  ακέραιο  για  κάθε  ζημιά  ή  φθορά  σε  τυχόν  υπάρχουσες  κατασκευές & 

εγκαταστάσεις, στον χώρο του εργοταξίου, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα & μέσα που χρησιμοποίησε για 

την εκτέλεση του έργου & θα πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα & να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες, 

ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς. 

Ο  Ανάδοχος  έχει  αποκλειστικά  &  εξ  ολοκλήρου  τις  ευθύνες  του  εργοδότη  για  το  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου 

απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σε αυτό. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΕΦΚΑ) & τα κατά κατηγορία εργαζομένων Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης.  

Οι  εξοπλισμοί  εργασίας που  χαρακτηρίζονται ως μηχανήματα  έργων σύμφωνα με  τα άρθρα 2  (παρ. 1) & 87  του  ν. 

2696/1999  «Κύρωση  του  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας»  πρέπει  να  φέρουν  πινακίδες  αριθμού  κυκλοφορίας,  που 

προβλέπονται στο άρθρο 90 του ν. 2696/1999, να συνοδεύονται με την άδεια κυκλοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 

88 του ν. 2696/1999, με τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης (άρθρο 5 του Κ.Ν. 486/1976 όπως αυτό ισχύει), & με τα 

αποδεικτικά  πληρωμής  των  ετησίων  τελών  κυκλοφορίας  (χρήσης)  όπως  αυτά  προβλέπονται  στο  άρθρο  20  του  ν. 

2052/1992 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 2682/1999. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δικές του δαπάνες, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, πριν την παράδοση προς χρήση του 

όλου έργου ή κάθε τμήματός του, να αφαιρέσει & απομακρύνει από τους γύρω χώρους τα απορρίμματα, εργαλεία, 
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ικριώματα,  μηχανήματα,  υλικά,  προσωρινές  εγκαταστάσεις  μηχανημάτων  κ.λ.π.  καθώς  επίσης  να  ισοπεδώσει  τους 

χώρους στους οποίους ήταν αποτιθέμενα ή εγκατεστημένα κ.λ.π. 

Σε  όλη  την  διάρκεια  του  έργου  ο  Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  καθαριότητα  των  χώρων  του  εργοταξίου,  την 

απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, αχρήστων υλικών κλπ. & την μεταφορά τους σε τοποθεσίες καθορισμένες από 

τις Δημόσιες Αρχές. Επίσης, υποχρεούται να προβεί σε επιμελή καθαρισμό του κτιρίου (δαπέδων, τοίχων, υαλοστασίων, 

κουφωμάτων, WC, εξωτερικών χώρων κλπ.), έτσι ώστε το κτίριο να δοθεί έτοιμο προς χρήση. 

Άρθρο 9ο Προσωπικό Αναδόχου – Δ/νση έργων από τον Ανάδοχο 

Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης &  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην παρ. 2  του άρθρου 135  του  ν. 4412/2016,  ο 

Ανάδοχος  υποχρεούται  να  δηλώσει  εγγράφως  στον  κύριο  του  έργου &  στην  επιβλέπουσα  Υπηρεσία  την  έδρα  της 

επιχείρησης & την ακριβή διεύθυνσή της. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή των 

στοιχείων  αυτών  δηλώνεται  υποχρεωτικά  &  χωρίς  καθυστέρηση  στην  διευθύνουσα  υπηρεσία.  Διαφορετικά  κάθε 

κοινοποίηση  που  γίνεται  στην  παλαιότερη  διεύθυνση  που  έχει  δηλώσει  ο  Ανάδοχος,  επιφέρει  όλα  τα  νόμιμα 

αποτελέσματά της.  

Ο  Ανάδοχος,  κατά  τον  ίδιο  παραπάνω  χρόνο,  πρέπει  να  δηλώσει  εγγράφως  για  την  παραλαβή  των  εγγράφων 

εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από την 

διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του Αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση & του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι 

αποδέχεται  τον  γενόμενο  διορισμό  του.  Κάθε  κοινοποίηση  προς  αυτόν  θεωρείται  ότι  γίνεται  προς  τον  ανάδοχο. 

Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση 

ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει 

πάντοτε  το  δικαίωμα  να  ζητά  την  αντικατάστασή  του,  αν  αυτός  αρνηθεί  την  παραλαβή  εγγράφων  ή  απουσιάζει 

συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

Η διεύθυνση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου στον τόπο κατασκευής του γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα & είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού 

στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του Αναδόχου είναι υποχρεωτική. Για το συγκεκριμένο έργο ορίζεται ως υποχρεωτική9 

η  παρουσία  ΔΥΟ  (2)  τεχνικών  από  τους  οποίους  ένας  (1)  τουλάχιστον  πρέπει  να  είναι διπλωματούχος  ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) & ΕΝΑΣ (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος 

(Α.Τ.Ε.Ι.), το δε προσωπικό αυτό αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση του άρθρου 139 του ν. 4412/2016.  

Για την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος, εκτός από τους διπλωματούχους μηχανικούς, υποχρεούται να διαθέσει, κατ’ 

ανέλεγκτη  κρίση  της  Υπηρεσίας  τους  αναγκαίους  Μηχανικούς‐Υπομηχανικούς  Εργοδηγούς &  λοιπούς  τεχνικούς & 

διοικητικούς ‐ οικονομικούς υπαλλήλους. 

                                                                 

9   Και ανάλογη με την φύση & το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε 

έργο  καθορίζεται  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντος  φορέα,  στην  διακήρυξη.  Προκειμένου  για  έργα 

προϋπολογισμού  πάνω  από  τρία  εκατομμύρια  (3.000.000,00)  ευρώ,  η  αναλογία  αυτή  καθορίζεται  τουλάχιστον  σε  τρεις  (3) 

τεχνικούς ανάλογων προσόντων & πείρας, από τους οποίους ένας  (1)  τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) & ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.).  
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Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση ανάθεσης της επίβλεψης‐παρακολούθησης 

επιτόπου όλων των εργασιών  κατασκευής  του έργου σε αρμόδιους συνεργάτες Μηχανικούς, που έχουν  τα νόμιμα 

προσόντα  ή  στον  εαυτό  του  εφόσον  έχει  τα  νόμιμα  προσόντα.  Οι  μηχανικοί  καταθέτουν  δήλωση  ανάληψης  της 

επίβλεψης‐παρακολούθησης  επιτόπου  του  παραπάνω  έργου,  που  κατατίθεται  μαζί  με  την  δήλωση  ανάθεσης  στην 

αρμόδια Υπηρεσία. 

Εφόσον κατά την διάρκεια του έργου αλλάξει ο επιτόπου του έργου επιβλέπων μηχανικός, οφείλει να καταθέσει νέες 

δηλώσεις ανάθεσης ‐ ανάληψης επίβλεψης ‐ παρακολούθησης επιτόπου από τον άλλον Μηχανικό & για το τμήμα του 

έργου που απομένει. 

Η αμοιβή για την επίβλεψη‐παρακολούθηση επιτόπου των εργασιών, με όποιον τρόπο προκύπτει, περιλαμβάνεται στην 

προσφορά του Αναδόχου & βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 

Όχι αργότερα από δέκα πέντε  (15)  ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης παραδίδονται από  τον 

Ανάδοχο βιογραφικά σημειώματα για τον προϊστάμενο του εργοταξιακού γραφείου & τον αναπληρωτή του, όπως & για 

το  επιτελικό  προσωπικό,  που  προτείνεται.  Σε  περίπτωση  Αναδόχου  Κοινοπραξίας  θα  δηλώνεται  οπωσδήποτε &  η 

εταιρία προέλευσης του προτεινόμενου στελέχους. 

Όλοι  οι  παραπάνω  πρέπει  να  είναι  της  έγκρισης  της  Υπηρεσίας.  Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  του  έργου  διατηρεί  το 

δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οιουδήποτε απασχολούμενου σ’ αυτό στην περίπτωση που 

τον θεωρήσει ακατάλληλο για οιονδήποτε λόγο. 

Ο Ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται & ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 

139 του ν. 4412/2016. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό 

φορέα, τα στελέχη & τους υπαλλήλους του.  

Υπεργολάβοι  

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος 

& αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες συνέπειες & ευθύνες, έστω & αν οι υπεργολάβοι 

αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) που 

σχετίζεται  με  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  των  υπεργολάβων,  ως  εάν  αυτά  αφορούσαν  την  εκπλήρωση 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την σύμβαση. 

Άρθρο 10ο Οικοδομική άδεια. Δήλωση ανάληψης επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούνται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας 

για  αλλαγή  επιβλεπόντων  και  δήλωση  ανάληψης  της  επίβλεψης  του  έργου,  στο  αρμόδιο  Γραφείο  της  Υπηρεσίας 

Δόμησης, χωρίς καμία αμοιβή, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετική δαπάνη για την διαδικασία αυτή. Στις δαπάνες αυτές 

δεν περιλαμβάνεται & η αμοιβή των ελεγκτών δόμησης. Είναι δυνατόν η ανάληψη της επίβλεψης αυτής να γίνει από 

τον υπεύθυνο μηχανικό τού έργου (Άρθρο 9ο της παρούσης Ε.Σ.Υ.) 

Στην περίπτωση που η ανάληψη της επίβλεψης γίνει από άλλον μηχανικό, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην 

Υπηρεσία από τον ανάδοχο για την αρμόδια έγκριση. 

Σε  περίπτωση αντικατάστασης  του μηχανικού που θα αναλάβει  την  επίβλεψη,  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να 

επαναλάβει την διαδικασία αντικατάστασης του επιβλέποντα στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. 
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Σε κάθε περίπτωση η άρνηση του Αναδόχου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου ή την ανάληψη 

της επίβλεψης του έργου (είτε αρχική είτε ενδιάμεση), επισύρει την ποινή έκπτωσης του άρθρου 160 του ν. 4412/2016. 

Τις  όποιες  δαπάνες  (αμοιβή,  φόρος,  κρατήσεις  κ.λπ.)  για  την  ανάληψη  της  επίβλεψης  έλαβαν  υπ’  όψη  τους  οι 

διαγωνιζόμενοι για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς τους & τις περιέλαβαν σε αυτήν. 

Άρθρο 11ο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου  

Ο Ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία & τις τμηματικές προθεσμίες, όπως περιγράφονται Άρθρο 6ο της παρούσης, 

συντάσσει & υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή 

της  σύμβασης,  το  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου10.  Το  χρονοδιάγραμμα  αναλύει  ανά  μονάδα  χρόνου & 

πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με 

την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης & συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα & σχετική έκθεση..  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα & μπορεί να τροποποιήσει τις 

προτάσεις  του  Αναδόχου  ιδίως  αναφορικά  με  την  κατασκευαστική  αλληλουχία,  την  κατασκευασιμότητα  της 

μεθοδολογίας,  την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης & με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των 

πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα 

στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτήν δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις 

ή  αναμορφώσεις  ή  συμπληρώσεις,  το  χρονοδιάγραμμα  θεωρείται  ότι  έχει  εγκριθεί.  Αναπροσαρμογές  του 

χρονοδιαγράμματος  εγκρίνονται  όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες,  το αντικείμενο ή οι  ποσότητες  των  εργασιών. Η 

έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου συνεπάγεται 

την επιβολή των διοικητικών & παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος & να το 

αναπροσαρμόζει κάθε μήνα στην περίπτωση που ξέφυγε απ’ αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική 

προθεσμία  αποπεράτωσης  του  όλου  έργου  αλλά &  των  τμηματικών  αποκλειστικών  προθεσμιών  του  εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος.  Η  τήρηση  του  χρονοδιαγράμματος  κατασκευής  του  έργου  που  είναι  από  τις  πιο  βασικές 

υποχρεώσεις  του  Αναδόχου,  θα  παρακολουθείται  ανελλιπώς  &  αυστηρά  από  την  επίβλεψη  &  σε  περίπτωση 

καθυστέρησης ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το Άρθρο 40ο της παρούσης.  

O Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα  (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να 

συντάξει & να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία 

στελεχών, εξοπλισμού & μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

                                                                 

10   Σε  περίπτωση  που  το  κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  ήταν,  κατά  τα  οριζόμενα  στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  η  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, το υποβληθέν από τον οικονομικό 

φορέα  που  αναδείχθηκε  Ανάδοχος  χρονοδιάγραμμα  μπορεί  να  συνιστά  το  «εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του 

έργου» κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
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Άρθρο 12ο Ημερολόγιο έργου  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του ν. 4412/2016. Η τήρηση 

ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος, γίνεται με μέριμνα του Αναδόχου & πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο 

εργοτάξιο. 

Με μέριμνα του Αναδόχου το ημερολόγιο τηρείται σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Συμπληρώνεται 

καθημερινά11 & αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως τα στοιχεία που προβλέπονται από την παρ. 1 του 

άρθρου 146 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του Αναδόχου & από εντεταλμένο όργανο 

της  επίβλεψης  όταν  αυτό  παρίσταται  στο  εργοτάξιο.  Το  ένα  αποκοπτόμενο  φύλλο  περιέρχεται  στην  Διευθύνουσα 

Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, την 

δύναμη απασχολούμενου προσωπικού & μηχανημάτων & γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του έργου. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει  την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή 

άλλων  στοιχείων  που  προσιδιάζουν  στο  συγκεκριμένο  έργο  ή  να  ζητήσει  από  τον  ανάδοχο  την  τήρηση  &  άλλων 

στατιστικών  στοιχείων.  Εφόσον  κριθεί  αναγκαίο,  είναι  δυνατό  να  ζητηθεί  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  να 

καταγράφονται  γεγονότα  ή  καταστάσεις  με  σκαριφήματα,  φωτογραφίες,  καταγραφές  με  video  ή  άλλες  μεθόδους 

καταγραφής οπτικών μέσων.  

Εφόσον ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική 

ρήτρα που καθορίζεται στα εκατό (100) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης12. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από 

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

εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

Άρθρο 13ο Υπέρβαση προθεσμιών ‐ Ποινικές ρήτρες 

Οι  προθεσμίες  περαίωσης  του  έργου  είναι  αυτές  που  ορίζονται  στο  Άρθρο 6ο  της  παρούσας.  Όλες  οι  προθεσμίες 

(συνολική & τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης. 

Για την χορήγηση παράτασης απαιτείται αίτηση του Αναδόχου. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα 

πριν από την λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος 

εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος 

του Αναδόχου. 

                                                                 

11   Στις  περιπτώσεις  μικρών  έργων  μπορεί  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  να  ορίσει  την  τήρηση  του  ημερολογίου  κατά  άλλο 

συνοπτικότερο τρόπο,  την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή &  την μη τήρηση ημερολογίου. Αν γίνεται 

επιλογή τέτοιου, απλούστερου τόπου πρέπει να διορθώνεται η παραπάνω διατύπωση, διαφορετικά ισχύει η καθημερινή τήρηση. 

 

12   Εφόσον ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που 

καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη & δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, 

για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου (παρ. 4 του άρθρου 146 του ν. 4412/2016). 
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Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: 

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν 

οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. 

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη 

για το συμφέρον του έργου, έστω & αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται 

σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για 

το  σύνολο  των  υπολειπόμενων  εργασιών  του  έργου  ή  μιας  τμηματικής  προθεσμίας  του,  επιβάλλονται  οι  σχετικές 

ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής. 

Σε  κάθε  περίπτωση  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συνεχίσει  την  κατασκευή  του  έργου  για  επιπλέον  χρονικό 

διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου & όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή 

προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία & τις τυχόν παρατάσεις 

που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία & δεν οφείλονται 

σε υπαιτιότητά του. 

Με την σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 4412/2016, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ 

του κυρίου του έργου, αν ο Ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, την συνολική & τις τεθείσες τμηματικές προθεσμίες 

κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας & 

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση 

της εγκεκριμένης συνολικής &  των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για 

υπέρβαση  των  ενδεικτικών  τμηματικών  προθεσμιών  ανακαλούνται  υποχρεωτικά  αν  το  έργο  περατωθεί  μέσα  στην 

εγκεκριμένη συνολική προθεσμία δηλαδή εγκεκριμένη προθεσμία & χορηγηθείσα οριακή προθεσμία εφόσον συντρέχει 

περίπτωση  

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου & επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι 

τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από την σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι 

ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό  (15%)  της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 

είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της 

σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων 

& χωρίς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική 

προθεσμία & όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες που 

επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις 

εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κάθε ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, 

που ορίζεται στο Άρθρο 6ο της παρούσης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 0,00010Σ, για το χρονικό διάστημα των πρώτων 

15 ημερολογιακών ημερών & 0,00020Σ, για το χρονικό διάστημα των επομένων 15 ημερολογιακών ημερών, όπου Σ 

το συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων &  χωρίς τον Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν 

μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Άρθρο 14ο Ευθύνη Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης & για την ποιότητα του έργου 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη & τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει τόσο για την εφαρμογή της 

μελέτης όσο & για την ποιότητα & την αντοχή των χρησιμοποιούμενων υλικών & του έργου, μόνος υπεύθυνος είναι ο 
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Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο 

από την ευθύνη αυτή. 

Επίσης  ο  Ανάδοχος  είναι  εξ  ολοκλήρου  μόνος  υπεύθυνος  για  την  εκλογή  των  υλικών  που  θα  χρησιμοποιήσει,  την 

χρησιμοποίησή τους &  για την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,  των σχετικών 

προτύπων τεχνικών προδιαγραφών & των λοιπών συμβατικών τευχών & σχεδίων. 

Άρθρο 15ο Τοπογραφικές εργασίες ‐ Εφαρμογές στο έδαφος 

Κάθε εργασία που κατά την κρίση της Υπηρεσίας είναι αναγκαία για την εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων στο 

έδαφος  εκτελείται  επιμελώς  από  τον  εργολάβο  με  τις  οδηγίες  της  Υπηρεσίας  που  θα  ελέγχει &  την  ακρίβειά  της 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς & τις απαιτήσεις του έργου. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά, 

μέσα & προσωπικό βαρύνουν αποκλειστικά τον εργολάβο. 

 Ο Ανάδοχος μετά την εγκατάστασή του στο έργο υποχρεούται με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης, να προβεί 

τμηματικά & με δικές του δαπάνες στην χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθμηση κ.λπ. των ιδιοκτησιών στο πρόσωπο των 

οδών, των αξόνων των οδών & των κρασπέδων. 

Επίσης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε κάθε είδους τοπογραφική εργασία απαιτείται για την εφαρμογή της μελέτης 

& στην σύνταξη των αντίστοιχων σχεδίων (οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, αποτυπώσεις κλπ) τα οποία θα υποβάλει προς 

έγκριση στην Υπηρεσία. Η έναρξη των εργασιών θα γίνεται μετά την έγκριση των σχεδίων αυτών. Στα παραπάνω σχέδια 

θα αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα & επηρεάζουν την κατασκευή του έργου.  

Κάθε πιθανή τροποποίηση της χαράξεως οριζοντιογραφική ή υψομετρική θα αποφασίζεται μόνο από την Υπηρεσία μετά 

από την απαραίτητη διαδικασία, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα μηχανικού με αιτιολόγηση της τροποποίησης. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων που του δόθηκαν, καθώς επίσης & για την 

εξασφάλιση  των  σταθερών  υψομετρικών  αφετηριών  (REPERES)  των  αξόνων  &  των  σημείων  της  χάραξης.  Αν  δεν 

υπάρχουν πυκνές σταθερές υψομετρικές αφετηρίες στην περιοχή των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει να τις πυκνώσει με 

δαπάνες του. 

Άρθρο 16ο Αρτιότητα κατασκευών ‐ Μελέτη του έργου ‐ Τροποποιήσεις της μελέτης 

Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης & τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής & των ειδικών προδιαγραφών των 

επιμέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επιμέρους διαστάσεις κλπ) δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση & εμφάνιση των διαφόρων 

ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω & αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή 

από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του 

έργου (όπως αγωγοί, τοίχοι, επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κλπ) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την 

αντοχή & καλή εμφάνισή του, όσο & ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα 

του έργου. 

Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται με την δυνατότητα να 

λειτουργεί στατικά αυτόνομα. 

Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάποια  παράλειψη  ή  ελάττωμα  της  κατασκευής,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  στην 

συμπλήρωση ή επανόρθωση στον χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να το εκτελέσει 

εις βάρος & για λογαριασμό του «άνευ ετέρου» & με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 
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Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό & αριθμητικό έλεγχο 

των αναφερομένων στοιχείων & σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα & εγγράφως από τον εργοδότη την 

σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, 

γιατί  σύμφωνα  με  την  σύμβαση  αναλαμβάνει  ρητά  να  εφαρμόσει  πιστά  τα  σχέδια  της  μελέτης  του  έργου  &  τα 

καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 

Άρθρο 17ο Ποιότητα & τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  τέχνης  από  ειδικευμένο  προσωπικό,  κατά  τρόπο 

άμεμπτο  από  τεχνική  άποψη &  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  ισχύουσες  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  τους  όρους  της 

σύμβασης γενικά & τις εντολές του αρμόδιου οργάνου επίβλεψης του έργου. 

Ο επιβλέπων μηχανικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα από τον ανάδοχο να προσκομίσει ή να κατασκευάσει 

δείγματα συγκεκριμένων τμημάτων επιμέρους εργασιών. Τα υλικά & ο εξοπλισμός για τα οποία θα ζητηθούν από την 

επιβλέπουσα το έργο Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δείγματα δεν θα χρησιμοποιούνται στο έργο πριν από την 

έγγραφη έγκρισή της. Τα έξοδα & τα βάρη των δειγμάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου.  

Για ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών & μέχρι της οριστικής παραλαβής, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 18ο Περιεχόμενο των τιμών μονάδας του τιμολογίου 

Οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται στις μονάδες τελειωμένης εργασίας ή προμήθειας υλικών, δηλαδή οι 

τιμές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται στην μελέτη, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, 

ανεξάρτητα των μικρών ή μεγάλων δυσχερειών, του Αναδόχου μη δικαιωμένου καμίας άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης 

για  την  πλήρη  &  έντεχνη  εκτέλεση  κάθε  εργασίας.  Ύστερα  από  τα  παραπάνω  σε  όλες  τις  τιμές  του  τιμολογίου 

περιλαμβάνονται: 

Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, δηλαδή τα μισθώματα, τα 

απαιτούμενα καύσιμα &  λιπαντικά,  καθώς επίσης &  η  επιβάρυνση λόγω ημεραργιών ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας 

(παραλαβή  ‐  επιστροφή  μηχανήματος),  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  (βλάβες,  εορτές  κλπ)  ή  επιβάρυνση  λόγω 

επισκευών & συντήρησης των μηχανημάτων. Οι δαπάνες μεταφοράς & επιστροφής των μηχανημάτων & οι δαπάνες 

εγκατάστασης & τα ασφάλιστρά τους. 

Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό συνεργείων & του μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, 

χειριστές μηχανημάτων, μηχανοδηγούς, τεχνίτες ειδικευμένους & ανειδίκευτους, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες, 

ασφαλίσεις, δώρα εορτών κ.λπ. 

Οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδος εργασίας υλικών μετά της φορτοεκφορτώσεως & μεταφοράς τους με 

κάθε πρόσφορο μέσο από τον τόπο προμήθειας ή παραγωγής επί τόπου των έργων, καθώς επίσης & κάθε υλικού μη 

ρητώς κατονομαζόμενου, αλλά ενδεχομένως απαιτούμενου για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

Οι πιθανές δαπάνες κάθε είδους για την ασφάλιση των υλικών & αποζημίωση εκτάσεων για την προσωρινή μεταφορά 

ή αποθήκευσή τους.  

Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως & φύλαξης των εργασιών, υλικών & μηχανημάτων. 

Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την καλή & έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, όπως 

αναφέρεται στην σχετική τιμή του τιμολογίου (π.χ. σύσταση εργοταξίου, συντήρηση οδών προσπέλασης προς τις θέσεις 

λήψης υλικών, ακώλυτη διεξαγωγή κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου, κ.λπ.). καμία αξίωση ή αμφισβήτηση μπορεί 
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να θεμελιωθεί εκ των υστέρων ή στις ποσότητες των υλικών που εισέρχονται σε κάθε εργασία, στις αποδόσεις των 

εργατοτεχνιτών  είτε  στις  τιμές  των  ημερομισθίων  &  υλικών  ύστερα  από  την  συμμετοχή  των  εργολάβων  στην 

δημοπρασία. 

Στο ποσοστό των γενικών εξόδων του Αναδόχου περιλαμβάνονται: 

Οι δαπάνες συμμετοχής στον διαγωνισμό, δημοσιεύσεων διακήρυξης, κηρύκεια, σύναψης σύμβασης, εγκαταστάσεων, 

εκτέλεσης & παραλαβής έργων. 

Οι μισθοί & κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις & έξοδα κίνησης διοικητικού & τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου. 

Οι  δαπάνες  ιατρικής  περίθαλψης  του  προσωπικού  του  Αναδόχου  καθώς  επίσης  &  οι  δαπάνες  για  την  κανονική 

λειτουργία των εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισμός, θέρμανση, κ.λπ.). 

Έξοδα  ασφάλισης  ή  αποζημίωσης  ατυχημάτων  του  προσωπικού  του  εργολάβου  καθώς  επίσης  &  κάθε  φύσης 

αποζημίωση προς τρίτους, κάθε είδους φόροι, τέλη,  

Έξοδα εγγυητικών επιστολών, παράβολα, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων & λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις. 

Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής υλικών & κάθε φύσης δοκιμές για την παράδοση του έργου σε 

καλή λειτουργία. 

Έξοδα  καθαρισμού  των  έργων  &  των  εργοταξίων  &  αποκομίσεως  προϊόντων  σε  θέσεις  επιτρεπόμενες  από  την 

Αστυνομία. 

Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο: 

Οι πρόσθετες δαπάνες & επιβαρύνσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών από 

την ανάγκη σύγχρονης εκμετάλλευσης πηγών υλικών & από άλλη προγενέστερη εργολαβία.  

Οι δαπάνες συμπλήρωσης & αναπροσαρμογής των οριστικών χαράξεων των τεχνικών έργων που θα παραδοθούν στον 

ανάδοχο συνεπεία μικρών μεταβολών.   

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών, στατικών, φωτοτεχνικών & μελετών σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς 

για στοιχεία της μελέτης, εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη, που απαιτούνται για την εφαρμογή των 

στοιχείων της μελέτης, για την εκτέλεση γενικά του έργου & τις επιμετρήσεις, τα οποία θα υποβληθούν & σε ψηφιακό 

αρχείο. Ο Ανάδοχος μετά την εγκατάστασή του στο έργο (όπου απαιτείται) υποχρεούται με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια 

να προβεί στην χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθμηση του έργου & ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών 

στοιχείων που του δόθηκαν. Τέλος σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ διαγραμμάτων της μελέτης & 

των πραγματικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει κατάλληλα την μελέτη. 

Οι δαπάνες λήψης φωτογραφιών & λοιπών παραστατικών στοιχείων του εκτελούμενου έργου πριν & μετά την εκτέλεσή 

του, ημερολόγιου έργου & βιβλίου καταμετρήσεων καθώς επίσης & κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την έντεχνη & 

σύμφωνη με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσης 

πλευράς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις & κάθε είδους επισφαλή έξοδα & όφελος εργολάβου.  

Οι δαπάνες για την κατασκευή, συντήρηση & εν καιρώ καθαίρεση & αποκόμιση των επιβαλλομένων προστατευτικών 

κατασκευών & περιφραγμάτων του εργοταξίου. 

Οι δαπάνες καταβολής των τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του 

έργου. 
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Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχτηκε 

Ανάδοχος,  που  εισπράττονται  με  τον  πρώτο  λογαριασμό πληρωμής  του  έργου.  Τα  έξοδα  δημοσιεύσεων  των  τυχόν 

προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς & τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή & καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.  

Άρθρο 19ο Προκαταβολές. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 & του 

άρθρου 150 του ν. 4412/16. 

Συγκεκριμένα προβλέπεται: 

α)  Προκαταβολή  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  της  αξίας  της  σύμβασης  χωρίς  αναθεώρηση & Φ.Π.Α  για  δαπάνες  πρώτων 

εγκαταστάσεων, μελέτες & άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου.  

β)Προκαταβολή δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α, για δαπάνες προμηθειών 

υλικών ή μηχανημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν ή ενσωματωθούν στο έργο.  

Το άθροισμα των προβλεπόμενων προκαταβολών δεν  είναι ανώτερο  του δεκαπέντε  τοις  εκατό  (15%)  της αξίας  της 

σύμβασης χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 

Η  χορήγηση οιασδήποτε προκαταβολής  γίνεται  μετά  την  εγκατάσταση  εργοταξίου από  τον ανάδοχο  επί  τόπου  του 

έργου.  Για  το  ποσό αυτό  βαρύνεται  ο  ανάδοχος  με  τόκο.  Δεν  οφείλονται  από  τον  ανάδοχο  τόκοι  για  χορηγηθείσα 

προκαταβολή για το αναπόσβεστο τμήμα της προκαταβολής & για το χρονικό διάστημα διακοπής των εργασιών από 

υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά & ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το 

μικρότερο  επιτόκιο  των  εντόκων  γραμματίων  του  Δημοσίου  δωδεκάμηνης  ή  αν  δεν  εκδίδονται  τέτοια  εξάμηνης 

διάρκειας  προσαυξημένο  κατά  0,25  ποσοστιαίες  μονάδες &  αναπροσαρμόζεται  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών 

Οικονομικών & Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 

Η προκαταβολή που προβλέπεται εγκρίνεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας μετά από αίτηση του αναδόχου 

& καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά από υποβολή λογαριασμού & έγκριση αυτού από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στο 

σύνολό της ή τμηματικά. 

Η  απόσβεση  της  προκαταβολής  γίνεται  τμηματικά  με  παρακράτηση  από  κάθε  πληρωμή  προς  τον  ανάδοχο, 

μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής όπως ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 150 του ν. 4412/16.  

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται & παρακράτηση των δεδουλευμένων 

τόκων  στο  μέχρι  τότε  αναπόσβεστο  μέρος  της  προκαταβολής.  Οι  τόκοι  υπολογίζονται  για  το  χρονικό  διάστημα 

μετρούμενο σε ημέρες μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού λογαριασμού.  

Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το έργο. Στην 

παραπάνω περίπτωση α΄ ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην υπηρεσία στο τέλος κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση 

για τις καταβολές που έχει πραγματοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής & το υπόλοιπό της με ένδειξη του τραπεζικού 

λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειμένο.  

Η προκαταβολή της περίπτωσης β΄ κατατίθεται υποχρεωτικά σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό & χρησιμοποιείται 

μόνο για την πληρωμή της προμήθειας των υλικών ή μηχανημάτων, για τα οποία έχει χορηγηθεί & για τα οποία έχουν 

κατατεθεί πριν από  την  χορήγησή  της σχετικά προτιμολόγια. Οι  πληρωμές από  τον δεσμευμένο αυτόν  λογαριασμό 

γίνονται με επιταγές του αναδόχου, μετά από σχετική παροχή σύμφωνης γνώμης της διευθύνουσας υπηρεσίας προς 

την  τράπεζα.  Η  σύμφωνη  γνώμη  παρέχεται  με  βάση  τα  προσκομιζόμενα  οριστικά  τιμολόγια  ή  άλλα  έγγραφα  & 
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αποδεικτικά στοιχεία δαπανών  (φορτωτικές,  εκκαθαρίσεις δασμών κ.λπ.)  ή  για  την επιστροφή της προκαταβολής ή 

μέρους της που δεν χρησιμοποιήθηκε.  

Ο ανάδοχος μπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη απόσβεση της προκαταβολής, από αυτήν που προβλέπεται. 

Εάν  η  σύμβαση  διαλυθεί  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  το  αναπόσβεστο  μέρος  της  προκαταβολής  πρέπει  να 

επιστραφεί,  το  αργότερο  σε  τρεις  (3)  μήνες  από  την  διάλυση  της  σύμβασης.  Μετά  την  προθεσμία  αυτήν  στο 

αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας, αντί του ειδικού τόκου που ορίζεται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 150 του ν. 4412/16. Αν η σύμβαση διαλυθεί ή περιοριστεί με υπαιτιότητα 

του  κυρίου  του  έργου,  το  αναπόσβεστο  μέρος  της  προκαταβολής,  που  δεν  συμψηφίζεται  προς  εκκαθαρισμένες 

απαιτήσεις του αναδόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται, μέσα σε έξι (6) μήνες από την διάλυση ή την λήξη 

των λοιπών εργασιών στην περίπτωση περιορισμού του έργου. Κατά το εξάμηνο αυτό διάστημα δεν υπολογίζεται τόκος 

στο  αναπόσβεστο  μέρος  της  προκαταβολής,  μετά  την  παρέλευσή  του  όμως,  οφείλεται &  στην  περίπτωση  αυτήν  ο 

νόμιμος τόκος υπερημερίας. 

Άρθρο 20ο Καταμέτρηση αφανών εργασιών 

Η  καταμέτρηση  των  αφανών  εργασιών  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  151  του  ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4412/2016 η Διευθύνουσα Υπηρεσία για την παραλαβή των αφανών 

εργασιών  &  την  σύνταξη  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  ορίζει  τριμελή  επιτροπή  τεχνικών  υπαλλήλων.  Όταν  για 

οιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισμός τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων, αυτή η επιτροπή μπορεί να 

συγκροτηθεί από (2) δύο υποχρεωτικά μέλη τεχνικούς υπαλλήλους & τον επιβλέποντα. 

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του έργου, όπως 

εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες & δεν είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με 

ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την παραπάνω επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 

136 & τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση & να συντάξουν πρωτόκολλο 

παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως, αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον 

ανάδοχο,  τον  επιβλέποντα  &  τα  μέλη  της  επιτροπής,  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  πιστοποίηση  των  σχετικών 

εργασιών».  

Η  πρόσκληση  του  Αναδόχου  προς  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  πρέπει  να  γίνεται  για  μεν  την  από  κοινού  ζύγιση 

τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από αυτήν, για δε την λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες  ημέρες  πριν  την  διενέργειά  τους.  Το  πρωτόκολλο  παραλαβής  εργασιών  συνοδεύει  υποχρεωτικά  την 

επιμέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα & δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά 

μόνο από κοινού με την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιμέτρησης. 

Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της εκτέλεσής τους & ποτέ εκ 

των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών που θα βεβαιούν ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την 

τεχνική περιγραφή & την μελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα 

πρωτόκολλα άκυρα, ότι δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες & συνεπώς δεν μπορούν να πιστοποιηθούν. 

Αν οι εργασίες που εκτελέστηκαν έχουν μικρότερες διαστάσεις των συμβατικών & αυτές γίνουν τελικά δεκτές από την 

Υπηρεσία τότε τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών θα συνταχθούν με βάση τις μικρότερες πραγματικά διαστάσεις. 

Τα  πάχη  σκυροδέματος  (τσιμεντοστρώσεις  οδών  κ.λπ.)  &  ασφαλτοτάπητα  μπορούν  να  προκύπτουν  &  από  τα 

αποτελέσματα των καρότων. 
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Η σύνταξη & υπογραφή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει  τις αρμοδιότητες  της Υπηρεσίας &  της 

Επιτροπής παραλαβής του έργου για έλεγχο των ποσοτήτων με επιτόπιο έλεγχο. 

 

Άρθρο 21ο Επιμέτρηση εργασιών 

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των 

ποσοτήτων  των  εκτελούμενων  εργασιών.  Τα  επιτόπου  επιμετρητικά  στοιχεία  λαμβάνονται  από  κοινού  από  την 

επίβλεψη του άρθρου 136 του ν. 4412/2016 & τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα 

εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη & καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της 

παραλαβής  φυσικού  εδάφους,  η  Προϊσταμένη  Αρχή  συγκροτεί  Επιτροπή,  στην  οποία  συμμετέχουν  υποχρεωτικά  ο 

Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας & ο επιβλέπων. Ο δε, χαρακτηρισμός των εδαφών που κατασκευάζεται το 

έργο,  γίνεται  από  δύο  ή  περισσότερους  τεχνικούς  υπαλλήλους,  που  ορίζονται  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία.  Ο 

ορισμός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει & άλλον υπάλληλο να 

συμμετέχει στο έργο της επιτροπής 

Για  την  επιμέτρηση  των  εργασιών  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο  Τιμολόγιο  μελέτης  του  έργου &  στις  εγκεκριμένες & 

ισχύουσες αναλύσεις  τιμών  (ΑΤΟΕ,  ΑΤΗΕ κλπ).  Αν για  κάποια εργασία δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία  τρόπος 

επιμέτρησης  αυτή  θα  επιμετρείται &  θα  πληρώνεται  με  βάση  τις  πραγματικά &  μόνο  εκτελεσθείσες  μονάδες,  μη 

λαμβάνοντας υπόψη οιασδήποτε άλλης συνήθειας. Θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4412/2016, 

όπως αυτά ισχύουν.  

Η  επιμέτρηση  περιλαμβάνει  για  κάθε  εργασία  συνοπτική  περιγραφή  της  με  ένδειξη  του  αντίστοιχου  άρθρου  του 

τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν & τα αναγκαία γι’ αυτό 

επιμετρητικά σχέδια,  στοιχεία &  διαγράμματα,  με  βάση  τα  στοιχεία απευθείας  καταμέτρησης  των  εργασιών  ή  των 

πρωτοκόλλων αφανών εργασιών ή ζυγίσεως. 

Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία & σχέδια, σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή, 

υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος 

του επομένου της εκτελέσεώς τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον 

ανάδοχο».  Οι  επιμετρήσεις  συντάσσονται  με  μέριμνα  &  δαπάνη  του  Αναδόχου  &  υπόκεινται  στον  έλεγχο  της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο, 

έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο & διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις & να κοινοποιήσει 

στον  ανάδοχο  τις  επιμετρήσεις  που  έχουν  ελεγχθεί  &  διορθωθεί.  Η  κοινοποίηση  αυτή  θεωρείται  πράξη  της 

διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του ν. 4412/2016 & ο Ανάδοχος, εάν δεν 

αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης. 

Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή την διόρθωσή τους, 

η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία & τον καλεί για 

την συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Ο Ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις 

επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω επανυποβολή 

των επιμετρήσεων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία τις ελέγχει, τις διορθώνει, τις εγκρίνει & τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. 

Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω προθεσμία 

των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν & 

κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό 

την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. 
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Οι  επιμετρήσεις  του  έργου,  εγκεκριμένες  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ή  αυτοδίκαια  εγκεκριμένες,  μπορεί  να 

ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής & αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος 

εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016. Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται 

στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό. 

 Δύο μήνες το αργότερο μετά την βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην 

Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τυχόν  επιμέρους  επιμετρήσεις  που  λείπουν  &  την  «τελική  επιμέτρηση»,  δηλαδή  τελικό 

συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων & των πρωτοκόλλων της 

παρ.3  του  άρθρου  151  του  ν.  4412/2016.  Αν  αυτές  έχουν  ελεγχθεί  από  την  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  οι  ποσότητες 

τίθενται  όπως  διορθώθηκαν  έστω &  αν  εκκρεμούν  κατ’  αυτών  ενστάσεις  του  Αναδόχου  ή  αιτήσεις  θεραπείας.  Η 

καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του Αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που 

έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις που δεν 

έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον 

ανάδοχο πριν τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπως 

συντάχθηκε  από  τον  ανάδοχο».  Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  έχει  υποχρέωση  να  προβεί  στον  έλεγχο  της  τελικής 

επιμέτρησης  μέσα  σε  δύο  (2)  μήνες  από  την  υποβολή  της  &  να  κοινοποιήσει  στον  ανάδοχο  την  ελεγμένη  & 

διορθωμένη επιμέτρηση.  

Σε  περίπτωση  που  δεν  υποβληθεί  από  τον  ανάδοχο  τελική  επιμέτρηση,  το  αργότερο  εντός  δύο  μηνών  από  την 

κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο 

μήνα  καθυστέρησης,  ειδική  ποινική  ρήτρα  ποσοστού  δύο  χιλιοστών  (2%ο)  επί  του  συνολικού  ποσού  που  έχει 

καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας 

υπηρεσίας & για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας & μετά την 

πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

γι’  αυτό  ιδιώτες  τεχνικούς  &  συνεργεία  καταλογίζοντας  την  σχετική  δαπάνη  σε  βάρος  του  Αναδόχου.  Η  τελική 

επιμέτρηση που συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο. 

Άρθρο 22ο Λογαριασμοί‐ Πιστοποιήσεις ‐ Εντολές Πληρωμών 

Οι  πιστοποιήσεις,  οι  λογαριασμοί &  οι  εντολές  πληρωμών  των  εκτελούμενων  έργων  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, τους όρους της εργολαβικής σύμβασης & της παρούσας Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων.  

Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 152 του ν. 4412/2016 συντάσσονται με ευθύνη του ανάδοχου, υπογράφονται 

απ’ αυτόν & υποβάλλονται στην Υπηρεσία.  

Χορήγηση  προκαταβολής  προβλέπεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.3  του  άρθρου  242  του  ν.  4072/2012 & 

περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 20 της παρούσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ.1 του Π.Δ.171/87, για τις πληρωμές των έργων που εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν 

διάταγμα εφαρμόζονται οι διατάξεις «περί οικονομικής διοικήσεως & λογιστικού των δήμων & κοινοτήτων» 

Οι λογαριασμοί δεν θα περιλαμβάνουν ημιτελείς εργασίες.  

Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί. Κατ’ εξαίρεση, για τμήματα 

του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιμετρήσεων κατά 

διακριτά & αυτοτελώς επιμετρήσιμα τμήματα του έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στον λογαριασμό εργασίες 

βάσει προσωρινών επιμετρήσεων, για τις οποίες όμως έχουν ληφθεί επιμετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών που 
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πιστοποιούνται  βάσει  προσωρινών  επιμετρήσεων απαγορεύεται  να  υπερβαίνει  το 20%  της αξίας  του συνόλου  των 

πιστοποιούμενων εργασιών του τρέχοντος λογαριασμού. 

Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει & τους εγκρίνει μέσα σε 

ένα (1) μήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η 

διόρθωσή του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με εντολή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που 

διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο & παραγγέλλει την ανασύνταξη & επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη 

μηνιαία προθεσμία για  τον  έλεγχο &  την  έγκριση  του λογαριασμού αρχίζει από  την επανυποβολή,  ύστερα από  την 

ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του Αναδόχου 

(«πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προϋπόθεση πληρωμής της πιστοποίησης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο 

όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την 

είσπραξη του ποσού της πιστοποίησης. 

Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει & τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

‐ Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία 
‐ Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 
‐ Γραμμάτιο  είσπραξης  της  υπέρ  του  Δημοσίου  καταβολής  του  φόρου  εισοδήματος  που  αντιστοιχεί  στην 

πιστοποίηση 
‐ Βεβαίωση για εκκαθάριση ΕΦΚΑ 
‐ Λοιπές κρατήσεις όπως ορίζονται Άρθρο 24ο της παρούσας 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεώνεται  όπως,  εκτός  από  τις  καταβαλλόμενες  κάθε  φορά  εισφορές  στο  ΕΦΚΑ  &  τους  άλλους 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, τις καθοριζόμενες από τους παραπάνω Οργανισμούς, επί των μισθών & ημερομισθίων 

του  προσλαμβανομένου  απ’  αυτόν  εργατοτεχνικού  προσωπικού  &  κάθε  φύσεως  απασχολούμενου  στα  έργα 

προσωπικού  του,  να μεριμνά  για  την μισθοδοσία  του πιο πάνω προσωπικού  του &  των  κάθε φύσεως  εισφορών & 

κρατήσεων που βαρύνουν  τον  εργαζόμενο,  ευθυνόμενος  σε  κάθε περίπτωση παραλείψεως &  υποχρεούμενος στην 

καταβολή των εισφορών με δικές του δαπάνες χωρίς καμία επιβάρυνση του κυρίου του έργου. 

Αν  ο  Ανάδοχος  δεν  συνάψει  τις  παραπάνω  ασφάλειες  ή  δεν  καταβάλει  τα  ασφάλιστρα,  η  επιβλέπουσα  Υπηρεσία 

προβαίνει στην σύναψη της ασφάλειας ή στην καταβολή των ασφάλιστρων σε βάρος & για λογαριασμό του Αναδόχου 

& κρατεί τις γενόμενες δαπάνες από τους λογαριασμούς του Αναδόχου.  

Τελικός  (εξοφλητικός)  λογαριασμός  θα  εκδοθεί  μετά  την  έγκριση  από  το  Διοικητικό  συμβούλιο  του  πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής του έργου. Για την εξόφληση του λογαριασμού αυτού υποχρεώνεται ο Ανάδοχος να προσκομίσει 

στην Υπηρεσία βεβαίωση ΕΦΚΑ & του αντίστοιχου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, ότι ξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις 

του ή δεν έχει επεκταθεί η ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή & του Επικουρικού Ταμείου στην περιοχή που εκτελείται το έργο 

Άρθρο 23ο Αναθεώρηση τιμών  

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 

4412/2016, όπως ισχύουν. 

Άρθρο 24ο Εργολαβικά ποσοστά – Επιβαρύνσεις 

Το έργο χρηματοδοτείται από.... 

Το  έργο δεν απαλλάσσεται από φόρους,  τέλη ή άλλες κρατήσεις,  δικαιώματος ή παραβόλου υπέρ  του Δημοσίου ή 

παντός  τρίτου,  όπως  επίσης  &  της  προείσπραξης  φόρου  εισοδήματος  &  υπόκειται  επίσης  στις  κρατήσεις  που 

προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης & της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019, της κράτησης ύψους 
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0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 

παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς & της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 

4412/2016 &  της υπ'  αρ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017  απόφασης  του  Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών  (Β' 

2235). 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους μεταφορικών μέσων, φόρων ή δασμών.  

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Άρθρο 25ο Επείγουσες πρόσθετες Εργασίες 

Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 (τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκειά τους), 

αν  υπάρχει  ανάγκη  να  εκτελεσθούν  επείγουσες &  απρόβλεπτες  πρόσθετες  εργασίες  μπορεί  να  εγκριθεί  από  την 

προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & μέχρι του ποσού που 

αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά & η αξία 

των απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154 του ίδιου Νόμου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να  εκτελέσει  τις  εργασίες αυτές,  που  επιτρέπεται  να  περιλαμβάνονται  στις  σχετικές  πιστοποιήσεις &  πριν  από  την 

έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  &  που  ενσωματώνονται  στον  επόμενο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα 

Εργασιών.  Οι  εργασίες  για  τις  οποίες  δεν  υπάρχει  εγκεκριμένη  νέα  τιμή  περιλαμβάνονται  στους  σχετικούς 

λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 

Άρθρο 26ο Αυξομειώσεις εργασιών ‐ Νέες εργασίες ‐ Συμπληρωματικές εργασίες – Κανονισμός 

τιμών μονάδας νέων εργασιών  

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την σύμβαση & τα τεύχη & σχέδια που την συνοδεύουν. 

Αν  προκύψει  ανάγκη  εκτέλεσης  συμπληρωματικών  εργασιών  ή  αυξομείωσης  των  συμβατικών  εργασιών,  θα 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016. 

Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε 

στην  πρώτη  συναφθείσα  σύμβαση &  οι  οποίες  κατέστησαν  αναγκαίες  λόγω  απροβλέπτων  περιστάσεων  κατά  την 

εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, μπορεί να συναφθεί σύμβαση με τον ανάδοχο του 

έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από 

την  κύρια σύμβαση,  χωρίς  να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στον Δήμο  (αναθέτουσα αρχή)  ή  όταν αυτές οι 

εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή 

της  χωρίς  να  μεταβάλλουν  την  συνολική  της  φύση.  Το  συνολικό  ποσό  των  συμβάσεων  αυτών  στο  οποίο 

συμπεριλαμβάνεται  &  η  αμοιβή  για  την  σύνταξη  των  απαιτούμενων  μελετών  για  τις  συμπληρωματικές  εργασίες 

απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, 

χωρίς την αναθεώρηση & τον ΦΠΑ. 

Συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται 

άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της παραγράφου 

1 του άρθρου 156 & η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Η  εκτέλεση  των  συμπληρωματικών  εργασιών  είναι  υποχρεωτική  για  τον  ανάδοχο  του  έργου  &  προκειμένου  να 

υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό 

τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται οι τιμές της αρχικής σύμβασης & για τον 

κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4, 5 & 6.  
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Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της μπορούν να γίνουν: 

Α. Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, από τα οποία 

καλύπτονται  ιδίως  δαπάνες  που  προκύπτουν  από  εφαρμογή  νέων  κανονισμών  ή  κανόνων  που  καθιερώθηκαν  ως 

υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου καθώς & από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της 

μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα & λειτουργικότητα του 

έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου & υπό την 

προϋπόθεση  να  μην  τροποποιείται  το «βασικό  σχέδιο»  του  έργου,  δηλαδή  ή  όλη  κατασκευή,  καθώς &  τα  βασικά 

διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση 

Β. Με διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών η οποία θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας 

(παρ. 2β άρθρου 156 ν. 4412/2016, όπως ισχύει) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στην 

διακήρυξη, την σύμβαση & τα συμβατικά τεύχη με τους ακόλουθους όρους & περιορισμούς: 

 Δεν επιτρέπεται με την χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  

‐ Να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται 
στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

‐ Να θίγεται η πληρότητα, ποιότητα & λειτουργικότητα του έργου. 
‐ Να χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 
‐ Να υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, 

ποσοστό  είκοσι  τοις  εκατό  (20%)  της  συμβατικής  δαπάνης  ομάδας  εργασιών  του  έργου  ούτε,  αθροιστικά, 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών & 
απρόβλεπτες  δαπάνες.  Στην  αθροιστική  αυτή  ανακεφαλαίωση  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  οι  μεταφορές 
δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Υπό  την  προϋπόθεση  εφαρμογής  των  προαναφερθέντων  περιορισμών,  επιτρέπεται  η  χρησιμοποίηση  των  «επί 

έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών». 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή & 10%), μειώνουν ισόποσα την δαπάνη 

της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις & απρόβλεπτες δαπάνες. Για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» 

απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα 

υλοποίησης. 

Οι  δαπάνες  των  εργασιών αυτών  που  καλύπτονται  είτε  από  τα  απρόβλεπτα  είτε  από  την  δαπάνη  των  επί  έλαττον 

εργασιών τιμολογούνται, χωρίς καμία προσαύξηση, με τις συμβατικές ή τις νόμιμα κανονιζόμενες ΤΜΝΕ, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει & τις σχετικές οδηγίες – εγκυκλίους του ΥΠΟΜΕΔΙ. 

Απαγορεύεται,  σε  κάθε  περίπτωση,  η  μεταφορά  ποσών  από  την  αναθεώρηση  ή  τον  Φ.Π.Α.  για  την  αντιμετώπιση 

οιασδήποτε άλλης δαπάνης. 

Για  την  διάθεση  των  απρόβλεπτων  δαπανών  &  των  επί  έλλατον  δαπανών  κάθε  σύμβασης  συντάσσεται 

Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  Εργασιών  που  δεν  μπορεί  να  συμπεριλάβει  συμπληρωματικές  εργασίες  που  έγιναν 

αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων. 

Για τις εργασίες των άρθρων 154 (απολογιστικές εργασίες) & 155 (επείγουσες & απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες) του 

ν. 4412/2016  υπό  τις προϋποθέσεις  του άρθρου 132  του  ίδιου Νόμου,  δεν απαιτείται  εκ  των προτέρων η σύνταξη 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) ή σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους. 

Για τον κανονισμό τιμών μονάδας των νέων ή συμπληρωματικών εργασιών εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του 

άρθρου 156 του ν. 4412/2016. 
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Διευκρινίζεται ότι για τις «κατ’ αποκοπήν τιμές» ή οι τιμές της μελέτης του τιμολογίου του συγκεκριμένου έργου που 

είναι  αναλυτικές  ή  περιληπτικές  για  ολοκληρωμένα  τμήματα  σύνθετων  εργασιών  ή  είναι  κατ’  αποκοπήν  τιμές  για 

ευρύτερα τμήματα του έργου ή για όλο το έργο, με τα έγγραφα της σύμβασης έχει εγκριθεί & ανάλυση της τιμής των 

εργασιών αυτών ή βασικών επί μέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άμεσα την «κατ’ αποκοπήν τιμή» & που 

περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών, η οποία αποτελεί επίσης συμβατικό τεύχος. 

Οι τυχόν συμπληρωματικές εργασίες παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. 

Άρθρο 27ο Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) 

Ο Ανάδοχος πριν  την  έναρξη  λειτουργίας  του  εργοταξίου μεριμνά  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου Ασφάλειας &  Υγείας 

(Σ.Α.Υ.) &  για  την  κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας &  Υγείας  (Φ.Α.Υ.) σύμφωνα με  το Π.Δ. 305/1996 &  την υπ’  αρ. 

433/19‐9‐2000 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1176Β΄/22‐9‐2000).  

Πρόληψη & αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) 

Κανονιστικές απαιτήσεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή & σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές 

διατάξεις & οδηγίες του Κυρίου του έργου, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια & υγεία 

των εργαζομένων. 

Σύστημα Οργάνωσης & Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.) 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. 

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής: 

Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου. 

Ορισμός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφάλειας & ιατρού Εργασίας. 

Ειδικότερα &  λόγω  της  σπουδαιότητας  των  θεσμών  αυτών,  τα  προσόντα &  καθήκοντα  των  ατόμων  τα  οποία  θα 

παρέχουν  τις  υπηρεσίες  του  τεχνικού  ασφαλείας,  συντονιστή  θεμάτων  ασφαλείας &  υγείας,  καθώς &  του  γιατρού 

Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (ν. 1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ 305/96, ΠΔ 294/88). 

Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας & συντονιστή ασφάλειας & υγείας  της Εργασίας καθώς &  του 

γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως & κοινοποιείται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία & στο Αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε. 

Για την κάλυψη αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας & γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, 

αναπροσαρμογή  ή  &  εκπόνηση  του  Σ.Α.Υ.  &  Φ.Α.Υ.  περιλαμβανομένης  της  εκτίμησης  του  εργασιακού  κινδύνου, 

εκπαίδευση  προσωπικού,  κ.λπ.  ο  Ανάδοχος  μπορεί  να  συμβάλλεται  με  εξωτερικούς  συνεργάτες  ή  &  με  ειδικά 

αδειοδοτημένη (Π.Δ. 95/1999, Π.Δ. 17/1996) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας & Πρόληψης 

του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε. . 

Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων. 

Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. 

Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

αναφορά ατυχήματος, 
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διερεύνηση των ατυχημάτων & τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, 

αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 

εκπαίδευση προσωπικού, 

ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 

Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ.  για βοηθητικές κατασκευές όπου  τέτοια μελέτη προβλέπεται από την νομοθεσία ή 

προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής. 

Διαδικασίες Επιθεωρήσεων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χωρών, του εξοπλισμού, των μεθόδων & των 

πρακτικών  εργασίας  σε  εβδομαδιαία  βάση,  εκτός  αν  άλλως  ορίζεται  στην  νομοθεσία  ή  το  απαιτούν  οι  συνθήκες 

εκτέλεσης  του  έργου,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  έγκαιρη  λήψη  μέτρων  για  την  επανόρθωση  των  επικίνδυνων 

καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.  

Άλλες προβλέψεις  

 ‐ Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.Π.Ε.. 

 ‐ Κατάρτιση προγράμματος & υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε.. 

 ‐ Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο. 

 ‐ Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με  τον συντονιστή Α.Υ.Ε. &  τους υπεργολάβους, 

παρουσία του τεχνικού ασφάλειας & του ιατρού Εργασίας. 

Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.  

Ο συντονιστής ασφάλειας & υγείας  του έργου υποχρεούται να κάνει  την αναθεώρηση του Σχεδίου &  του Φακέλου 

Ασφάλειας & Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. & να συντάξει τον τελικό 

Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (Φ.Α.Υ.) εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά & παραδίδεται 

με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως 

αυτό κατασκευάσθηκε. Σε περίπτωση, που δεν έχει παραδοθεί από την υπηρεσία Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο μαζί με 

την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στην σύνταξη των αδαπάνως για το Δημόσιο.  

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  

Γενικά 

Είδος έργου & χρήση αυτού 

Σύντομη περιγραφή του έργου 

Ακριβής διεύθυνση του έργου  

Στοιχεία κυρίου του έργου 
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Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ.    

Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας 

Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο & την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 

Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών & οχημάτων εντός & πέριξ του εργοταξίου 

Καθορισμός των χώρων αποθήκευσης υλικών & τρόπου αποκομιδής αχρήστων 

Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών 

Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης & Α΄ βοηθειών 

Μελέτες  κατασκευής  ικριωμάτων  που  δεν  περιγράφονται  στις  ισχύουσες  διατάξεις  π.χ.  ειδικοί  τύποι  ικριωμάτων, 

αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λπ. & διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος 

Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων & αποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης του έργου 

Την  καταγραφή  σε  πίνακα  των  κινδύνων,  των  πηγών  κινδύνων  &  της  εκτίμησης  επικινδυνότητας  κάθε  φάσης  & 

απόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ. 

  Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 

  Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 

  Υ= Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες 

κίνδυνοι. 

Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη του, καθώς 

& ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα Ι Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96 ). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  

Α  Γενικά  

  ‐  Είδος έργου & χρήση αυτού 

  ‐  Ακριβή διεύθυνση του έργου 

  ‐  Αριθμό αδείας  

  ‐  Στοιχεία του κυρίου του έργου 

  ‐  Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας & υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ. 

Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου  

  ‐  Τεχνική περιγραφή του έργου  
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  ‐  Παραδοχές μελέτης 

  ‐  Τα σχέδια «ως κατασκευάστηκε»    

Γ Οδηγίες & χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας & υγείας,  τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις 

ενδεχόμενες  μεταγενέστερες  εργασίες  καθ’  όλην  την  διάρκεια  της  ζωής  του  έργου,  π.χ.  εργασίες  συντήρησης, 

μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες & τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην 

αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.  

Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Συντήρησης του έργου 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει:  

Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν την χρήση του έργου από τους χρήστες, 

βασικά  ενημερωτικά  φυλλάδια  κατάλληλα &  επαρκή,  που  θα  διανεμηθούν  στους  χρήστες  ώστε  κάθε  χρήστης  να 

γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο & τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων. 

Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας & εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακινήτου & 

κινητού  εξοπλισμού  που  ανήκει  στην  συγκεκριμένη  εργολαβία  σε  συνθήκες  κανονικής  λειτουργίας &  σε  συνθήκες 

έκτακτου περιστατικού κλπ. 

Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά 

την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. & ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου & είναι στην διάθεση 

των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη & εφαρμογή των Σ.Α.Υ. – 

Φ.Α.Υ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’όλη την διάρκεια της ζωής 

του & φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου & απαιτούνται από τον 

νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο & θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί στα Γ.Ε & Ο.Ε. 

Άρθρο 28ο Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας & υγείας στο εργοτάξιο 

Α.1.  Ο  Ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής  νομοθεσίας,  των  διατάξεων & 

κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οιονδήποτε 

τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την 

φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7‐9), ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), ν. 3850/10 (αρ. 42). 

Α.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) & να λαμβάνει όλα 

τα σχετικά μέτρα ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.), όπως 

αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2‐3‐01, ΔΕΕΠΠ/85/14‐5‐01 & ΔΙΠΑΔ/οικ889/27‐

11‐02,  στο  χρονοδιάγραμμα  των  εργασιών,  καθώς  &  τις  ενδεχόμενες  τροποποιήσεις  ή  άλλες  αναγκαίες 

αναπροσαρμογές των μελετών κατά την φάση της μελέτης & της κατασκευής του έργου : ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 
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γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας & υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει 

/ εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά την γνώμη τους & να 

διευκολύνει την συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας & υγείας: ΠΔ 1073/81  (αρ. 111), ΠΔ 305/96  (αρ. 10,11), ν. 

3850/10 (αρ. 42‐49). 

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

ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα & τον τρόπο εφαρμογής 

των μέτρων ασφάλειας & υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει 

ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

Α.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

Α.3.1  Εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  ‐  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  ‐  Φάκελος  Ασφάλειας  Υγείας  (Φ.Α.Υ.) & 

συγκεκριμένα: 

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

γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες 

ημέρες & στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας 

θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια  : ΠΔ 305/96  (αρ 3 παρ. 12 & 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το 

παράρτημα III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σ.Α.Υ. ‐ Φ.Α.Υ. τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του 

έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ.8) & την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 

η οποία ενσωματώθηκε στον ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ.  Να  αναπτύξει,  να  προσαρμόσει  &  να  συμπληρώσει  τα  Σ.Α.Υ.  ‐  Φ.Α.Υ.  της  μελέτης  (τυχόν  παραλήψεις  που  θα 

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

έργο ανάλογα με  την  κατασκευαστική  του δυσκολία,  τις  ιδιαιτερότητές  του,  κλπ  (μέθοδος  κατασκευής,  ταυτόχρονη 

εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

δ.  Να  αναπροσαρμόσει  τα  Σ.Α.Υ.  ‐  Φ.Α.Υ.  ώστε  να  περιληφθούν  σε  αυτά  εργασίες  που  θα  προκύψουν  λόγω 

τροποποίησης  της  εγκεκριμένης  μελέτης  &  για  τις  οποίες  θα  απαιτηθούν  τα  προβλεπόμενα  από  την  ισχύουσα 

νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας & υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) & ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ 

η οποία ενσωματώθηκε στον ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

ε.  Να  τηρήσει  τα  Σ.Α.Υ.  ‐  Φ.Α.Υ.  στο  εργοτάξιο,  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου:  ΠΔ  305/96  (αρ.  3  παρ.  10)  &  ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ & να τα έχει στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) & στον Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.). 

Το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη & στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους & για τα άλλα εμπλεκόμενα 

μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο Φ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη & στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με 

την συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

στ.1 Το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. & του Φ.Α.Υ. αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.5‐7) & στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 

(αρ. 3) & ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στον ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

στ.2 Η υποχρέωση εκπόνησης Σ.Α.Υ. προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 
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στ.2.α. Απαιτείται Συντονιστής στην φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία 

στην κατασκευή. 

στ.2.β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :Π.Δ. 305/96 (αρθ. 12 παράρτημα II). 

στ.2.γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

στ.2.δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: 

θεώρηση του σχεδίου &  του φακέλου ασφάλειας & υγείας  (Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ.)  του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α` του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25‐11‐2011) & την αρ. πρωτ. 10201/27‐

3‐2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

στ.3. Ο Φ.Α.Υ. καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή & την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου 

: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στον ν. 4412/2016 αρ. (170 & 171). 

στ.4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου & το συνοδεύει καθ` 

όλην την διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) & ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

στ.5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. & την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 

με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31‐3‐2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Α.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας ‐ τήρηση στοιχείων ασφάλειας & υγείας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

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

με τον ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ. 12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 & άνω εργαζόμενους, 

σύμφωνα με τον ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.2 & αρ. 4 έως 25). 

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

ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας & Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

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

κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : ν. 

3850/10 (αρ. 9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς & των τεχνικού ασφαλείας & ιατρού εργασίας, εντάσσεται & η 

υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 

δ1.  Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας &  ιατρό εργασίας,  των υφισταμένων κατά την 

εργασία κινδύνων για την ασφάλεια & την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων 

που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους ν. 3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α & παρ.3‐8). 

δ2.  Βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας &  γιατρού  εργασίας  στο  οποίο  θα  αναγράφουν  τις  υποδείξεις  τους  ο 

Τεχνικός ασφαλείας & ο γιατρός εργασίας ν. 3850/10 (αρ.14 παρ.1 & αρ. 17 § 1). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας & γιατρού εργασίας τηρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ 

14867/825/9.5.2014 (ΦΕΚ 1241/Β/15.5.2014). 
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Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις & συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (ν. 3850/10 αρ.20 

παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του & να τις κοινοποιεί & στην Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον 

εκπρόσωπο των εργαζομένων  των οποίων η σύσταση &  οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 & 5  του ν. 

3850/10. 

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

δ3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία & η περιγραφή του ατυχήματος & θα το θέτει στην διάθεση 

των αρμόδιων αρχών ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  για  την  αποτροπή  επανάληψης  παρόμοιων  ατυχημάτων,  καταχωρούνται  στο  βιβλίο 

υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές & στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα 

εντός 24 ωρών & εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που 

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

δ4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη 

των τριών εργάσιμων ημερών ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2γ). 

δ5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ. 9). 

Α.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας  (Η.Μ.Α.),  όταν απαιτείται  εκ  των 

προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα 

με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το Η.Μ.Α. τηρείται, με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΥΑ 14867/825/9.5.2014 (ΦΕΚ 1241/Β/15.5.2014) & συμπληρώνεται 

από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του Αναδόχου & της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 

τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου 

όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), ν. 1396/83 (αρ. 8) & την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. 

πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12‐9‐2003. 

Α.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ.) & Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ.Α.Υ. κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η.Μ.Α.. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση & εμπλουτισμός του Σ.Α.Υ. & επίσης 

σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα 

του Σ.Α.Υ.. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται & επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

Α.4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας & υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

Α.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου ‐ Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  κατά  την  εκτέλεση  όλων  των  εργασιών,  τα  παρακάτω  μέτρα 

ασφάλειας & υγείας : 
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α. Την ευκρινή & εμφανή σήμανση & περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στην 

σήμανση & περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό & τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων & 

εκτροπή  τυχόν υπαρχόντων εναέριων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από  το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία 

στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75‐79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β, 

τμήμα II, παρ.2). 

γ.  Την  σήμανση  των  εγκαταστάσεων  με  ειδικούς  κινδύνους  (αγωγοί  ατμών  θερμών,  υγρών  ή  αερίων  κλπ)  &  τα 

απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 

‐ 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Την λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής ‐ διάσωσης & εξόδων 

κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη ‐ αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων 

εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92‐96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος 

Α, παρ.3, 4, 8‐10), ν. 3850/10(αρ.30, 32,45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής & υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων 

βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 109, 110), ν. 1430/84 (αρ. 17, 18), ΠΔ 305/96 

(αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14). 

στ.  Την  εξασφάλιση  της  δωρεάν  χορήγησης  Μέσων  Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ)  στους  εργαζόμενους  όπως 

προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους 

ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός & 

τους δώσει σαφείς οδηγίες για την χρήση του : Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102‐108), ν. 1430/84 (αρ. 16‐18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 

& οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 & Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9, παρ.γ). 

Α.4.2  Εργοταξιακή  σήμανση  ‐  σηματοδότηση,  συστήματα  ασφαλείας,  φόρτωση  ‐  εκφόρτωση  ‐  εναπόθεση  υλικών, 

θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση & σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών & των οχημάτων 

από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με : 

‐ Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16‐2‐2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: 

«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ‐ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

‐ Την ΚΥΑ αριθ.6952/14‐2‐2011 του τ. ΥΠΕΚΑ & τ. ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις & μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών 

κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων & οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών 

» 

‐ Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : ν. 2696/99 (αρ. 9‐11 & αρ. 52) & την τροπ. αυτού : ν. 3542/07 (αρ. 7‐9 

& αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος 

οδού & πεζοδρομίου : ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) & η τροπ. αυτού: ν. 3542/07 (αρ.43, 44). 

γ. Να συντηρεί & να ελέγχει τακτικά την λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας & να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας 

των  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων,  των  φορητών  ηλεκτρικών  συσκευών,  των  κινητών  προβολέων,  των  καλωδίων 
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τροφοδοσίας,  των  εγκαταστάσεων φωτισμού  εργοταξίου,  κλπ:  ΠΔ 1073/81  (αρ.75‐84),  ΠΔ 305/96  (αρ.8.δ &  αρ.12, 

παραρτ.Ι\/μέρος Α, παρ.2), ν. 3850/10 (αρ. 31, 35). 

δ.  Να προβεί  στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας  που αφορούν σε  εργασίες φόρτωσης,  εκφόρτωσης,  αποθήκευσης, 

στοίβασης, ρίψης & μεταφοράς υλικών & άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85‐91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 

8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) & αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 & μέρος Β τμήμα II παρ.4], ν. 2696/99 (αρ.32) & η 

τροπ. αυτού : ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 

149/06,  γ)  προφυλάξεις  της  οσφυϊκής  χώρας &  της  ράχης  από  χειρωνακτική  διακίνηση  φορτίων  :  ΠΔ  397/94,  δ) 

προστασία από φυσικούς, χημικούς & βιολογικούς παράγοντες : ν. 3850/10 (άρ. 36‐41), ΠΔ 82/10. 

Α.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας ‐ αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται & κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ. 2). 

α. Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει την σωστή λειτουργία & τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών & διακίνησης 

υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών & του λοιπού εξοπλισμού 

εργασίας  (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου &  καθόδου,  κυλιόμενα  ικριώματα, φορητές  κλίμακες,  κλπ  )  : ΠΔ 

1073/81 (αρ. 17, 45‐74 ), ν. 1430/84 (αρ. 11‐15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 & οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 

& ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II παρ.7 ‐ 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 

αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, ν. 3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, μέρος Β`, τμήμα II, παρ.7.4 & 8.5) & το ΠΔ 304/00 

(αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

β1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

β2. Άδεια κυκλοφορίας 

β3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

β4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

β5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μέρος Β`, τμήμα II,παρ. 8.1.γ & 8.2) 

& το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ. 2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

β6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση ‐ εγκατάσταση, καλή λειτουργία) 

& αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 

4α παρ. 3 & 6). 

β7.  Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  μηχανήματος,  οδηγίες  χρήσης,  συντήρησης  &  αντίστοιχο  βιβλίο 

συντήρησης & ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ. 3 & αρ. 4. παρ. 7). 

 

Α.5.  Νομοθετήματα  που  περιέχουν  πρόσθετα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  &  υγείας  στο  εργοτάξιο,  τα  οποία 

τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  πέρα  από  τα  προαναφερόμενα,  πρόσθετα  απαιτούμενα  μέτρα 

ασφάλειας & υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
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Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

Α.5.1 Κατεδαφίσεις : 

ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18‐33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ 31245/93, ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 

9 παρ. 4 παραρτ. IΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21‐γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 & οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 & ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.  IV μέρος Β τμήμα  II, παρ. 11), ΚΥΑ 3329/89 & η τροπ. αυτής : Υ.Α. 

Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 & η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09. 

Α.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων κ.λπ.), Αντιστηρίξεις : 

ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2‐17, 40‐42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ. 8‐ ασφάλεια & αντοχή κτιρίων, παρ. 4), 

ΚΥΑ 3329/89 & η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. IΙΙ), ΥΑ 3009/2/21‐

γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 & οι τροπ. αυτής ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 & ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 & η τροπ. 

αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10). 

Α.5.3 Ικριώματα & κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας‐ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34‐44), ν. 1430/84 (αρ. 7‐10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. 

IΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ. 1, 10 & μέρος Β τμήμα II παρ. 4‐6, 14). 

Α.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, 99,. 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. IΙΙ), Πυροσβεστική 

Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99. 

Α.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ. 26‐ 33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. IΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 

παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12). 

Α.5.6 Προετοιμασία & διάνοιξη σηράγγων & λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχημάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθμοί  παραγωγής  ενέργειας &  εργασίες  που 

εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων & σε στάθμη χαμηλότερη των 

6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 & η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 

παρ. 4 παραρτ. IΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 & οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 & ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 

3009/2/21‐γ/94, ΠΔ 455/95 & η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10). 

Α.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες  εκσκαφές,  διαμόρφωση  πυθμένα  θαλάσσης,  κατασκευή  προβλήτας  κ.λπ.  με  χρήση  πλωτών 

ναυπηγημάτων & καταδυτικού συνεργείου). 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), ν. 1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II παρ. 8.3 & παρ. 13). 

Α.6.  Στο  τέλος  της  παρούσας  προσαρτάται  κατάλογος  με  τα  νομοθετήματα  &  τις  κανονιστικές  διατάξεις  που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας & υγείας στο εργοτάξιο. 
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Άρθρο 29ο Πρόσθετες υποχρεώσεις για την σήμανση των έργων & μέτρα ασφαλείας 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λάβει με τις δικές του δαπάνες κάθε μέτρο ασφαλείας που επιβάλλεται, κατά την 

εκτέλεση των έργων κατά τις εργάσιμες ή όχι ώρες για την πρόβλεψη ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του & 

κάθε άλλον τρίτο λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Π.Δ 1073/81 ‘’περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών & πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού μηχανικού‘’ όπως ισχύει & του 

ΦΕΚ 420/2011 «Υποχρεώσεις & μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

κοινόχρηστους χώρους πόλεων & οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών». 

Ο  Ανάδοχος,  που  έχει  καθ’  όλη  την  διάρκεια  του  έργου  την  διεύθυνση  αυτού, &  η  οποία  ασκείται  στους  τόπους 

κατασκευής από τεχνικούς υπαλλήλους του που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, έχει αποκλειστικά την υποχρέωση δια 

του υπευθύνου του επί τόπου του έργου μηχανικού, να λαμβάνει & να τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που 

προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία & την σύμβαση, & να εκπονεί με δική του ευθύνη κάθε σχετική μελέτη & να 

λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Στα νομοθετήματα ν. 1396/83, Π.Δ. 1073/81 & Π.Δ. 778/80 όπου αναφέρεται η λέξη 

επιβλέπων  εννοείται  ο  υπεύθυνος  της Αναδόχου  Εργοληπτικής  Επιχείρησης  επιτόπου  του  έργου μηχανικός,  επειδή 

πρόκειται για δημόσιο έργο.  

Ο  επιβλέπων  μηχανικός  του  έργου  που  έχει  ορισθεί  από  την  Δ/νουσα  Υπηρεσία  έχει  την  υποχρέωση  να  ασκεί 

συστηματικό  &  ουσιαστικό  έλεγχο  στην  λήψη  &  τήρηση  των  αναγκαίων  μέτρων  ασφαλείας  από  την  ανάδοχο 

εργοληπτική επιχείρηση, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις & την σύμβαση & να υποδεικνύει στον 

ανάδοχο την λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου στην περίπτωση που το έργο εκτελείται χωρίς να τηρούνται αυτά. 

Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος ή στην διαμόρφωση των πρανών 

με κατάλληλη κλίση, όπως επιβάλλεται από τους κανόνες ασφαλείας. 

Ρητά  καθορίζεται  ότι  σε  περίπτωση  ανάγκης  αντιστηρίξεως  των  παρειών  ορύγματος  εν  γένει  ο  Ανάδοχος  οφείλει 

οίκοθεν  να  προβαίνει  στην  εργασία  αυτή,  του  Επιβλέποντος  όμως  δικαιούμενου  να  κρίνει  εκ  των  υστέρων  περί 

δικαιολογημένου ή μη αμέσου & χωρίς προηγούμενη συνεννόηση επεμβάσεως καθώς & της εκτάσεως των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει  κάθε νόμιμη αποζημίωση, αποκατάσταση των βλαβέντων έργων & 

αναλαμβάνει εν γένει αστική & ποινική ευθύνη. 

Ο  Επιβλέπων  δικαιούται  να  επιβάλλει  στον  Ανάδοχο  την  εκτέλεση  προσθέτων  αντιστηρίξεων  ή  ενίσχυση  των 

υπαρχουσών σε όσα σημεία κρίνει απαραίτητο. 

Παρά το δικαίωμα αυτό του Εργοδότη, ο Ανάδοχος παραμένει πάντοτε μόνος & απόλυτος υπεύθυνος για την ασφάλεια 

των εκσκαφών. 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, ότι αναλαμβάνει μονομερώς ακέραια κάθε ποινική & αστική ευθύνη για κάθε τυχόν εργατικό 

ατύχημα  που  συμβεί  λόγω  των  έργων  σε  οιονδήποτε  &  δεν  αποφευχθεί  για  οιαδήποτε  αιτία  καθώς  &  για  την 

αποκατάσταση  τυχόν  ζημιών  σε  υπάρχοντα  ή  εκτελούμενα  έργα,  οικοδομές  &  γενικά  ιδιοκτησίες,  εκτός  από  τις 

καθαιρέσεις τις απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών, που προβλέπονται από την μελέτη, ή αυτές που ενέκρινε 

εγγράφως ο ενδιαφερόμενος & η Υπηρεσία. 

Ο  Ανάδοχος  θα  χρησιμοποιεί  κατά  τις  μεταφορές  των  διαφόρων  υλικών  μόνο  τις  υφιστάμενες  οδούς &  σε  καμία 

περίπτωση δεν θα διακόπτει έστω & παροδικά την κυκλοφορία τους με την κατάληψη χώρου για την τοποθέτηση υλικών 

ή μηχανημάτων του. 

Ο Ανάδοχος σε ό,τι αφορά την εργοταξιακή σήμανση, έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας & της Υ.Α. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 περί Έγκρισης: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης 

Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ‐ΚΣΑ) & 2) Προδιαγραφών & Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ‐ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 

905/Β`/20.5.2011). 
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Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  μετά  την  λήξη  λειτουργίας  του  εργοταξίου  του &  εφόσον  υπάρχει  ανοικτό  όρυγμα  (μη 

επιχωμένο μέχρι την επιφάνεια του εδάφους) να το περιφράσσει με σταθερή ασφαλή περίφραξη & να τοποθετήσει 

ενημερωτική πινακίδα με τον τίτλο της επιχείρησης & του κυρίου του έργου. 

Άρθρο 30ο Κυκλοφοριακά Μέτρα. Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων 

στο οδικό δίκτυο 

Όταν κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργου το οποίο βρίσκεται ή καταλαμβάνει μικρό ή μεγάλο μέρος επί του διαθέσιμου 

κυκλοφοριακού  χώρου &  επηρεάζεται  η  κυκλοφοριακή  λειτουργία  σε  υφιστάμενες  οδούς,  τότε  απαιτείται  η  λήψη 

κατάλληλων  μέτρων  που  θα  ελαχιστοποιούν  την  όχληση  των  χρηστών  της  οδού  &  θα  εξαλείφουν  τον  κίνδυνο 

ατυχημάτων. 

Η  μελέτη  σήμανσης &  ασφάλισης,  σε  εργοτάξια  κατά μήκος  οδού  εν  λειτουργία,  εκπονείται  από  μηχανικό,  κάτοχο 

μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων, με μέριμνα & ευθύνη του Αναδόχου του έργου, & 

εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποζημιώνεται ιδιαίτερα. 

Για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια των έργων, είναι σκόπιμο να ζητείται & η γνώμη της 

αρμόδιας Δ/νσης Τροχαίας για τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή του εργοταξίου, πριν από την ολοκλήρωση 

της σχετικής μελέτης. Η συνεργασία με την Τροχαία θα γίνεται πριν από την υποβολή, για την αστυνομική αδειοδότηση 

της εγκεκριμένης από την Υπηρεσία μελέτης, με σκοπό να δοθεί η ευκαιρία στην αρμόδια Τροχαία να προσφέρει τυχόν 

χρήσιμες παρατηρήσεις για τις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής. Ο σχεδιασμός που προκύπτει από την μελέτη 

πρέπει να συμμορφώνεται με: 

α. τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας & της νομοθεσίας περί εκτέλεσης έργων 

β.  την  Υ.Α.  ΔΜΕΟ/Ο/613/2011  περί  Έγκρισης:  1)  Οδηγιών  Μελετών  Οδικών  Έργων  Κατακόρυφης  Σήμανσης 

Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ‐ΚΣΑ) & 2) Προδιαγραφών & Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ‐ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 

905/Β`/20.5.2011).  

γ. την υποχρέωση, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, να προβλέπεται ταχεία & ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης 

ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας κλπ.).  

δ. την υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης από τον Ο.Α.Σ.Θ & τον Σ.Α.Σ.Θ. σε περίπτωση που από την εκτέλεση του 

έργου επηρεάζεται η λειτουργία της αστικής συγκοινωνίας. 

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη εκπόνησης της μελέτης & υλοποίησης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων, δεν 

είναι ανοιγμένη στις τιμές του τιμολογίου των άρθρων της μελέτης & δεν αμείβεται χωριστά. 

Άρθρο 31ο Δοκιμές εγκαταστάσεων 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβαίνει  με  δικές  δαπάνες  στην  διενέργεια  όλων  των  ελέγχων  &  δοκιμών  που 

προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη  [τεχνική περιγραφή,  τιμολόγιο, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) κλπ]. 

Ιδιαίτερα για τους ελέγχους των κατασκευών από σκυρόδεμα, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων 

του Κ.Τ.Σ. 2016, όπως ισχύει. Η επικαιροποίηση των στατικών μελετών της παρούσας μελέτης επιφέρει υποχρεωτική 

ισχύ των διατάξεων του Κ.Τ.Σ. 2016 στο σύνολό του, οπότε & στις δοκιμές του σκυροδέματος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει με δικά του μέσα, όργανα & 

δαπάνες  τις  απαιτούμενες  δοκιμές,  οι  οποίες  θα  επαναλαμβάνονται  μέχρι  πλήρους  ικανοποίησης  των  απαιτητών 
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αποτελεσμάτων  τους,  οπότε  &  θα  συντάσσεται  πρωτόκολλο  δοκιμών  που  θα  υπογράφεται  από  τον  επιβλέποντα 

μηχανικό & τον ανάδοχο & θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Ο  Ανάδοχος  οφείλει  με  την  αποπεράτωση  των  εγκαταστάσεων &  πριν  από  την  παραλαβή  τους  να  συντάξει  χωρίς 

πρόσθετη αμοιβή & να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις & λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, 

λειτουργίας  &  συντήρησης  των  εγκαταστάσεων  που  εκτελέσθηκαν  απ’  αυτόν.  Μια  σειρά  από  τις  οδηγίες  αυτές 

καταχωρείται στον φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του 

έργου την χρήση & τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.  

Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις 

εγκαταστάσεις & να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική 

συντήρηση των έργων & τον χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία 

που θα του ορισθεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ 

ευθείας, σε βάρος & λογαριασμό του Αναδόχου. 

Για την συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιοριστεί στον εντός του κτιρίου χώρο, 

που θα υποδειχτεί από την επίβλεψη & να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην παρεμποδίζεται η εντός του κτιρίου 

κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών. 

Άρθρο 32ο Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών ‐ Διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή 

κατεδάφισης 

Για την Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών‐Διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης, θα εφαρμοσθεί η 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β΄). 

Με την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος ορίζεται ως διαχειριστής ανακυκλώσιμων υλικών για το έργο & οφείλει να 

υποβάλλει  σχέδιο  διαχείρισης  ανακυκλώσιμων  υλικών.  Επισημαίνεται  το  άρθρο  7  της  ΚΥΑ  Αρ.  36259/1757/Ε103 

ΦΕΚτΒ'/24.8.2010  όπου αναφέρεται στην απαίτηση διαχείρισης  της περίσσειας υλικών εκσκαφών &  απορριμμάτων 

καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ.  

Ο  Ανάδοχος  μετά  από  την  αποπεράτωση  των  εργασιών  διαχείρισης  αποβλήτων  από  εκσκαφές,  κατασκευές  & 

κατεδαφίσεις  (AEKK),  οφείλει  να καταθέσει στην Υπηρεσία,  βεβαίωση παραλαβής  των αποβλήτων από εγκεκριμένο 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου, την Δ/νση & την δραστηριότητα 

προέλευσης των αποβλήτων, θα αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες & τις ποσότητες των 

ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων κλπ) που τηρούνται στο 

αρχείο του εν λόγω συστήματος. 

Για  να  είναι  εφικτή  η  καταχώρηση  του  έργου  στο  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Αποβλήτων,  είναι  απαραίτητο  να 

προσκομισθούν στην Υπηρεσία τα εξής στοιχεία από τον ανάδοχο, πέραν της βεβαίωσης παραλαβής των αποβλήτων : 

α. Το είδος των αποβλήτων  

β. Την ποσότητα σε τόνους 
γ. Τα στοιχεία του συλλέκτη μεταφορέα 
δ. Στοιχεία της 1ης εγκατάστασης παραλαβής τους  
ε. Την εργασία ανάκτησης / διάθεσης των αποβλήτων στον τελικό αποδέκτη 
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Η  μη  τήρηση  των  παραπάνω  υποχρεώσεων,  συνεπάγεται  την  επιβολή  κυρώσεων  σύμφωνα  με  την  κείμενη  κατά 

περίπτωση σχετική νομοθεσία. 

Άρθρο 33ο Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. Φθορές από 

εγκαταστάσεις & από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει & να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις απαιτούμενες 

με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες & τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές & αύλακες, για τον 

εντοιχισμό σωλήνων ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί 

οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του. 

Απαγορεύεται  ρητά  η  διάνοιξη  ή  η  μόρφωση  από  τον  ανάδοχο,  οπών  φωλεών  &  αυλάκων  σε  κατασκευές  από 

σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 

Οιαδήποτε  φθορά  ή  ζημιά  που  προκληθεί  από  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου,  σε  οιαδήποτε  κατασκευή,  βαρύνει  τον 

ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει & να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζημιά ή 

την φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους, 

με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λ.π.) & να ρυθμίσει την εκτέλεση των εκτελούμενων απ’ αυτόν εργασιών, 

ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

Άρθρο 34ο Εξυπηρέτηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν 

κατασκευάζονται τμήματα του έργου & γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. 

Ο διευθύνων από μέρους της Αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να 

συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, 

έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής (άρθρο 138 παρ. 14 του ν. 4412/2016). 

Άρθρο 35ο Εξυπηρέτηση Οργανισμών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα κοινής ωφέλειας που θα 

πρέπει να μετατεθούν από τους κυρίους τους. 

Με τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία ανάμειξη, υποχρεούται όμως να παρέχει κάθε διευκόλυνση για 

την  εκτέλεσή  τους  χωρίς  να  δικαιούται  οιασδήποτε  αποζημίωσης,  για  λόγους  καθυστέρησης  ή  δυσχερειών  στην 

εκτέλεση του έργου του. 

Άρθρο 36ο Βλάβες στα έργα ‐ Αναγνώριση αποζημιώσεων 

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις 

βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για 

οιαδήποτε  φθορά  ή  απώλεια  υλικών &  γενικά  για  οιαδήποτε  ζημιά  του  που  οφείλεται  σε  αμέλεια,  απρονοησία  ή 

ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση κατάλληλων μέσων ή σε οιαδήποτε άλλη αιτία, που θα 

συμβεί εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου & του υποχρεωτικού χρόνου συντήρησης (αρ. 171 του ν. 

4412/2016), εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου 

εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του ν. 4412/2016.  

Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή, οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισμοί από την 

χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζεται στην 

σύμβαση. 

Γενικά για τις βλάβες στα έργα & την αναγνώριση αποζημιώσεων έχουν εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις 

του άρθρου 157 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 37ο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 

Στο παρόν έργο απαιτείται Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου διότι ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του υπερβαίνει  το 

ποσό των 1.500.000€ χωρίς Φ.Π.Α. (παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 4412/16). 

Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης 

του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του 

έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και 

αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 

Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του 

έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. 

Για  το  έργο  απαιτείται  η  εκπόνηση  και  εφαρμογή Προγράμματος  Ποιότητας  Έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των 

αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) 

του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν 

και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων  Έργων,  γ)  η  Δ14/43309/5.3.2001  (Β΄ 332)  του  Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/ 27.01.2009). 

Η  ανάπτυξη  του  προγράμματος  ποιότητας  του  έργου  γίνεται  σε  επίπεδο  μελέτης  εφαρμογής  η  αμοιβή  της  οποίας 

εμπεριέχεται ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς. 

Όχι  αργότερα  από  εξήντα  (60)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  από  τον  Ανάδοχο 

ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται 

Πρόγραμμα ποιότητας έργου, σύμφωνα με την Απόφ. ΔΙΠΑΔ 611/01(ΦΕΚ 1013Β/2‐8‐01) (αποκλειστική προθεσμία) και 

τις διατάξεις του Άρθρου 158 του Ν. 4412/2016 

Περιεχόμενα (ενδεικτική διάρθρωση) του ΠΠΕ (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ.ΔΙΠΑΔ/οικ/611/24‐7‐01) 

ΤΜΗΜΑ Ι 

1. Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο του Προγράμματος Ποιότητας 

1.2 Πολιτική Ποιότητας για το έργο 

1.3 Δομή Προγράμματος Ποιότητας 

2. Περιγραφή έργου 

2.1 Μέθοδοι κατασκευής 

2.2 Έλεγχοι και Δοκιμές 

2.3. Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

3. Χρησιμοποιούμενοι πόροι 

3.1 Ανθρώπινο Δυναμικό 
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3.1.1 Οργανόγραμμα έργου 

3.1.2 Αρμοδιότητες κυρίων στελεχών 

3.1.3 Στελέχωση του έργου 

3.2 Υλικά και υπηρεσίες 

3.2.1 Υλικά 

3.2.2 Υπηρεσίες 

3.3 Εξοπλισμός 

3.3.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα) 

3.3.2 Μετρητικός εξοπλισμός 

4. Διαχείριση 

4.1 Διαχείριση εγγράφων 

4.1.1 Διαχείριση του Προγράμματος Ποιότητας 

4.1.2 Κωδικοποίηση εγγράφων εντύπων 

4.1.3 Δελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα 

4.1.4 Αρχειοθέτηση 

4.2 Μη συμμορφώσεις, Διορθωτικές / προληπτικές ενέργειες 

4.3 Επιθεωρήσεις 

4.4 Ανασκοπήσεις 

5. Άλλα θέματα 

5.1 Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 

5.2 Ασφάλεια και Υγεία 

5.3 Προστασία περιβάλλοντος 

6. Παραπομπές ‐ Αναφορές 

6.1 Σχέδια 

6.2 Πρότυπα, Κανονισμοί, Τεχνικές Προδιαγραφές 

6.3 Σύνδεση με Σύστημα Ποιότητας αναδόχου 

ΤΜΗΜΑ II 

7. Προγράμματα Ενεργειών 

Το  λειτουργικό  τμήμα  του  ΠΠΕ  αποτελούν  τα  προγράμματα  ενεργειών,  κάθε  ένα  από  τα  οποία  αναφέρεται  σε 

συγκεκριμένο τμήμα ή σε συγκεκριμένη ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται 

για τη\ κατασκευή του. 

Τα προγράμματα ενεργειών περιλαμβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και δοκιμές του έργου. 

Στα προγράμματα ενεργειών: 

‐ αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τμήματος (πχ εκσκαφή βάθρων) ή λειτουργικής 

ενότητας (πχ κατασκευή άνω διάβασης) 

‐ καθορίζονται τα σημεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών (Σημεία Στάσης για Έγκριση, 

ΣΣΕ) 

‐ καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρμόζονται (πχ οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα, συμβατικές απαιτήσεις) 

‐ περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (πχ οι έλεγχοι που θα γίνουν) 

‐ καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των αποτελεσμάτων (πχ έντυπα εργαστηριακών 

δοκιμών, δελτία ελέγχου εργασιών κτλ) 

‐ καθορίζονται οι εμπλεκόμενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (πχ Ανάδοχος, Υπεργολάβος, Κύριος του Έργου, 

Τρίτος) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Τα  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στο  ΠΠΕ,  ανάλογα  με  την  έκταση  και  τα  περιεχόμενο  τους,  είναι  δυνατό  είτε  να 

περιέχονται στο ΠΠΕ είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήματα που το συνοδεύουν. 
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Υπεύθυνος ποιότητας έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει με ένα εξειδικευμένο στέλεχος τη θέση του 

Υπεύθυνου Ποιότητας  έργου.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  καθορίσει  τα  άτομα  εκείνα  που  έχουν  αρμοδιότητες  σε 

θέματα  διασφάλισης  ποιότητας  και  να  προσδιορίσει  γραπτά  αυτές  τις  αρμοδιότητες  στο  ΠΠΕ  που  θα  υποβάλει.  Ο 

Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το 

προσωπικό και εφαρμόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρμόζεται, καθώς επίσης και να αναφέρει στον προϊστάμενο 

του  εργοταξιακού  γραφείου,  σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα  του  προγράμματος,  ώστε  να  λαμβάνονται  μέτρα 

βελτίωσης του. 

Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προμηθευτεί αρμόδια τις σχετικές με το αντικείμενό του διαδικασίες του 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του κατά την 

εκτέλεση  των  εργασιών  κατασκευής,  αλλά  και  κατά  τη  σύνταξη  του  προγράμματος  ποιότητας  του  έργου  και  των 

υποστηρικτικών εγγράφων. 

Άρθρο 38ο Ποιότητα  &  προέλευση  υλικών  &  ετοίμων  ή  ημικατεργασμένων  προϊόντων  – 

Ελαττώματα ‐ Παράλειψη συντήρησης 

Όλα τα υλικά κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες & ελαττώματα. 

Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  

Επίσης,  όλα  τα  υλικά  για  την  εκτέλεση  των  έργων  θα  είναι  απολύτως  σύμφωνα  με  τα  συμβατικά  δεδομένα,  τους 

ισχύοντες κανονισμούς & προδιαγραφές των Υπουργείων, καθώς επίσης & με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, 

αρίστης ποιότητας & της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 

ποιότητα, την εμφάνιση κ.λπ.  

Σε  είκοσι  (20)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  Ανάδοχος,  εφόσον  του  ζητηθεί  από  την 

διευθύνουσα υπηρεσία, υποχρεούται να υποβάλει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφημιστικά & κυρίως 

τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας & λοιπά χρήσιμα στοιχεία 

& δείγματα των βασικών υλικών & του εξοπλισμού, σύμφωνα με την εντολή της υπηρεσίας, που ενσωματώνονται στο 

έργο καθώς & όλων των συσκευών, οργάνων & λογισμικού, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον αυτόν ή/& 

υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία τεκμηρίωσης της 

συμμόρφωσής  τους  με  τις  απαιτήσεις  της  σύμβασης &  δείγματα  (κατά  περίπτωση),  για  τα  υλικά,  είδη,  όργανα & 

συσκευές που ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. 

Επισημαίνεται  ότι  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  εγκρίνει  την  χρησιμοποίηση  οιουδήποτε  υλικού, 

εξοπλισμού, οργάνου ή συσκευής ή/& επί μέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκμηριώνεται, κατά την κρίση 

της  Υπηρεσίας,  ότι  τα  χαρακτηριστικά  &  οι  επιδόσεις  είναι  σε  πλήρη  συμμόρφωση  με  τα  συμβατικά  τεύχη.  Από 

ενδεχόμενη  απόρριψη  του  προτεινόμενου  υλικού  ή  είδους  από  την  Υπηρεσία  λόγω  ελλιπούς  τεκμηρίωσης,  δεν 

προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/& παράτασης προθεσμίας. 

Για  τα  διάφορα  μηχανήματα,  υλικά,  συσκευές  κτλ.,  οιασδήποτε  προέλευσης,  που  παραγγέλλονται  έτοιμα  από  το 

εμπόριο (δηλ. δεν κατασκευάζονται ειδικά με συγκεκριμένες προδιαγραφές για το έργο), των οποίων οι ιδιότητες & τα 

χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται επακριβώς στα συμβατικά τεύχη & για την πρόληψη πιθανών παρερμηνειών, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, με μέριμνα & δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία 

δείγματα  υλικών,  συσκευών  ή  μηχανημάτων,  τα  οποία  πρόκειται  να  συμπεριλάβει  στο  έργο,  μαζί  με  τα  ονόματα 

προμηθευτών  &  τυχόν  υπάρχοντα  δικαιώματα  ευρεσιτεχνίας,  που  θα  συνοδεύονται  από  τα  αντίστοιχα  τεχνικά 

χαρακτηριστικά  του  κατασκευαστή  τους,  ώστε  να  αποδεικνύεται,  κατ’  ένδειξη,  ότι  τα  είδη  που  θα  παραγγελθούν 

συμφωνούν με τους γενικούς όρους των συμβατικών τευχών. 
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Τα  κατατιθέμενα  δείγματα  θα  πρέπει  να  είναι  αντιπροσωπευτικά  για  όλη  την  αποστολή  &  τα  υλικά  δεν  θα 

χρησιμοποιηθούν πριν ελεγχθούν & εγκριθούν αρμόδια τα δείγματα. 

Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγματα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιμών, συνοδευόμενα από 

τεχνικά  φυλλάδια  &  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  κατασκευαστή  τους  εις  τριπλούν,  μεταφρασμένα  στην  ελληνική 

γλώσσα. 

Για τις περιπτώσεις που αυτό έχει σημασία για τα έργα, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει τα υποβαλλόμενα στοιχεία με γενικά 

σχέδια, εις τριπλούν, που θα εμφανίζουν σε κατάλληλη κλίμακα την διάταξη των μηχανημάτων & συσκευών που θα 

παραγγελθούν, μέσα στους χώρους εγκατάστασής τους & που θα αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους. 

Οι ανωτέρω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από την παραγγελία, κατά 

τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ’ αυτήν αναγκαίες δοκιμές & διερευνήσει κατάλληλα το 

θέμα, να έχει στην διάθεσή της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οιαδήποτε παρατήρηση & να 

απομένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρμόσει, σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας την 

παραγγελία του. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια πριν 

από  τις  παραγγελίες  των  εν  λόγω  μηχανημάτων,  υλικών,  συσκευών  &  έτοιμων  προϊόντων  &  θα  γίνεται  έγκαιρη 

πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. 

Η μία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν μαζί με την κατά τα 

ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας. 

Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγματοποίηση της παραγγελίας από τον Ανάδοχο, 

δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του & την υποχρέωσή του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύμφωνα 

με τα συμβατικά τεύχη & να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιμές & παραλαβές των εγκαταστάσεων. 

Εξάλλου  παραμένει  στο  ακέραιο  το  δικαίωμα  της  Υπηρεσίας  να  προβεί  σε  τυχαία  δειγματοληψία  επί  των  υλικών, 

συσκευών,  μηχανημάτων,  έτοιμων  προϊόντων  κτλ.  που  προσκομίσθηκαν  στο  εργοτάξιο  &  να  εκτελέσει  δοκιμές 

παραλαβής, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, να διατάξει δε την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε είδους 

υλικού, μηχανήματος, συσκευής, ετοίμου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους συμβατικούς όρους που αναφέρονται 

στην ποιότητα & τα χαρακτηριστικά του. 

Οιαδήποτε  καθυστέρηση  προκύψει  από  τυχόν  εσφαλμένη  επιλογή  από  τον  Ανάδοχο,  &  απόρριψή  της  από  την 

Υπηρεσία,  καθώς  &  η  επανυποβολή  νέων  στοιχείων  από  τον  Ανάδοχο,  δεν  θα  αποτελεί  λόγο  για  παράταση  των 

συμβατικών προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου. 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση στο έργο προϊόντων για τα οποία 

θα εκφράζονται αμφιβολίες διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιομηχανικής) 

ή ύπαρξης οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόσθετα, η 

Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αξιολογήσει  μόνη  εκείνη  ότι  τα  οιαδήποτε  σχετικά  προϊόντα  θα  λειτουργούν 

αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, επί την χρονική περίοδο για την οποία προορίζονται, & 

με προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης, κατά τα λοιπά όπως τυχόν ορίζεται στην ΣΥ. Από τα κατά τα ανωτέρω 

δικαιώματα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο 

κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/& παράτασης προθεσμίας. 

Για  τα  υλικά  που  ο  έλεγχος  απαιτεί  εργαστηριακές  εξετάσεις,  αυτές  γίνονται  από  τον  αρμόδιο  αναγνωρισμένο 

εργαστήριο με μέριμνα & ευθύνη του Αναδόχου.  
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Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης & κάθε άλλη σχετική δαπάνη τους (αποκαταστάσεις κλπ), βαρύνουν 

τον ανάδοχο του έργου.  

Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα & την παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν. 

Για  την  ευθύνη  του Αναδόχου  για  ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά  την  οριστική παραλαβή  του  έργου,  έχουν 

εφαρμογή οι πάγιες διατάξεις του αστικού κώδικα. 

Άρθρο 39ο Ασφάλιση 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 144 του ν. 4412/16 o Ανάδοχος οφείλει – με μέριμνα & δαπάνη του να συνάψει 

ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα & αντικείμενα ασφάλισης) που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια προσκομίζονται κατά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.  

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1  Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του & να συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

Ομοίως, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να έχει υπόψη του την περί 

ασφαλίσεων  Νομοθεσία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  &  να  συμμορφώνεται  προς  τις  διατάξεις  των  Κοινοτικών 

Οδηγιών. 

1.2.  Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

1.3.  Ως  ασφάλιση  θεωρείται  η  πρωτασφάλιση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 102  του Ν.Δ. 400/1970  οι 

αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 & συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια 

του Έργου. 

1.4.  Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται 

από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας & διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το 

Π.Δ. 118/ 1985. 

1.5.  Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις & τις 

ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες 

από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. Και ο Ανάδοχος 

παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή & πράγματα & πέραν από τα 

ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

1.6.  Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις: 

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. 

- Θα περιλαμβάνουν  όρους  οι  οποίοι  θα  ικανοποιούν  πλήρως  τους  όρους  του  παρόντος  άρθρου,  της 

υπολοίπου Σ.Υ. &των λοιπών συμβατικών τευχών. 

- Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. 
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Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου &  της εκ μέρους του αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών 

συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου & των λοιπών όρων της Σ.Υ. 

1.7.  Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί Ασφαλιστικό βάρος & που είναι 

απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της 

ασφαλιστικής περιόδου. 

1.8.  Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως & οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόμο 487 / 76 & το Π.Δ. 237 

/ 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου. 

1.9.  Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης & του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο & 

θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης & η 

Ελληνική Νομοθεσία. 

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται 

στην υποβολή οιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής 

εταιρείας & σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα.  

1.10.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά 

που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος & κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ, υπόψη των διαγωνιζόμενων, 

όπως επίσης & τις εν συνεχεία έρευνες & μελέτες που εκτέλεσε‐συνέταξε ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Επίσης  υποχρεούται  να  επιτρέπει  την  προσπέλαση  των  εργοταξίων  του,  αποθηκών  του  κλπ.  από  τους 

εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.   

Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο έργο από οιαδήποτε αιτία 

ακόμη & από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον ΚτΕ όσο & τους ασφαλιστές του. 

1.11.  Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα 

- να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές 

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων & ελέγχων. 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οιασδήποτε φύσης 

αποζημιώσεις. 

1.12.  Κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν & 

δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της Σ.Υ. περί « Ασφαλίσεων » & ότι 

με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως & χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι & απαιτήσεις που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο της Σ.Υ. 

1.13.  Επισύρετε η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 
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α)  Οι  αλλοδαπές  &  συνεπώς  &  οι  Ελληνικές  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  υπόκεινται  υποχρεωτικά  στην 

αρμοδιότητα  των  Ελληνικών  Δικαστηρίων &  κάθε  ασφαλιστήριο  που  έρχεται  σε  αντίθετη  προς  κανόνα 

Δημοσίας Τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400 / 1970 είναι άκυρο. 

β)  Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα 

αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  

2.1.  Αν  απαιτείται  αλλαγή  ασφαλιστικής  εταιρίας,  ή  τροποποίηση  των  όρων  της  ασφαλιστικής  σύμβασης,  ή 

αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε 15 ημέρες από την σχετική ειδοποίηση. 

2.2.  Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή 

οι  ασφαλίσεις  που  συνομολογήσει  κριθούν  από  το  ΚτΕ  σαν  μη  συμβατές  με  τις  αντίστοιχες  συμβατικές 

απαιτήσεις,  ο  ΚτΕ  δικαιούται  να  συνάψει  στο  όνομα  &  με  δαπάνες  του  Αναδόχου  την(τις)  αντίστοιχη(ες) 

ασφαλιστική(ες) σύμβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή & για λογαριασμό του σαν 

πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα & οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβαση(εων) θα καταβληθούν από τον 

Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την σχετική ειδοποίηση. 

2.3.  Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση 

που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 

- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο, 

αν υπάρχει. 

- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που 

έχει στα χέρια του 

- ή  να  αναζητήσει  το  οφειλόμενο  ποσό  (με  τους  τόκους  υπερημερίας)  με  τις  νόμιμες  διαδικασίες 

είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 

- ‐για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους & 

- ‐για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων ποσών . 

2.4.   Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των 

ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα 

ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση & για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίησή 

του. 

Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξημένων 

με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ.2.3. του παρόντος άρθρου. Οι τόκοι υπερημερίας 

θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

2.5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να εισπραχθεί 

από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Ο ΚτΕ, σε 

περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό & θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα 

οφειλόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 2.3. ανωτέρω. 
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2.6.   Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, 

ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οιαδήποτε ζημία κλπ., για οιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την 

αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάστασή της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης 

κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το 

αντίστοιχο ποσό & θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται 

προσεχής πληρωμή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

2.7.  Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Έργο, σε οιαδήποτε 

φάση &  αν  βρίσκεται,  θα  ασφαλισθεί  έναντι  όλων  των  ενδεχομένων  κινδύνων  από  τον  ΚτΕ &  τα  έξοδα  της 

ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1.  Ο έλεγχος των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της 

Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

3.2.   Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» 

(Cover Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις & τα όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το 

ασφαλιστήριο  συμβόλαιο,  συνοδευόμενη  από  την  υπεύθυνη  δήλωση  της  παραγράφου  1.12  του  παρόντος 

άρθρου. 

Στην  περίπτωση  αυτήν,  το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  πρέπει  να  υποβληθεί  το  αργότερο  εντός  τριάντα  (30) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

3.3  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων 4.1, 4.2 & 4.3. 

3.4   Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά: 

‐ την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών 

‐ την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου & τους 

υπόλοιπους όρους της Σ.Υ. 

3.5.  Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύουν τα επόμενα: 

i.  Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Προς τούτο, εντός δέκα πέντε 

(15) ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναμορφωμένη ασφαλιστική 

σύμβαση προς επανέλεγχο. 

ii.  Αν & η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται 

να εφαρμόσει τις προβλέψεις της παρ. 2.1. του παρόντος άρθρου. 

3.6.  Σε περίπτωση συμφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο & να υποβάλει στην 

Υπηρεσία  την  κάθε  ασφαλιστική  σύμβαση  με  τα  αποδεικτικά  καταβολής  του  πρώτου  ασφαλίστρου,  στην 

προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο των προθεσμιών της παρούσας. 

3.7.  Ο  έλεγχος  ή  η  σιωπηλή  αποδοχή  ασφαλιστικής  σύμβασης  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο,  ούτε  απομειώνει 

οιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο & γενικά την σύμβαση του έργου. 

4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

4.1.  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 
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4.1.1.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  πλήρως & «κατά  παντός  κινδύνου» &  σύμφωνα  με  τους  όρους  των 

συμβατικών  τευχών,  την  Ελληνική  &  Κοινοτική  νομοθεσία,  για  το  συμβατικό  τίμημα  του  έργου 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπροσαρμογών αυτού (θετικών ή αρνητικών).  

4.1.2.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ζητά  από  τους  ασφαλιστές  του,  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  την 

αναπροσαρμογή  του  ύψους  της  ασφαλιστικής  κάλυψης,  σύμφωνα  με  το  πραγματικό  συμβατικό  τίμημα  του 

έργου. 

4.1.3.  Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, 

που οφείλεται ή προκαλείται από οιονδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές 

ενέργειες,  δολιοφθορές,  κακοτεχνίες,  λανθασμένη    μελέτη  ή/και  κατασκευή,  ελαττωματικά  υλικά 

(manufacturer’s  risk),  τυχαία  περιστατικά  (φωτιά,  ανθρώπινο  λάθος  κλπ),  λανθασμένη  εργασία,  ελλιπή 

συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

- Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω & εξαιρετικά σπάνιας 

εμφάνισης. 

- Βλάβες / καταστροφές από σεισμούς & άλλα συναφή με το Έργο ατυχήματα & ζημιογόνα συμβάντα. 

Όμοια  θα  παρέχεται  ασφαλιστική  κάλυψη  για  τα  Πάσης  Φύσεως  Υλικά  από  την  παραλαβή  τους  μέχρι  την 

ενσωμάτωσή τους στο Έργο. 

4.1.3.  Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει & την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης 

αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης & λήγει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

4.1.4.  Η  ασφαλιστική  κάλυψη  είναι  αποδεκτό  να  μην  περιλαμβάνει  ζημιές  (οι  οποίες  εξαιρούνται  διεθνώς) 

προκαλούμενες από τις ακόλουθες –και μόνον αυτές‐ αιτίες. 

α.  πόλεμο,  εχθροπραξίες,  εισβολή  εχθρικής  δύναμης  στην  χώρα,  ανταρτική  δράση,  επανάσταση, 

τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιο πόλεμο. 

β.  Ιονισμό,  ακτινοβολία  ή  μόλυνση  ραδιενέργειας  από  πυρηνικό  καύσιμο  ή  κατάλοιπα  από  καύση 

πυρηνικού καυσίμου. 

γ.  ωστικά κύματα προσκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα ίση 

προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υποηχητική ταχύτητα. 

4.1.5.  Στην  ασφαλιστική  σύμβαση  θα  περιλαμβάνεται  όρος  ότι  οι  ασφαλιστές  παραιτούνται  του  δικαιώματος  της 

υπασφάλισης. 

4.1.6.  Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται κατά παντός κινδύνου & οι μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις & η τυχόν ¨παρακείμενη περιουσία¨ καθώς επίσης & ο πάσης φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή 

του Έργου, που θα χρησιμοποιηθεί για το Έργο, σύμφωνα με την σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

4.2.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

4.2.1.  Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» του Αναδόχου έναντι Τρίτων & οι ασφαλιστές θα 

υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική 

βλάβη & για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή & ζώα, που προξενούνται καθ΄ όλη την διάρκεια του 
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έργου  εξαιτίας  των  εργασιών  κατασκευής,  συντήρησης,  επισκευής,  αποκατάστασης  ζημιών  του  Έργου  & 

διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, & εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει & την αστική ευθύνη έναντι τρίτων 

για λόγους μη εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων & πρόκλησης υποβάθμισης του Περιβάλλοντος κατά την 

διάρκεια της κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Θα καλύπτονται επίσης & ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις 

4.2.2.  Διάρκεια της Ασφάλισης 

Η  ευθύνη  των  ασφαλιστών  αρχίζει  με  την  υπογραφή  της  Σύμβασης &  λήγει  με  το  πέρας  της  περιόδου  της 

υποχρεωτικής συντήρησης (οριστική παραλαβή). 

4.2.3.  Όρια Αποζημίωσης 

Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, 

κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα: 

α  Για  υλικές  ζημιές  (θετικές  ή  αποθετικές)  σε  πράγματα  Τρίτων  ανεξάρτητα  από  τον  αριθμό  των  τυχόν 

ζημιωθέντων Τρίτων                            300.000,00 € 

β. Για σωματική βλάβη ή θάνατο Τρίτων κατά άτομο                      300.000,00 € 

γ. Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων

                            1.450.000,00 € 

δ.  Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη την διάρκεια  ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης 

έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ΄ ελάχιστον       

                                                                   2.940.000,00 € 

4.2.4.  Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων & κατά την περίοδο συντήρησης του 

έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή με άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόμενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης 

περιόδου συντήρησης & το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό όριο 

ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται στην παράγραφο 4.2.3. 

Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται & κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του απασχολούμενου 

στο  έργο  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  για  την  περίπτωση  ατυχήματος  (ευθύνη  εργοδότου).  Τα 

προβλεπόμενα ελάχιστα όρια αποζημιώσεων (πέραν των αποζημιώσεων της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, π.χ. 

Ι.Κ.Α.) θα είναι 88.050,00 Ευρώ ανά άτομο & ατύχημα, 450.000,00 Ευρώ σε περίπτωση ομαδικού ατυχήματος & 

880.000,00 Ευρώ αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

4.4.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 

4.4.1.  Με  το  ίδιο ως  άνω  ασφαλιστήριο «κατά  παντός  κινδύνου»  θα  καλύπτεται &  ο  Κύριος  ή  Βασικός  (Ειδικός & 

Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου. 

4.4.2.  Στο  Ασφαλιστήριο  θα  επισυνάπτεται  η  σχετική  κατάσταση  με  τα  χαρακτηριστικά  &  την  ταυτότητα  των 

αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των 

μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας. 
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4.4.3.  Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (εξαιρούμενων των ίδιων 

εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή/και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα 

Βία, Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. 

4.4.4.  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζημίωση για τυχόν ζημία 

ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη & για την περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της 

παρ.4.1.4. του παρόντος άρθρου. 

4.4.5.  Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει & την μετακίνηση, την μεταφορά & τους αναγκαίους ελιγμούς όλων 

των μηχανημάτων προς & από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την χρονική 

περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι την απομάκρυνσή τους από αυτό. 

4.4.6.  Η  ασφάλιση  «κατά  παντός  κινδύνου»  των  μηχανημάτων  έργων  μπορεί  να  γίνεται  με  ανεξάρτητο  ενιαίο 

ασφαλιστήριο,  το  οποίο  ο  Ανάδοχος  ενδεχόμενα  να  διατηρεί  σε  ισχύ  για  μέρος  ή  το  σύνολο  του  μηχανικού 

εξοπλισμού του. 

Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από 

την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο έργο «καλύπτονται 

για τις ίδιες ζημιές τους με το Ασφαλιστήριο υπ΄ αρ.…………………. το οποίο είναι σε ισχύ & ανανεώνεται κανονικά». 

Οι όροι ασφάλισης & οι αποζημιώσεις στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να μην είναι κατώτεροι από τους 

όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

4.5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) 

4.5.1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, 

τα αυτοκίνητα & τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων που προορίζονται για τις ανάγκες & την εξυπηρέτηση των 

Ερευνών, Κατασκευών & συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

4.5.2.  Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων & την φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος 

υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επίβλεψη για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

4.5.3.  Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα μέλη 

να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση. 

4.5.4.  Διευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων πρέπει να έχουν ατομική ασφάλιση με βάση τον αριθμό 

κυκλοφορίας τους & όχι τον αριθμό πλαισίου τους. Ως αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων , που εφοδιάζονται με 

πινακίδες Μ.Ε. σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια Επιτροπή 

Κατάταξης θεωρούνται τα αναφερόμενα παρακάτω: 

Φορτωτής,  εκσκαφέας,  εκσκαφέας‐φορτωτής,  τρακτέρ‐κομπρεσέρ,  φορτωτής‐κομπρεσέρ,  προωθητής, 

ισοπεδωτής, γερανός, αντλία σκυροδέματος, μπετονιέρα αυτοφορτωνόμενη, γεωτρύπανο, σφύρα, υδραυλική, 

μηχάνημα  επούλωσης  λάκκων,  εκχιονιστικό,  γομωτής,  καδοφόρο,  κόσκινο μηχανικό,  εργοταξιακό αυτοκίνητο 

(τάμπερ),  χιονοδιαστρωτήρας,  κλιμακοφόρο,  αναβατόριο,  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος,  αλατοδιανομέας, 

εκτοξευτής  ασβεστοκονιάματος,  αμμοβολιστικό,  μεταφορική  ταινία,  κλιματιστικό,  παρασκευαστής  μπετόν, 

λιπαντής,  μετατοπιστικό  βαρέων  αντικειμένων,  επεξεργαστής  απορριμμάτων.  Πρέσα  απορριμμάτων, 

πυροσβεστικό, σπαστήρας ελαστικών‐πλαστικών, σταθμός βάσης & καταβρεκτήρας, καθώς & οιοδήποτε άλλο 

μηχάνημα απαιτείται για την έντεχνη & ασφαλή εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας. 

5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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5.1.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς & στα λοιπά ασφαλιστικά 

ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα 

Νομοθεσία. 

5.2.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό & υπαλληλικό προσωπικό του, ημεδαπό & αλλοδαπό, 

έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται 

σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει & για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οιαδήποτε σχέση εργασίας, 

οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι & πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου. 

5.3.  Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει  την τήρηση των όρων των παρ.4.1. & 4.2.  του παρόντος άρθρου, ο δε Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων. 

5.4.  Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του έργου. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο  ενιαίο  ασφαλιστήριο  των  καλύψεων  της  παρ.4.  του  παρόντος  άρθρου  θα  περιλαμβάνονται  οπωσδήποτε  οι 

ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

6.1.  Στην  έννοια  της  λέξης  «Ασφαλιζόμενος»  περιλαμβάνεται  ο  Ανάδοχος  &  το  πάσης  φύσεως  προσωπικό  που 

ασχολείται με οιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου,  καθώς 

επίσης & ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) & το προσωπικό αυτού, οι τυχόν Υπεργολάβοι & οι Μελετητές. 

6.2.  Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες & το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του ΚτΕ  (και/ή των 

Υπηρεσιών του) & το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους & τις εξαιρέσεις 

της  ασφαλιστικής  κάλυψης  με  την  εφαρμογή  του  παραρτήματος «Διασταυρούμενη  ευθύνη  αλλήλων»  (cross 

liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. 

6.3.  Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

- του Αναδόχου 

- και/ή των υπεργολάβων, μελετητών & συμβούλων του 

- και/ή του ΚτΕ 

- και/ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών  

- και/ή μέρους ή συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

με  την  αιτίαση  ευθύνης  τους  ή  συνυπευθυνότητας  τους  στην  βλάβη  ή  ζημία  από  πράξη  ή  παράλειψη  των 

παραπάνω  προσώπων,  οι  οποίοι  καλύπτονται  από  το  ασφαλιστήριο  Αστικής  Ευθύνης  έναντι  Τρίτων,  θα 

καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 

Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που 

σχετίζονται  με  την  αστική  ευθύνη  μέσα  στα  όρια  των  ποσών  που  αναφέρονται  εκάστοτε  ως  ανώτατα  όρια 

ευθύνης των ασφαλιστών. 

6.4.  Σε  περίπτωση ολικής  ή  εκτεταμένης  μερικής  καταστροφής ή  βλάβης  του  Έργου,  προκειμένου η ασφαλιστική 

εταιρεία  να  καταβάλει  στον  Ανάδοχο  την  σχετική  με  την  ζημία  κλπ.,  αποζημίωση,  πρέπει  να  έχει  λάβει 

προηγουμένως την έγγραφη για τον σκοπό αυτόν συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
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Εφόσον  ο  ΚτΕ  δεν  παρέχει  στην  ασφαλιστική  εταιρεία  την  εν  λόγω  συγκατάθεση,  αυτόματα &  χωρίς  άλλες 

διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά 

της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον ΚτΕ & η ασφαλιστική εταιρεία 

αποδέχεται από τούδε & υποχρεώνεται να καταβάλει την σχετική αποζημίωση στον ΚτΕ, μετά από αίτηση του 

τελευταίου για τον σκοπό αυτόν. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στον ΚτΕ με κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες 

& υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση. 

6.5.  Η  ασφαλιστική  εταιρία  παραιτείται  κάθε  δικαιώματος  ανταγωγής  κατά  του  ΚτΕ,  των  Συμβούλων  του,  των 

συνεργατών του & των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, 

όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων. 

6.6.  Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με συστημένη επιστολή, 

πριν από  εξήντα  (60)  ημερολογιακές ημέρες,  σχετική  ειδοποίηση  της ασφαλιστικής  εταιρείας,  τόσο προς  τον 

Ανάδοχο, όσο & προς τον ΚτΕ. 

6.7.  Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 4. θα καλύπτεται & η ευθύνη του ΚτΕ και/ή του 

προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

6.8.  Με  δεδομένο  ότι  το  έργο  ασφαλίζεται  σύμφωνα  με  την  πραγματική  του  αξία  (Αρχική  Σύμβαση  συν 

συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώματος της υπασφάλισης. 

Άρθρο 40ο Έκπτωση του Αναδόχου  

Αν ο Ανάδοχος  δεν  εκπληρώνει  τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  ή  δεν  συμμορφώνεται  με  τις  γραπτές  εντολές  της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τον νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της σύμβασης: 

i. την έναρξη των εργασιών ή 

ii. την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα & με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση. 

β) Υπερβεί, με υπαιτιότητα του,  για χρόνο περισσότερο του μηνός,  τον προβλεπόμενο στην σύμβαση χρόνο για την 

ολοκλήρωση της Εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

γ) Υπερβεί με υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω & μια αποκλειστική προθεσμία του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος.  Κατ’  εξαίρεση,  αν η  εκτέλεση  των  εργασιών  καθυστερεί,  αλλά ο Ανάδοχος  έχει  ήδη  εκτελέσει 

εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει 

διαμορφωθεί  με  τις  τυχόν  υπογραφείσες  συμπληρωματικές  συμβάσεις,  είναι  δυνατή  η  χορήγηση  παράτασης  των 

προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η 

παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιμών & με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις 

του άρθρου 148 του ν. 4412/2016. 

δ)  Οι  εργασίες  του  είναι  κατά  σύστημα  κακότεχνες  ή  τα  υλικά  που  χρησιμοποιεί  δεν  ανταποκρίνονται  στις 

προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για τον λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία 
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φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4412/2016 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου 

& να έχει απορριφθεί, στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων αυτών η ένσταση του Αναδόχου. 

ε)  Παρεκκλίνει  επανειλημμένα  από  τα  εγκεκριμένα  σχέδια  ή  παραλείπει  συστηματικά  την  τήρηση  των  κανόνων 

ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση 

αυτή  απαιτείται  η  κοινοποίηση  δυο  (2)  τουλάχιστον  σχετικών  εγγράφων  προειδοποιήσεων  της  Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. 

στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή. 

Η ανωτέρω περίπτωση γ΄ εφαρμόζεται αναλογικά & στην περίπτωση παραβίασης των ενδεικτικών προθεσμιών. 

Άρθρο 41ο Μητρώο έργου‐φωτογραφίες‐βιντεοσκοπήσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην σύνταξη Μητρώου του έργου που κατασκευάστηκε, σύμφωνα με την παρ.2 

του άρθρου 170 του ν. 4412/2016 το οποίο υποβάλλεται μαζί με την τελική επιμέτρηση & είναι προαπαιτούμενο για 

την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου. 

Το  περιεχόμενο  του  Μητρώου  του  έργου,  καθώς &  τα  υποβληθέντα  στοιχεία &  ο  τρόπος  υποβολής  αυτών  στην 

Υπηρεσίας  προσδιορίζονται  με  την  υπ’  αρ.  ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466  (ΦΕΚ  1956/Β’/7‐6‐2017)  Αποφ.  του  Υπουργού 

Μεταφορών & Υποδομών, η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική. 

Η  παράλειψη  υποβολής  του Μητρώου  του  έργου  συνεπάγεται  την  σύνταξη &  εκτύπωση  /  παραγωγή  του  από  την 

Υπηρεσία σε βάρος & για λογαριασμό του Αναδόχου με την επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο η οποία 

ορίζεται ως τρία στα χίλια (3‰) του αρχικού συμβατικού ποσού. 

Άρθρο 42ο Χρήση έργου ή τμήματός του πριν από την αποπεράτωση 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά 

την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά & διατηρεί όλα 

τα δικαιώματά του να ελέγξει & να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις & τους συμβατικούς 

όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες & υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση. 

Η παραπάνω παραλαβή για χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4412/2016. 

Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την διενέργεια της προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου 

(παρ. 5 άρθρου 169 του ν. 4412/2016). 

Άρθρο 43ο Καθαρισμός κατασκευών ‐ εργοταξίων ‐ εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου, ή του όλου έργου μετά την 

περαίωσή του,  να αφαιρέσει &  να απομακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου &  των γύρω δρόμων κάθε 

προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές & 

περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους 

του κτιρίου & του εργοταξίου για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών & γενικά να μεριμνήσει για ό,τι απαιτείται 

ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο για χρήση & λειτουργία. 
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Αν  μετά  από  έγγραφη  εντολή  της  Υπηρεσίας  ο  Ανάδοχος  δεν  εκτελέσει  τις  παραπάνω  εργασίες,  μέσα  σε  χρονικό 

διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος 

& για λογαριασμό του Αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό. 

Άρθρο 44ο Βεβαίωση  περάτωσης  εργασιών.  Διοικητική  παραλαβή.  Χρόνος  εγγυήσεως. 

Προσωρινή & οριστική παραλαβή 

Για την βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του ν. 4412/2016 

Για την διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του ν. 4412/2016.  

Ορίζεται χρόνος εγγυήσεως δεκαπέντε (15) μηνών, μετά την πάροδο του οποίου θα γίνει η οριστική παραλαβή του 

έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4412/2016.  

Κατά τον χρόνο εγγύησης & υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, 

να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση & να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών 

κλοπών ή βανδαλισμών από την χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση 

της υπηρεσίας & η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. 

Αν ο Ανάδοχος παραμελήσει την συντήρηση των έργων ή επέλθει ή επίκειται βλάβη αυτών, τότε καλείται εγγράφως 

όπως μέσα σε ορισμένη προθεσμία συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν δεν συμμορφωθεί προς την παραπάνω 

διαταγή,  οι απαραίτητες  εργασίες μπορεί  να  εκτελεσθούν από  την υπηρεσία με οιονδήποτε  τρόπο σε βάρος &  για 

λογαριασμό του από τις κατατιθέμενες εγγυήσεις ή από τα οφειλόμενα σ’ αυτόν ποσά & σε περίπτωση ανεπάρκειας 

αυτών,  το  υπόλοιπο  βεβαιώνεται  σε  βάρος  του  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου &  εισπράττεται  κατά  τις 

διατάξεις εισπράξεως δημοτικών & κοινοτικών εσόδων. 

Οι  εργασίες &  ενέργειες  συντήρησης  καταγράφονται  σε  ειδικό  τεύχος  ο  μορφότυπος  του  οποίου &  η  συχνότητα 

καταγραφής συμφωνούνται με την διευθύνουσα υπηρεσία. 

Για  την  προσωρινή &  οριστική  παραλαβή  του  έργου  ισχύουν  οι  σχετικές  διατάξεις  των  άρθρων  170 &  171  του  ν. 

4412/2016. 

Απαραίτητο  στοιχείο  για  την Προσωρινή ή Οριστική Παραλαβή  του Έργου  είναι  η  εκπλήρωση  της  υποχρέωσης  του 

Αναδόχου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 433 /19‐9‐2000 Υπουργικής Απόφασης,  ισχύουσας από 22‐9‐2000, κατάρτισης 

Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.), ενημερωμένου σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96. 

Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρμόσθηκε & ενημερώθηκε μετά την Προσωρινή 

Παραλαβή,  ή  ότι  συμπληρώθηκε  με  τις  εργασίες  που  εκτελέστηκαν  σε  εφαρμογή  των  παρατηρήσεων  για  την 

αποκατάσταση των ελαττωμάτων. 

Μαρούσι, Μάιος 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗ.Μ.Α.ΤΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν. 4412/16 

 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 

Π. Δ. 413/77 

Π. Δ. 95/78 

Π. Δ. 216/78 

Π. Δ. 778/80 

Π. Δ. 1073/81 

Π. Δ. 225/89 

Π. Δ. 31/90 

Π. Δ. 70/90 

Π. Δ. 85/91 

Π. Δ. 499/91 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

ΦΕΚ 147/Α/16 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

 

Π. Δ. 395/94 

Π. Δ. 396/94 

Π. Δ. 397/94 

Π. Δ. 105/95 

Π. Δ. 455/95 

Π. Δ. 305/96 

Π. Δ. 89/99 

Π. Δ. 304/00 

Π. Δ. 155/04 

Π. Δ. 176/05 

Π. Δ. 149/06 

Π. Δ. 2/06 

Π. Δ. 212/06 

Π. Δ. 82/10 

Π. Δ. 57/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗ.Μ.Α.ΤΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21‐γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

ΥΑ 21017/84/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

ΦΕΚ 155/Β/96 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 14867/825/9.5.2014 

ΥΑ 34331/Δ9.8920 

 

 

 

 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 1241/Β/2014 

 

ΦΕΚ 2458/Β/2016 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

Π/208/12‐9‐03 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31‐3‐08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ‐ΚΦΖ 

 

 



 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213‐2038‐140 
Fax : 213‐2038‐514 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟ: 76433/10‐11‐2020   ΑΔΑ ΩΗΨ046ΜΤΛ6‐4Δ8)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χ της ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΎ 

ΚΑΤΑΦΥΓΊΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
  Κ.Α.:  
  CPV: 45210000‐2  

  NUTS: EL 301 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.258.064,51 € 

  ΦΠΑ 24%: 541.935,48 € 

  ΣΥΝΟΛΟ: 2.800.000,00 € 

   

   
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΣΥ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΜΑΪΟΣ 2021 

 



 
 
 
 
 

 



  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τ.Σ.Υ.) ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  
 
Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών, αποτελεί συμβατικό 

τεύχος σύμφωνα με το οποίο θα εκτελεστεί το έργο και έχει συνταχθεί με σκοπό να συμπεριλάβει όλες τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Θεσμοθετημένα Εναρμονισμένα Πρότυπα, για όλες τις εργασίες και τα 

ενσωματούμενα υλικά του έργου.  

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

απόφαση ∆ΙΠΑ∆ /ΟΙΚ /273/ 17-7-2012 του Υπουργείου Α.Α. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

2221/Β/ 30-7-2012, με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα ∆ημόσια Έργα»  

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν 

έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν 

να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

(hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ.  

Η ενσωμάτωση στο έργο υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα του 

Συμβατικού Τιμολογίου, η Τ.Σ.Υ. και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι.  

Επισημαίνεται ότι στη σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών, το Τιμολόγιο Μελέτης προηγείται των 

Προδιαγραφών, οπότε σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στο Περιγραφικό Τιμολόγιο 

Μελέτης του έργου. 

Τα περιεχόμενα του παρόντος τεύχους, είναι σε τρία Μέρη και αποτελούν ενιαίο σύνολο:  

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, με ΕΤΕΠ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Στο μέρος αυτό, όλα τα άρθρα (Επίσημα και Νέα) του Τιμολογίου Μελέτης του έργου, αντιστοιχίζονται με τον 

κωδικό των ΕΤΕΠ.  

Για όσα άρθρα (Επίσημα και Νέα) δεν υπάρχει ΕΤΕΠ, αντιστοιχίζονται με κωδικό Συμπληρωματικών 

Προδιαγραφών.  

Οι Συμπληρωματικές Προδιαγραφές (ΣΠ), αναφέρονται κατά κωδικό και κεφάλαιο στο Μέρος Β.  

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΠ)  

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται, οι Συμπληρωματικές Προδιαγραφές (ΣΠ), κατά κωδικό και κεφάλαιο, για 

όσα άρθρα (Επίσημα και Νέα) δεν υπάρχει ΕΤΕΠ.  
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ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, με ΕΤΕΠ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Α/Α Είδος εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης

Κωδικός 
ΕΤΕΠ (ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-) – 
ΠΕΤΕΠ* 

Συμπληρωματι-
κές 

Προδιαγραφές 

*Σημείωση: Όπου  σημειώνεται αστερίσκος εφαρμόζεται η ανάλογη ΠΕΤΕΠ, βάσει της υπ’αριθ. 
17/07.09.2016 ΥπΥΜΕ∆Ι Εγκυκλίου. 

1 

Εκθάμνωση εδάφους 
με δενδρύλια 
περιμέτρου κορμού 
μέχρι 0,25 m 

ΟΙΚ 20.01.01 ΟΙΚ - 2101 
02-01-01-00 
02-01-02-00 
10-07-01-00 

- 

2 

Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων 
κλπ χώρων , χωρίς 
την καθαρή μεταφορά 
των προϊόντων 
εκσκαφή 

ΟΙΚ Ν.20.02 ΟΙΚ-2112 

02-03-00-00 
02-01-01-00 
02-01-02-00 
02-05-00-00 

- 

3 

Προσαύξηση τιμών 
εκσκαφών βάθους 
μεγαλύτερου των 2,00 
m για τις γενικές 
εκσκαφές 

ΟΙΚ 20.06.01 ΟΙΚ-2132 - - 

4 

Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφών 
με μηχανικά μέσα με 
την μεταφορά 

ΟΙΚ Ν.20.30 ΟΙΚ-2171 02-05-00-00 
 

5 

Επίχωση με προϊόντα 
εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων 

ΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ-2162 
02-07-01-00* 
02-07-02-00 

- 

6 

Εξυγιαντικές 
στρώσεις με θραυστό 
υλικό λατομείου με 
την μεταφορά 

ΟΙΚ Ν.20.20 ΟΙΚ-2162 02-09-01-00 - 

7 
Γαρμπιλοδέματα των 
250 kg τσιμέντου ανά 
m3 

ΟΙΚ 31.02.02 ΟΙΚ-3208 

01-01-01-00* 
01-01-02-00 
01-01-03-00* 
01-01-04-00* 
01-01-05-00 
03-06-02-01 

- 

8 

Προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, 
κατηγορίας C8/10 

ΟΙΚ 32.01.01 ΟΙΚ-3211 

01-01-01-00* 
01-01-02-00 
01-01-03-00* 
01-01-04-00* 
01-01-05-00 
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9 

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

ΟΙΚ 32.01.03 ΟΙΚ-3213 

01-01-01-00* 
01-01-02-00 
01-01-03-00* 
01-01-04-00* 
01-01-05-00 
 

- 

10 

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

ΟΙΚ 32.01.04 ΟΙΚ-3214 

01-01-01-00* 
01-01-02-00 
01-01-03-00* 
01-01-04-00* 
01-01-05-00 
 

- 

11 

Προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για 
κατασκευές από 
σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30 

ΟΙΚ 32.01.06 ΟΙΚ 3215 

01-01-01-00* 
01-01-02-00 
01-01-03-00* 
01-01-04-00* 
01-01-05-00 
 

- 

12 
Ξυλότυποι συνήθων 
χυτών κατασκευών 

ΟΙΚ 32.01.06 ΟΙΚ-3215 01-04-00-00 - 

13 
Προσαύξηση τιμής 
ξυλοτύπων λόγω 
ύψους 

ΟΙΚ 38.06 ΟΙΚ-3824  -  -  

14 Ξυλότυποι εμφανών 
σκυροδεμάτων 

ΟΙΚ 38.13 ΟΙΚ 3841 01-05-00-00 - 

15 

Χαλύβδινοι οπλισμοί 
κατηγορίας Β500C 
(S500s) οπλισμού 
σκυροδέματος 

ΟΙΚ 38.20.02 ΟΙΚ-3873 01-02-01-00* - 

16 

∆ομικά πλέγματα 
Β500C (S500s) 
οπλισμού 
σκυροδέματος 

ΟΙΚ 38.20.03 ΟΙΚ-3873 01-02-01-00* - 

17 

Οπτοπλινθοδομές με 
διακένους 
τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 
9x19x24 cm ή και 
μεγαλυτέρων 
διαστάσεων πάχους 
½ πλίνθου(δρομικοί 
τοίχοι) 

ΟΙΚ 46.15.01 ΟΙΚ-4662.1 03-02-02-00* - 

18 

Οπτοπλινθοδομές με 
διακένους 
τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 
9x19x24 cm ή και 
μεγαλυτέρων 
διαστάσεων πάχους 1 
πλίνθου(μπατικοί 

ΟΙΚ 46.15.02 ΟΙΚ-4662.1 03-02-02-00* - 
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τοίχοι) 

19 

Επενδύσεις 
εξωτερικών τοίχων με 
διακοσμητικούς 
πλίνθους 

ΟΙΚ 
Ν.48.50.01 

ΟΙΚ 7332 03-02-02-00* - 

20 
Γραμμικά διαζώματα 
(σενάζ) δρομικών 
τοίχων 

ΟΙΚ 49.01.01 ΟΙΚ-3213 03-02-02-00* - 

21 
Γραμμικά διαζώματα 
(σενάζ) μπατικών 
τοίχων 

ΟΙΚ 49.01.02 ΟΙΚ-3213 03-02-02-00* - 

22 

Εφαρμογή 
τσιμεντοκονίας 
πατητής των 450gr 
τσιμέντου 

ΟΙΚ Ν. 71.23 ΟΙΚ 7121 03-03-01-00 - 

23 
Επιχρίσματα τριπτά - 
τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα 

ΟΙΚ 71.31 ΟΙΚ 7131 03-03-01-00 - 

24 

Προσαύξηση τιμής 
επιχρισμάτων λόγω 
ύψους από το δάπεδο 
εργασίας 

ΟΙΚ 71.71 ΟΙΚ 7171 - - 

25 

Επιστρώσεις με 
πλάκες τσιμέντου 
πλευράς άνω των 30 
cm 

ΟΙΚ 73.16.02 ΟΙΚ 7316 05-02-02-00 - 

26 

Επιστρώσεις 
δαπέδων με πλακίδια 
κεραμικά ή 
τεχνογρανίτη, 
αντιολισθηρά, 
διαστάσεων 30x30 cm 

ΟΙΚ 
Ν.73.33.04 

ΟΙΚ 7331 03-07-02-02 - 

27 
Περιθώρια 
(σοβατεπιά) από 
κεραμικά πλακίδια 

ΟΙΚ 73.35 ΟΙΚ 7326.1 03-07-02-02 - 

28 

Επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια ή 
τεχνογρανίτη 
διαστάσεων 15x30 cm 

ΟΙΚ. 
Ν.73.34.03 

ΟΙΚ 7326.1 03-07-04-00 - 

29 

Κατασκευή 
βιομηχανικού 
δαπέδου με 
υστερόχυτο 
σκυρόδεμα ελαχίστου 
πάχους 5 cm 

ΟΙΚ. 
Ν.73.91.01 

ΟΙΚ 7373.1 - - 

30 

Επιστρώσεις με 
τάπητα από 
χλωριούχο 
πολυβινύλιο (PVC) 

ΟΙΚ. 
N.73.96.01 

ΟΙΚ 7396 03-07-06-02 
 

31 

Επιστρώσεις 
στηθαίων με μάρμαρο 
σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, 
πάχους 2 cm και 
πλάτους άνω των 20 
cm 

ΟΙΚ.75.21.04 ΟΙΚ 7526 
03-07-03-00* 
 

- 
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32 

Kατώφλια από 
μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, 
πάχους 3 cm και 
πλάτους 11 - 50 cm 

ΟΙΚ 
Ν.75.01.05 

ΟΙΚ 7508 03-07-03-00* - 

33 

Ποδιές παραθύρων 
από σκληρό / 
εξαιρετικά σκληρό 
μάρμαρο d = 2 cm 

ΟΙΚ 
Ν.75.31.05 

ΟΙΚ 7532 03-07-03-00* - 

34 

Επίστρωση με 
έγχρωμους 
κυβόλιθους τσιμέντου 
παλαιωμένου τύπου 

ΟΙΚ 
Ν.79.81.01 

OIK 7744 05-02-02-00 - 

35 

Τυποποιημένο κανάλι 
εσωτερικού πλάτους 
100 mm, κατηγορίας 
φορτίου Α15, με 
εσχάρα πλαστική (με 
προστασία έναντι 
υπεριώδους 
ακτινοβολίας), ή 
χαλύβδινη 
γαλβανισμένη. 

Υ∆Ρ 11.15.01 Υ∆Ρ 6620.1 08-07-01-06 - 

36 

Τυποποιημένο κανάλι 
εσωτερικού πλάτους 
150 mm, κατηγορίας 
φορτίου D400 με 
εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο 

Υ∆Ρ 11.15.08 Υ∆Ρ 6620.1 08-07-01-06 - 

37 Πρόχυτα κράσπεδα 
από σκυρόδεμα 

Ο∆Ο Β-51 Ο∆Ο-2921 05-02-01-00 - 

38 Κατασκευή δαπέδου 
από συμπιεστό χώμα 

Ο∆Ο Ν. 
Α\Α23 

Ο∆Ο-3121Α  05-03-03-00 - 

39 
Θύρες ξύλινες 
πρεσσαριστές 

ΟΙΚ 
Ν.54.46.03 

ΟΙΚ 5446.2 03-08-01-00 - 

40 
Φέροντα στοιχεία από 
σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς  

ΟΙΚ Ν.61.06 ΟΙΚ 6104  03-10-03-00 ΣΠ 16-01-00-02   

41 
Μεταλλικές θύρες 
βιομηχανικής 
προέλευσης 

ΟΙΚ 
Ν.62.50.01 

ΟΙΚ 6236 03-08-02-00 - 

42 

Κουφώματα και 
υαλοστάσια από 
θερμοδιακοπτόμενες 
διατομές αλουμινίου 
ηλεκτροστατικά 
βαμμένες  με 
σταθερά, επάλληλα ή 
και  
ανοιγοανακλινόμενα 
τμήματα 

ΟΙΚ 
Ν.65.01.05   

ΟΙΚ 6501 03-08-03-00* - 

43 
 

Κουφώματα ειδικής 
κατασκευής από 
θερμοδιακοπτόμενες 
διατομές αλουμινίου 
ηλεκτροστατικά 
βαμμένες χωρίς 
υαλοστάσιο 

ΟΙΚ 
Ν.65.01.06   

ΟΙΚ 6501 03-08-09-00 - 
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44 
Μεταλλικός σκελετός 
ψευδοροφής 

ΟΙΚ 61.30 ΟΙΚ 6118 03-07-10-01 ΣΠ 16-01-00-02   

45 

Μεταλλική κατασκευή 
περίφραξης 
κλιματιστικών 
μονάδων 

ΟΙΚ 
Ν.64.10.06    

ΟΙΚ 6411 03-10-03-00 ΣΠ 16-01-00-02   

46 
Επιστέγαση με φύλλα 
αλουμινίου  

ΟΙΚ 
Ν.72.60.01 

ΟΙΚ 6401 
03-05-02-01 
03-06-01-01 

- 

47 

Περίφραξη 
περιβάλλοντος χώρου 
γαλβανισμένη εν 
θερμώ  ελεύθερου 
ύψους 1500mm από 
κιγκλιδώματα 
πρεσσαριστά 

ΟΙΚ 
Ν.64.16.04   

ΟΙΚ 6418 03-10-03-00 ΣΠ 16-01-00-02   

48 

Θύρες ανοιγόμενες 
δίφυλλες 
γαλβανισμένες εν 
θερμώ από 
κιγκλιδώματα 
πρεσσαριστά 

ΟΙΚ 
Ν.64.16.06   

ΟΙΚ 6418 03-10-03-00 ΣΠ 16-01-00-02   

49 
Κιγκλιδώματα 
περίφραξης χώρων 
διαμονής ζώων 

ΟΙΚ 
Ν.64.16.06 

ΟΙΚ 6418 03-10-03-00 ΣΠ 16-01-00-02   

50 Προστατευτικές σίτες ΟΙΚ Ν. 65.26 ΟΙΚ 6530 03-08-09-00 - 

51 
Προκατασκευασμένος 
ξύλινος πάγκος 
αποδυτηρίων 

ΟΙΚ Ν.56.18 ΟΙΚ 56.17 03-09-01-00 - 

52 

Ερμάρια  από 
συμπαγή ανθυγρά 
πανέλλα φορμάικας 
HPL 

ΟΙΚ Ν.56.26 ΟΙΚ 5613.1 03-09-01-00 - 

53 
Πάγκοι από μάρμαρο 
λευκό, πάχους 3 cm 

ΟΙΚ N. 
75.76.02 

ΟΙΚ 7577 03-07-03-00* - 

54 

∆ιπλοί 
θερμομονωτικοί  
υαλοπίνακες 
συνολικού πάχους 30 
mm (κρύσταλλο 5 
mm, κενό 16 mm, 
κρύσταλλο laminated 
4 mm + 4 mm) 

ΟΙΚ 
Ν.76.27.05 

ΟΙΚ 7609.2 
03-08-07-01 
03-08-07-02 

- 

55 

Σπατουλάρισμα 
επιφανειών 
επιχρισμάτων ή 
σκυροδεμάτων 

ΟΙΚ 77.17.01 ΟΙΚ 7737 
03-10-02-00 
03-10-05-00 

- 

56 
Χρωματισμοί 
μεταλλικών διατομών 

ΟΙΚ 
Ν.77.67.05 

ΟΙΚ 7767.8 03-10-03-00 - 

57 

Χρωματισμοί επί 
εσωτερικών 
επιφανειών 
επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής 
διασποράς,  
ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής 
βάσεως 

ΟΙΚ 77.80.01 ΟΙΚ 7785.1 03-10-02-00 - 
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58 

Χρωματισμοί 
εξωτερικών 
επιφανειών  
επιχρισμάτων με 
χρώματα ακρυλικής ή 
στυρενιοακρυλικής  
βάσεως. 

ΟΙΚ 77.80.02 ΟΙΚ 7785.1 03-10-02-00 - 

59 

Αντιμικροβιακή βαφή 
επιφανειών 
νοσηλευτικών χώρων 
με υλικά 
νανοτεχνολογίας. 

ΟΙΚ 77.101 ΟΙΚ 7744 - - 

60 

Χρωματισμοί 
επιφανειών γυψο-
σανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής 
ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού. Με 
σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας 

ΟΙΚ 77.84.02 ΟΙΚ 7786.1 03-10-02-00 - 

61 
Ψευδοροφή ισόπεδη 
από γυψοσανίδες 

ΟΙΚ 78.34 ΟΙΚ 7809 03-07-10-01 
 
ΣΠ 16-01-00-01  
 

62 

Ψευδοροφή από 
πλάκες ορυκτών ινών 
πάχους 15 έως 20 
mm, διαστάσεων 
600x600 mm ή 
625x625 mm 

ΟΙΚ 78.30.01 ΟΙΚ 7809 03-07-10-01 - 

63 

Ψευδοροφή 
διακοσμητική, 
επισκέψιμη, φωτιστική 
από αντιμικροβιακές 
πλάκες ορυκτών ινών 
πάχους 15 έως 20 
mm, διαστάσεων 
600x600 mm ή 
625x625 mm 

ΟΙΚ 
Ν.78.30.05 

ΟΙΚ 7809 03-07-10-01 - 

64 

Ψευδοροφή από  
διάτρητες πλάκες 
αλουμινίου 
διαστάσεων 600x600 
mm 

ΟΙΚ 
N.78.51.01 

ΟΙΚ 7809 03-07-10-02 - 

65 

Επάλειψη επιφανειών 
σκυροδέματος με 
υλικό με βάση τις 
σιλικόνες 

ΟΙΚ 79.02 ΟΙΚ 7902 03-10-01-00 - 

66 
Στεγανωτικές 
επιστρώσεις με 
τσιμεντοειδή υλικά 

ΟΙΚ 79.08 ΟΙΚ 7908 03-10-01-00 - 

67 

Μεμβράνη HDPE με 
κωνικές ή σφαιρικές 
προεξοχές 
(αυγουλιέρα) 

ΟΙΚ 79.18 ΟΙΚ 7912 
03-06-01-01* 
 

- 

68 

Μεμβράνη HDPE με 
κωνικές ή σφαιρικές 
προεξοχές 
(αυγουλιέρα) και 
επικολλημένο 

ΟΙΚ Ν.79.20 ΟΙΚ 7912 
03-06-01-01* 
 

- 



  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8 

 

γεωϋφασμα 

69 

Επίστρωση με 
εξαεριστική διάτρητη 
ασφαλτική μεμβράνη 
με επικάλυψη 
αλουμινίου 

ΟΙΚ 
Ν.79.10.01 

ΟΙΚ 7912 
03-06-01-01* 
 

- 

70 

Μεμβράνη από 
ασφαλτο - 
πολυπροπυλένιο 
(APP), οπλισμένη με 
υαλοπλέγματα ή 
πολυεστερικές ίνες 

ΟΙΚ 79.11.02 ΟΙΚ 7912 03-06-01-01* - 

71 
Γεωϋφασμα μη 
υφαντό βάρους 205 
gr/m2 

ΟΙΚ 79.15.03 ΟΙΚ 7914 08-03-03-00 - 

72 

Φράγματα υδρατμών 
από συνθετικά υλικά 
με φύλλα 
πολυαιθυλενίου 

ΟΙΚ 79.16.01 ΟΙΚ 7914 08-03-03-00 - 

73 

Θερμική απομόνωση 
δαπέδων με πλάκες 
αφρώδους 
εξηλασμένου 
πολυστυρενίου, 
πάχους 50mm 

ΟΙΚ Ν. 
Ν.79.45.01 

ΟΙΚ 7934 03-06-02-01 - 

74 

Θερμική απομόνωση 
οροφών και δαπέδων 
με πλάκες αφρώδους 
εξηλασμένου 
πολυστυρενίου, 
πάχους 100mm 

ΟΙΚ Ν. 
Ν.79.45.02 

ΟΙΚ 7934 03-06-02-01 - 

75 

Θερμική απομόνωση  
στεγών με πλάκες 
συμπιέσιμου 
ορυκτοβάμβακα 
πάχους 100 mm, 
πυκνότητας 40 kgr. 

ΟΙΚ Ν. 
Ν.79.45.02 

ΟΙΚ 7940 03-06-02-01 - 

76 

Θερμομόνωση 
στοιχείων 
σκυροδέματος με 
πλάκες από 
εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 
50mm 

ΟΙΚ 
Ν.79.48.01   

ΟΙΚ 7934 03-06-02-01 - 

77 

Θερμομόνωση 
στοιχείων 
σκυροδέματος με 
πλάκες από 
εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 
70mm 

ΟΙΚ 
Ν.79.48.02   

ΟΙΚ 7934 03-06-02-01 - 

78 

Θερμομόνωση τοίχων 
με πλάκες από 
εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 
70mm 

ΟΙΚ 
Ν.79.48.03 

ΟΙΚ 7934 03-06-02-01 - 

79 
Επικάλυψη με 
επίπεδα συμπαγή 
πολυκαρβονικά 

ΟΙΚ 
Ν.72.70.01 

ΟΙΚ  7231 - - 
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φύλλα 

80 
Στέγαστρο 
επικάλυψης κάδων 
απορριμάτων 

ΟΙΚ 
Ν.72.60.03 

ΟΙΚ 7231 03-08-03-00* 
- 
      

81 
Υπόβαση 
οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους 

Ο∆Ο Γ-1.1 Ο∆Ο-3121.Β 05-03-03-00 - 

82 
Βάση πάχους 0,10μ. 
(ΠΤΠ Ο-155) 

Ο∆Ο Γ-2.2 Ο∆Ο-3211.Β 05-03-03-00 - 

83 
Ασφαλτική 
προεπάλειψη 

Ο∆Ο ∆-3 Ο∆Ο-4110 05-03-11-01 - 

84 
Ασφαλτική 
συγκολλητική 
επάλειψη 

Ο∆Ο ∆-4 Ο∆Ο-4120 05-03-11-01 - 

85 

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

Ο∆Ο ∆-8.1   Ο∆Ο-4521.Β 05-03-11-04 - 

86 
Πινακίδες ρυθμιστικές 
μικρού μεγέθους 

Ο∆Ο Ε-9.3 ΟΙΚ-6541 05-04-06-00 - 

87 

Στύλος πινακίδων 
από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN 80 
mm (3’’) 

Ο∆Ο Ε-10.2 Ο∆Ο-2653 05-04-07-00 - 

88 
Προμήθεια θάμνων 
κατηγορίας Θ1 

ΠΡΣ ∆2.1 ΠΡΣ 5210 10-09-01-00 - 

89 

Άνοιγμα λάκκων σε 
χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός 
διαστάσεων 
0.30x0.30x0.30m 

ΠΡΣ Ε1.1 ΠΡΣ 5120 10-05-01-00 - 

90 
Φύτευση φυτών με 
μπάλα χώματος 
όγκου  0,40 - 1,50 lt 

ΠΡΣ Ε9.3 ΠΡΣ 5210 10-05-01-00 - 

91 
Εγκατάσταση 
χλοοτάπητα με 
σπορά 

ΠΡΣ Ν.Ε13.1 ΠΡΣ 5510 10-05-02-01 - 

92 

Σχηματισμός λεκανών 
άρδευσης φυτών 
διαμέτρου από 0,41 
έως 0,60m 

ΠΡΣ ΣΤ1.1 ΠΡΣ 5330 10-06-01-00 - 

93 Λίπανση φυτών με τα 
χέρια 

ΠΡΣ ΣΤ 3.1 ΠΡΣ 5340 10-06-03-00 - 

94 

Βοτάνισμα χώρου 
φυτών για την 
καταπολέμηση 
ζιζανίων με τα χέρια 

ΠΡΣ ΣΤ 6.1 ΠΡΣ 5551 10-06-06-00 - 
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ΣΠ 16-01-00-01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΩΝ 

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι οι διάφορες κατασκευές γυψοσανίδων, όπως 
επενδύσεις και ελαφρά χωρίσματα. 
 
ΥΛΙΚΑ 
Γενικοί όροι 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, προϊόντα ανεγνωρισμένων εργοστασίων 
(με πιστοποίηση ISO), της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα 
στην αρχική συσκευασία των. 
Γυψοσανίδες 
Οι γυψοσανίδες πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό DIN 18180. 
Οι τύποι των γυψοσανίδων που θα χρησιμοποιηθούν (κοινές, ανθυγρές, διάτρητες, πυράντοχες κλπ) καθώς 
και το πάχος αυτών ορίζονται κατά περίπτωση στα σχετικά άρθρα του συμβατικού Τιμολογίου και στη μελέτη. 
Μεταλλικός σκελετός 
Ο μεταλλικός σκελετός των κατασκευών γυψοσανίδων θα αποτελείται από μεταλλικά γαλβανισμένα προφίλ 
και εξαρτήματα και θα είναι σύμφωνος με τους Κανονισμούς DIN 18181, 18182, 18182 και 18183. 
Ο μεταλλικός σκελετός θα είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τις γυψοσανίδες. 
Τα χαρακτηριστικά των μεταλλικών σκελετών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζονται κατά περίπτωση στα 
σχετικά άρθρα του συμβατικού Τιμολογίου και στη μελέτη. 
 
Γενικοί όροι κατασκευών γυψοσανίδων 
Όλες οι κατασκευές γυψοσανίδων θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
Στις κατασκευές γυψοσανίδων της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφές περιλαμβάνονται πλήρως 
τοποθετημένα ο γαλβανισμένος μεταλλικός σκελετός και οι γυψοσανίδες μετά των απαιτούμενων κάθε είδους 
εξαρτημάτων, γωνιόκρανων, τελειωμάτων, υλικών επικόλλησης και συγκόλλησης, βοηθητικών υλικών και 
μικροϋλικών. Επίσης, περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για τη μόρφωση φαλτσογωνιών 
στις εξέχουσες ακμές συνάντησης των γυψοσανίδων και τη συγκόλληση των γυψοσανίδων στις ακμές (όπου 
απαιτείται), το κατάλληλο αρμολόγημα και την επιδιόρθωση των ανωμαλιών και φθορών των επιφανειών των 
γυψοσανίδων, την ειδική διαμόρφωση στις θέσεις των διαφόρων στοιχείων των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων (όπως π.χ. φωτισμού, κλιματισμού, πυρανίχνευσης κλπ), καθώς και τη συναρμογή των 
κατασκευών γυψοσανίδων με τις γειτονικές κατασκευές. 
Περιλαμβάνονται στις κατασκευές γυψοσανίδων οι ιδιοκατασκευαζόμενοι μεταλλικοί σκελετοί, οι μονώσεις 
καθώς και το φινίρισμα και το αστάρωμα των επιφανειών των γυψοσανίδων. 
 
∆είγματα 
∆είγματα όλων των υλικών των κατασκευών γυψοσανίδων θα παραλαμβάνονται από τις παρτίδες που έχουν 
παραδοθεί και θα κατατίθενται στην Επίβλεψη, η οποία θα τα εγκρίνει πριν αρχίσουν οι εργασίες. Όλες οι 
μετέπειτα παραδόσεις θα είναι της ίδιας ποιότητας με τα εγκεκριμένα δείγματα. 
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να παίρνει δείγματα υλικών, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης των εργασιών, με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας αυτών. 
 
Προστασία - Καθαρισμός 
Οι κατασκευές γυψοσανίδων θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές ή ρυπάνσεις από την 
εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ. 
Τα άχρηστα υλικά, απορρίμματα κλπ θα απομακρύνονται πλήρως με το τέλος της εργασίας. 
 
Τρόπος επιμέτρησης και πληρωμής 
Ισχύουν τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του συμβατικού Τιμολόγιου Μελέτης. 
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ΣΠ 16-01-00-02  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
 
ANTIKEIMENO 
Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι οι διάφορες μεταλλουργικές κατασκευές από 
χάλυβα όπως τα σιδερένια κιγκλιδώματα.  
Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο της προδιαγραφόμενης στο παρόν εργασίας περιλαμβάνεται και η 
αντιδιαβρωτική προστασία όλων των μεταλλικών κατασκευών όπου απαιτείται. 
 
ΓΕΝΙΚΑ  
Οι εργασίες που καλύπτονται από το τμήμα αυτό μπορούν να εκτελούνται σύμφωνα με τα εθνικά 
πρότυπα οποιασδήποτε χώρας της Ε.Ε. εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στις παραγράφους που 
ακολουθούν, για το σύνολο των διαφόρων μεταλλικών κατασκευών καθώς και με τους κάτωθι 
κανονισμούς. 
Τα υλικά και η εργασία θα είναι αυστηρά σύμφωνα με τον ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 3 και τις τελευταίες εκδόσεις 
των ακολούθων Προτύπων και Kανονισμών. Όπου υφίστανται νέα ή αναθεωρημένα Πρότυπα μόνο ως 
σχέδιο (ENV), θα εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο Κανονισμού. Θα τηρηθούν επίσης οι Ελληνικοί 
Κανονισμοί, οι οποίοι θα έχουν προτεραιότητα έναντι οιουδήποτε άλλου προδιαγραφόμενου 
Κανονισμού, αν τούτο ορίζεται έτσι υποχρεωτικά. 
Μεταξύ των Προτύπων και των Κανονισμών που θα εφαρμοστούν (για τα υλικά και την εργασία μόνο) 
είναι και τα ακόλουθα, χωρίς τυχόν να αποκλείονται και άλλα. 
 
Κύρια Πρότυπα 
 ∆ιατομές δομικού χάλυβα, πλάκες και ράβδοι από ανθρακούχο χάλυβα κατηγορίας σύμφωνα με την 

ΕΝ 10025. 
 Σκληρότητα θραύσης σύμφωνα με τον ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 3 για χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας 

0°C. 
 ∆ομικός χάλυβας για εν θερμώ κοίλες διατομές ΕΝ 10210. 
 DIN 1000 Εκτέλεση Έργων από ∆ομικό χάλυβα 
 DIN 1050 Χάλυβας ∆ομικών Έργων 
 DIN 1055 Παραδοχές φορτίσεων 
 DIN 4100 Συγκολλήσεις χαλυβδοκατασκευών με κυρίως ήρεμη φόρτιση 
 DIN 4114 Βάσεις υπολογισμού συνθηκών ευσταθείας έργων από χάλυβα 
 DIN 4115 Χαλύβδινες ελαφρές κατασκευές και χαλύβδινες σωληνωτές κατασκευές στα ∆ομικά 

Έργα 
 DIN 17100 Έργα από χάλυβα εν γένει, ποιοτικές απαιτήσεις 
 DIN 17200 Χάλυβες για βαφή και επαναφορά 
 DIN 18800 ∆ομικά έργα από χάλυβα, μελέτη και κατασκευή 
 DIN 18801 Κατασκευές από χάλυβα σε κτίρια 
 DIN 18808 ∆ομικά έργα από χάλυβα κοίλων διατομών 
 DIN 18335 Εργασίες σε έργα από χάλυβα 
 DIN 18363 Εργασίες χρωματισμών στα έργα από χάλυβα 
 DIN 18364 Εργασίες προστασίας εξωτερικών επιφανειών χάλυβα και αλουμινίου 
 DIN 50049 ∆οκιμασίες υλικού 
 DIN 1913 Ηλεκτρόδια 
 DIN 1910  Συγκολλήσεις μεταλλικών κατασκευών 
 DIN 1912 Συγκολλήσεις εν γένει 
 DIN 8560 ∆οκιμασία των Συγκολλητών 
 DIN 8563 Ομοίως 
 DIN 4100 Ομοίως (παράρτημα 1) 
 Κανονισμός υπ αρ. 010 της Ένωσης Γερμανών Κατασκευαστών έργων από χάλυβα (για τις 

συνδέσεις) 
 Προδιαγραφές της Ένωσης Γερμανών Κατασκευαστών Στεγών 
 ΕΛΟΤ EN ISO 4063:2000 Συγκολλήσεις και συναφείς διεργασίας - Ονοματολογία διεργασιών και 

αριθμοί αναφοράς. 
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 ΕΛΟΤ EN ISO 5817:2003 Συγκολλήσεις. Αρμοί συγκολλήσεως τήξεως σε χάλυβα, νικέλιο, τιτάνιο 
και κράματα αυτών (εξαιρουμένων των συγκολλήσεων δέσμης). Αποδεκτά επίπεδα ατελειών. 

 ΕΛΟΤ EN ISO 9692-1 Συγκόλληση τόξου με το χέρι με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο, συγκόλληση 
τόξου με εύτηκτο ηλεκτρόδιο και αέρια προστασίας, συγκόλληση με αέριο, συγκόλληση TIG και 
συγκόλληση δέσμης χαλύβων 

 
Μέσα Σύνδεσης 
 DIN  7990, 555 και 7989 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης 
 DIN  6914-6919 Κοχλίες υψηλής αντοχής διαβαθμίσεως 10,9, περικόχλια και ροδέλες 
 DIN  931 Εξαγωνικοί κοχλίες, διαβαθμίσεως 8.8 
 DIN  912 Εξαγωνικά τυφλά παξιμάδια, διαβαθμίσεως 8.8 (10.9) 
 DIN  267/11 Μέσα συνδέσεως  

 
Προστασία από τη διάβρωση 
 DIN 55928 Προστασία από τη διάβρωση ∆ομικών Έργων από χάλυβα με επιστρώσεις 
 ΕΤΕΠ 03-10-03-00: “Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών” 

 
Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευμένους τεχνίτες και οι συγκολλητές θα έχουν τα σχετικά  
διπλώματα που θα μπορεί να επιθεωρεί η Επίβλεψη. 
Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εγκρίνονται από την Επίβλεψη.  Όποτε είναι εφικτό, συγκεκριμένες 
ομάδες ομοειδών στοιχείων, θα πρέπει να παρέχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. 
 
Υλικά  
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (μορφοσίδηρος, ραβδοσιδήρος, λάμες, λαμαρίνα κ.λ.π.) θα είναι σύμφωνα 
με τα κατασκευαστικά σχέδια, ευθύγραμμα, ομοιόμορφης και πλήρους διατομής και θα πληρούν τις σχετικές 
διατάξεις των Γερμανικών Κανονισμών DIN. 
 
Το σύστημα βαφής των κιγκλιδωμάτων  ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 12944:1998 και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών", για μικρή διάρκεια βαφής και 
διαβρωτικό περιβάλλον κατηγορίας C3.   
 
Γενικοί κανόνες εκτέλεσης εργασιών κατασκευών  
α. Όλα τα στοιχεία που προδιαγράφονται στο άρθρο αυτό, θα ακολουθούν τις λεπτομέρειες και θα 
επεξεργάζονται, όπως δείχνουν τα σχέδια ή όπως υποδείξει η Υπηρεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές προτείνει ο 
Ανάδοχος για χρησιμοποίηση τρέχουσας φύσης υλικών ή εργοταξιακής πρακτικής, θα υποβάλλονται προς 
έγκριση από την Υπηρεσία πριν από την εφαρμογή τους. 
 
β. Όπου είναι, κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας απαραίτητο, κατασκευαστικά σχέδια  λεπτομερειών και 
συναρμολόγησης θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την κατασκευή. Όλες οι μεταλλικές 
κατασκευές θα συναρμολογούνται επακριβώς, σύμφωνα με τα Κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας δίχως βλάβες από στρεβλώσεις, κάμψεις ή παραμορφώσεις των επιμέρους στοιχείων τους. 
 
γ. Επί μέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραμορφώσεις, δεν θα 
εγκαθίστανται πριν αποκατασταθούν τα ελαττώματά τους.  Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες κατά την 
κατεργασία θα απορρίπτονται. ∆εν θα επιτρέπεται, σφυρηλάτηση ,που μπορεί να προξενήσει βλάβες ή να 
παραμορφώσει τα στοιχεία. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει όλα τα εφόδια συγκόλλησης και όλες τις 
αγκυρώσεις, προσωρινά αντιστηρίγματα, αμφιδέτες, σφήνες, κοχλίες συναρμολόγησης και τα διάφορα λοιπά 
υλικά, που απαιτούνται για την εγκατάσταση των μεταλλικών κατασκευών στη θέση τους και τη συγκράτησή 
τους στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της διάστρωσης σκυροδέματος ή κονιάματος.  
 
δ. Τα σιδηρά στοιχεία θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα. 
Η ανάθεση της κατασκευής εκ μέρους του εργολάβου θα γίνει κατόπιν σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας και 
αφού η τελευταία βεβαιωθεί για τις δυνατότητες σε εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό του εργοστασίου. 
Επίσης στο συμφωνητικό της ανάθεσης, μεταξύ Εργολάβου και Κατασκευαστή, πρέπει να περιλαμβάνεται 
σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο κατασκευής 
οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα, καθώς και την παροχή από τον Κατασκευαστή κάθε σχετικής 
πληροφορίας. Θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πιστοποιητικά ποιότητας και 
διάρκειας ζωής όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή. 
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ε. Ο εργολάβος υποχρεούται πριν από την έναρξη εφαρμογής των σχεδίων με μέριμνα και ευθύνη του να 
ελέγξει, όπου απαιτείται, με ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά 
στοιχεία της κατασκευής και να αναφέρει έγγραφα στην Υπηρεσία κάθε τυχόν απόκλιση που θα 
παρατηρηθεί.Όλα τα τμήματα της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισμένες διαστάσεις και να 
συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς επιφάνειες. Ο 
Εργολάβος , πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σιδηράς κατασκευής, οφείλει να κατασκευάσει δείγμα, το 
οποίο μετά τις τυχόν διορθώσεις από την Υπηρεσία θα παραμείνει σαν υπόδειγμα. Μόνο μετά την έγγραφη 
έγκριση των υποβληθέντων δειγμάτων από την Υπηρεσία ο Εργολάβος δικαιούται να προβεί στην έναρξη 
κατασκευής. Όλες οι μετέπειτα παραδόσεις θα είναι της ίδιας ποιότητας με τα εγκεκριμένα δείγματα.  Όσον 
αφορά στην ανοχή ανομοιομορφίας διατομών αυτή είναι 1%. Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να παίρνει δείγματα 
υλικών, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, με σκοπό τον έλεγχο της 
ποιότητας αυτών. Σε περίπτωση απόκλισης στην ποιότητα των υλικών ο Ανάδοχος οφείλει να καθαιρέσει τη 
σχετική εργασία και να επαναλάβει αυτήν στην απαιτούμενη ποιότητα. Οι επιφάνειες των σιδηρών 
κατασκευών που δεν είναι δυνατόν να χρωματισθούν πρέπει να υφίστανται την βασική επεξεργασία των 
χρωματισμών, πριν από την τοποθέτηση 
 
στ. Κατά την συναρμολόγηση των μεταλλικών κατασκευών θα τηρούνται τα ακόλουθα : 
Τα τεμάχια θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων σχεδίων λεπτομερειών. 
Η συναρμολόγηση των τεμαχίων θα εκτελείται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες για παραδόσεις στο 
εργοτάξιο. Όποτε αυτό είναι δυνατόν, θα χρησιμοποιούνται συγκολλήσεις στις εργασίες του εργοστασίου και 
κοχλιωτοί σύνδεσμοι στις εργασίες του εργοταξίου. 
Σε τεμάχια που απαιτείται να έχουν λεία και συνεχή εξωτερική επιφάνεια οι επιφάνειες των συγκολλήσεων θα 
λειαίνονται μέχρι την πλήρη ισοπέδωσή τους. (Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις όλων των ορατών 
επιφανειών, όταν δεν  υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανσή τους που θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της 
Υπηρεσίας). 
Οι προμήθειες θα περιλαμβάνουν όλα τα τεμάχια που απαιτούνται για την ικανοποιητική αγκύρωση των 
συναρμολογημένων τεμαχίων πάνω στην κατασκευή. Εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις διαφορετικών  
προδιαγραφών, τα κατασκευασμένα τεμάχια αγκυρώσεων π.χ. ωτία στερέωσης, συνδετήρες, αναρτήρες και 
αντηρίδες, θα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό και με το ίδιο φινίρισμα όπως οι αντίστοιχες μεταλλικές 
κατασκευές. 
Όλες οι εκτεθειμένες αιχμές, κομμένες με πριόνι, ψαλίδι, ή με τη βοήθεια φλόγας, θα λειαίνονται μέχρι να 
εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχμηρές γωνίες. 
 
Συγκολλήσεις 
α. Γενικά 
Οι συνδέσεις των σιδηρών μελών μεταξύ τους, αν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της μελέτης, πρέπει 
να γίνονται με συγκόλληση σύμφωνα με τις ενέργειες που προβλέπονται στην παρούσα και στα ισχύοντα 
πρότυπα. 
Το είδος αυτής ορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα με το είδος της κατασκευής, την επιθυμούμενη αντοχή και 
εμφάνιση της συγκόλλησης. 
Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παραστεί ανάγκη μπορεί να γίνει και χρήση μεταλλικών συνδέσμων, με την 
προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις δεν θα φαίνονται. Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους 
κανόνες της τεχνικής. Πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα ώστε κατά την συγκόλληση να μην προκληθεί αλλοίωση 
των ιδιοτήτων των συγκολλούμενων τμημάτων.  Οι διάφορες ανωμαλίες των συγκολλήσεων θα εξαλείφονται 
με επιμέλεια, ώστε οι επιφάνειες των συγκολλούμενων τμημάτων να είναι συνεχείς, κανονικές και να μην 
εμφανίζουν τον παραμικρό κρατήρα ή διόγκωση. 
Η συγκόλληση είναι προτιμότερο να γίνεται με ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). 
Η θέρμανση φθάνει είτε μέχρι ερυθροπύρωσης οπότε ακολουθεί σφυρηλάτιση των συνδεμένων τεμαχίων, είτε 
μέχρι τοπικής σύντηξής τους με τη μεσολάβηση συγκολλητικού μετάλλου, το οποίο φέρεται σε ράβδους 3-4 
χιλ. (αυτογενής συγκόλληση). 
Το συγκολλητικό μέσο έχει παρεμφερή σύνθεση με τα συνδεόμενα τεμάχια ή και διαφορετική, όπως κράματα 
αργύρου και χαλκού (ασημοκόλληση), χαλκού και κασσίτερου (μπρουτζοκόλληση), τα  οποία μάλιστα 
επιτρέπουν υποβιβασμό της θερμοκρασίας πύρωσης των συγκολλούμενων σιδηρών τεμαχίων. 
Η συγκόλληση δεν πρέπει να γίνεται επιφανειακά κατά τη γραμμή δηλαδή επαφής των συγκολλούμενων 
στοιχείων , αλλά μετά από σχηματισμό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόμενο συγκολλητικό μέσο, γιατί 
διαφορετικά και μάλιστα μετά την αφαίρεση των εξογκωμάτων με τη λίμα (λιμάρισμα της συγκόλλησης) η 
ένωση εξασθενεί πολύ αισθητά. 
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β. Προετοιμασία συγκόλλησης 
Τα στοιχεία που θα ενωθούν με συγκόλληση θα κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους με τις αιχμές τους 
κομμένες με φλόγιστρο ή με μηχανικό τρόπο, ώστε  να προσφέρονται στον απαιτούμενο τρόπο συγκόλλησης 
και να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 
Οι κομμένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγμένες από ορατές ατέλειες, όπως λεπιδώσεις και επιφανειακές 
ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισμούς φλογίστρου κοπής ή κάθε άλλης επιβλαβούς ατέλειας. Οι επιφάνειες 
των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγμένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά κατά μήκος των 
άκρων που έχουν προετοιμαστεί για συγκόλληση. 
 
γ. ∆ιαδικασία συγκόλλησης  
Όλες οι συγκολλήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΛΟΤ ΕΝ 729, Μέρη 1 έως 4. 
 
δ. Προϋποθέσεις  συγκολλήσεων  
Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται μόνο όταν μπορούν να παραμείνουν εμφανείς ή όταν τα 
συγκολλούμενα τμήματα είναι μικρού πάχους (κάτω από 3 χιλ.), οπότε κατά την πύρωση προκαλείται σύντηξη 
στην θέση του αρμού επαφής. 
 
ε.  Προϋποθέσεις συνεργείων συγκολλήσεων 
Όλοι οι συγκολλητές και οι τεχνίτες συγκολλήσεων που θα αναλάβουν τις συγκολλήσεις θα πρέπει να 
περάσουν εξετάσεις προσόντων και ικανοτήτων οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από εκείνες που 
προδιαγράφονται στον κανονισμό προσόντων συγκολλητών ΕΛΟΤ ΕΝ 287. 
 
στ. Έλεγχος συγκολλήσεων 
Όλες οι συγκολλήσεις θα πρέπει να ελέγχονται με οπτικό έλεγχο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13018 και με αν 
απαιτείται δοκιμή υπερήχων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1714.  

 
Oπές 
Όλες οι οπές θα είναι κυκλικές εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα σχέδια. 
Οι οπές θα ανοιγούν κάθετα προς τα στοιχεία και θα κοπούν χωρίς γρέζια και ανώμαλα άκρα. Οι οπές στα 
υλικά πάχους μεγαλύτερου από έξη (6) χλστ. θα διατρηθούν με περιστροφικό τρυπάνι, ενώ όλες οι άλλες 
μπορεί να γίνουν με διατρητικό εργαλείο ή με τρυπάνι, στο συνολικό τους μέγεθος. 
Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς που 
προδιαγράφονται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.  
 
Κοχλίες, ροδέλες, περικόχλια 
Εκτός εάν άλλως έχει εγκριθεί από την επίβλεψη, θα χρησιμοποιηθούν κοχλίες σύνδεσης σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Οι κοχλίες θα τοποθετούνται και θα στερεώνονται σύμφωνα με το 
ΕΝ  ISO 286-2. 
 
Στηρίξεις 
Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το 
αμετάθετό τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωσή τους. 
Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων επί των δομικών τμημάτων θα γίνουν σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης. 
Οι συνδέσεις που προβλέπονται να είναι συγκολλημένες θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση και σε καμία 
περίπτωση με χρήση οξυγόνου, θα είναι συνεχείς και θα γεμίζει όλος ο αρμός, θα πρέπει δε να γίνονται σε μη 
εμφανή μέρη. Ο τρόπος στερέωσης των κιγκλιδωμάτων και γενικώς των πάσης φύσης μεταλλικών 
κατασκευών θα γίνει είτε με βύσματα μεταλλικά RAWLBOLT ή με αγκύρωση με ηλεκτροσυγκόλληση στο 
σιδηρό οπλισμό του Φ.Ο. ή τέλος με πάκτωση σιδερένιων στηριγμάτων σε φωλιές οι οποίες πάντοτε θα 
γεμίζουν με ισχυρό αυτοδιογκούμενο τσιμεντοκονίαμα ειδικής σύστασης.  Απαγορεύεται τελείως η χρήση 
γύψου και ασβεστοτσιμεντοκονιάματος για την στερέωση μεταλλικών μερών.  

Ανοχές 
Οι κατασκευές θα γίνουν με ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η τοποθέτηση σύμφωνα με καθορισμένες 
ανοχές χωρίς να δημιουργούνται μόνιμες τάσεις, ισχύουν δε τα κάτωθι: 

 ανοχές σιδερένιων διατομών για διαστάσεις διατομών + ή - 1 mm, για πάχος 
χαλυβδοελασμάτων και λαμαρινών. 

 οι επιφάνειες θα είναι τελείως επίπεδες ελεγχόμενες με πήχυ που τοποθετείται οριζόντια, 
κατακόρυφα και διαγώνια. 

 τα σχήματα θα είναι απόλυτα γωνιασμένα και αλφαδιασμένα 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνουν: 
 
α.  Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρμολόγηση, συγκόλληση τοποθέτηση 
κλπ των μεταλλικών εξαρτημάτων, κοχλιών, ροδελών, περικοχλιών στηρίξεων και λοιπών απαιτούμενων 
υλικών και μικροϋλικών για την πλήρη και έντεχη εκτέλεση της εργασίας. 
β. Την κατάλληλη προετοιμασία των υλικών που προσκομίζονται έτοιμα ή πρέπει να έχουν υποστεί 
διαμόρφωση σε εργοστάσιο 
γ.  Την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών κατασκευής 
δ.  Την σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων, εφόσον απαιτείται. 
 
Τρόπος επιμέτρησης και αντικείμενο πληρωμής 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης.  
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Σ.Α.Υ.) 

( Π.∆. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) 
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ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν σχέδιο ασφάλειας και Υγείας συντάσσεται σε εφαρμογή των διατάξεων του Π∆ 305/96 και
ειδικότερα της παραγράφου 8 του άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), προκειμένου για δημόσια έργα για τα οποία απαιτείται
έκδοση οικοδομικής άδειας, αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση, σε 
συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της 433/2000 Απόφασης του ΥΠεΧω∆Ε (ΦΕΚ1176 Β) με την οποία
καθιερώνεται ο ΦΑΥ ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου
έργου. 

Το παρόν σχέδιο καταρτίζεται και υπογράφεται από το μελετητή του συγκεκριμένου έργου (όπως 
προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο του προοιμίου του Α Παραρτήματος της 130159/97 εγκυκλίου του
Υπουργείου εργασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή του Π∆ 305/96) Κατά τη σύνταξή του λήφθηκαν
υπόψη εκτός από τις προβλέψεις του παραπάνω Π∆ 305/96 και τα παρακάτω νομοθετήματα: 

• Π∆ 78/80 περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών 
• Π.∆. 1073/81(ΦΕΚ 260Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού». 
• Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κύρωση της υπ. αριθμ. 62 ∆ιεθνούς Σύμβασης εργασίας που αφορά

στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση
με αυτή». 

• Το Π.∆. 225/89(ΦΕΚ 106Α) «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα υπόγεια έργα».
• Π.∆. 22/12/33(ΦΕΚ 406Α) «Περί ασφαλείας εργατών και Υπαλλήλων εργαζομένων επί

φορητών κλιμάκων». 
• Π.∆. 14/3/34(ΦΕΚ 112Α) «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης

φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων, κλπ». 
• Α.Ν. 1204/38(ΦΕΚ 177Α) «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως μολυβδούχων χρωμάτων». 
• Β.∆. 16-3-50(ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων». 
• Π.∆.435/73 (ΦΕΚ 327Α) «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων».
• Υ.∆.Γ1/9900/74(ΦΕΚ 1266Β) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων». 
• Ν. 447/75(ΦΕΚ 142Α) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων

μισθωτών». 
• Ν. 495/76(ΦΕΚ 337Α) «Περί όπλων και εκρηκτικών υλών». 
• Π.∆. 212/76(ΦΕΚ 78Α) «Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων εις μεταφορικάς 

ταινίας και προωθητάς εν γένει». 
• Π.∆. 413/77(ΦΕΚ 128Α) «Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών». 
• Π.∆. 17/78(ΦΕΚ 3Α) «Περί συμπληρώσεως του από 22/12/33 Π.∆. περί ασφάλειας εργατών

και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων». 
• Π.∆. 95/78 (ΦΕΚ 20Α) «Περί μέτρων υγιεινής και Ασφάλειας των απασχολούμενων εις εργασίες

συγκολλήσεων» 
• Υ.Α. 12-2-79(ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασθενείας

του Ι.Κ.Α.». 
• Ν. 778/80(ΦΕΚ 193Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών». 
• Ν 1181/81 Α2στ/1539/1985 
• Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις

οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». 
• Π.∆. 329/83(ΦΕΚ 118Α &140Α) 

Σελίδα 2 από 28



• Η Υ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Ημερολόγιο μέτρων Ασφαλείας». 
• Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων». 
• Το Π.∆. 307/86(ΦΕΚ 135Α) «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε

ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (80/1107/ΕΟΚ)». 
• Το Π.∆. 94/87(ΦΕΚ 54Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μετ. μόλυβδο και

τις ενώσεις των ιόντων του κατά την εργασία (82/605/ΕΟΚ)». 
• Το Π.∆. 315(ΦΕΚ 149Α/ 87) «Σύσταση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) 

σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων». 
• Η Υ.Α. 131325(ΦΕΚ 467Β/87) «Σύσταση μεικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και

εργοταξιακά έργα». 
• Η ΥΑ Β 10451/929/88 
• Το Π.∆. 70α/88(ΦΕΚ 31Α &150Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο 

κατά την εργασία». 
• Το Π.∆. 71/88(ΦΕΚ 32Α) «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων». 
• Το Π.∆. 294/88(ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού

εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχν. Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85». 

• Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ 63Α) «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της 
135 ∆ιεθνούς Σύμβασης εργασίας». 

• Η ΚΥΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β) «Λήψη μέτρων προστασίας στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών». 

• Η Υ.Α. 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59∆) «Κτιριοδομικός Κανονισμός» 
• ΟΝ. 1837/89 (ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «δια την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση 

και άλλες διατάξεις» 
• Η ΚΥΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονισμός για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε

κατανάλωση εκρηκτικών υλών». 
• Η Υ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Καθορισμός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών εργασιών για

την απασχόληση ανηλίκων». 
• Το Π.∆. 31/90(ΦΕΚ 11Α) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων

εκτέλεσης τεχνικών έργων (Τροποπ. Π.∆. 49/991 (ΦΕΚ 180Α)». 
• Το Π.∆. 85/91(ΦΕΚ 38Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν

λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/188
ΕΟΚ». 

• Η Υ.Α.Β. 15233/3.7.91 (ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά με συσκευές αερίου». 
• Το Π.∆. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Π.∆. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και

συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 
• Η Υ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 178Β) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την

89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης ∆εκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τα μέτρα ατομικής προστασίας». 

• Η Υ.Α. 31245/93 ΥΠΕΧΩ∆Ε «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων». 
• Το Π.∆. 77/93(ΦΕΚ 34Α) «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και

βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.∆. 307/86 (ΦΕΚ 135Α) σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία το υ Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 377/93(ΦΕΚ 160Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392 ΕΟΚ
και 91/368 ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές». 

• Η Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 546Β) «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών
σκαλωσιών». 

• Το Π.∆. 395/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ». 
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• Το Π.∆. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από
τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με
την οδηγία 89/656/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 397/94(ΦΕΚ 221Α) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό
χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας,
σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ». 

• Το Π.∆. 399/94(ΦΕΚ 221Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται 
με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία
90/340/ΕΟΚ». 

• ΟΝ. 2224/94(ΦΕΚ 112Α) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων υγιεινής
και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των 
εποπτευομένων απ αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις». 

• Η Υ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β) «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση
αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 
67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

• Το Π.∆. 105/95(ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή και υγείας
στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/58/ΕΟΚ». 

• Η Κ.Υ.Α. 5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β) 
• Η Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 
• ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 
• Η Κ.Υ.Α. αρ.οικ.Β.5261/190/97 
• Η Κ.Υ.Α. αρ.οικ.16289/330/99 
• Η Κ.Υ.Α. αρ.οικ.15085/593/03 
• Η Κ.Υ.Α. αρ.∆13ε/4800/03 
• Η Κ.Υ.Α. αρ.8881/94 
• Η Υ.Α. 3131.1/20/95/95 
• Η Υ.Α. αρ.πρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/03 
• Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935/95 
• Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΡΓ. 130329/03.07.95, 
• Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΡΓ 140120/89/ΚΥΑΕ 
• Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΡΓ 130427/90/∆ΣΕ 
• Το Π.∆. 6/95(ΦΕΚ 6Α) «∆ιορθώσεις σφαλμάτων στα Π.∆. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 396/94(ΦΕΚ

220Α), 397/94(221Α). 398/94(ΦΕΚ 221Α), 399/94(ΦΕΚ 221Α)». 
• Το Π.∆. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 85/564/ΕΟΚ». 
• Το Π.∆. 305/96(ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 
• Το Π.∆. 18/96 
• Το Π.∆. της 22-12-33 
• Το Π.∆. 216/78 
• Το Π.∆. 70/90 
• Το Π.∆. 499/91 
• Το Π.∆. 397/94 
• Το Π∆ 845/96 
• Το Π.∆. 88/99 
• Το Π.∆. 89/99 
• Το Π.∆. 90/99 
• Το Π.∆. 127/00 
• Το Π.∆. 304/00 
• Το Π.∆. 338/01 
• Το Π.∆. 339/01 
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• Το Π.∆. 43/03 
• Το Π.∆. 155/04 
• Το Π.∆. 176/05 
• Το Π.∆. 149/06 
• Το Π.∆. 186/95 
• Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52206/97 
• Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130159/97 
• Το Π.∆. 175/97(ΦΕΚ 150Α) 
• Το Π.∆. 62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε

συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΟΚ». 
• Το Π.∆. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων-τροποποίηση του Π.∆. 

17/96». 
• Το Π.∆. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για

την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής
υπηρεσιών». 

• Η Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/177 της 2/14.3.2001(ΦΕΚ 266Β) «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά
την μελέτη έργου». 

• Η Απόφ. ∆ΕΕΠ/ΟΙΚ/85 της 14.5/1.6.2001(ΦΕΚ 686Β) «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλλου ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ως απαραιτήτων στοιχείων για 
την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής ή / και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε ∆ημόσιο
Έργο». 

• Η Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 7568.Φ.700.1/96 ∆13Ε/5933/3-8-1999 
• ΚΜΛΕ (Απ. Υπ. Εν. Φυσ. Πόρων ΙΙ-5η/Φ/17402/84 ΦΕΚ 931/B/31.12.84) 
• Το ΦΕΚ 57/Α/99 
• Το ΦΕΚ 47/Α/78 
• Το ΦΕΚ 94/Α/99 
• Το ΦΕΚ 111/Α/00 
• Το ΦΕΚ 227/Α/01 
• Το ΦΕΚ 44/Α/03 
• Το ΦΕΚ 121/Α/04 
• Το ΦΕΚ 227/Α/05 
• Το ΦΕΚ 159/Α/06 
• Το ΦΕΚ 97/Α/95 
• Το ΦΕΚ 138/Β/91 
• Το ΦΕΚ 187/Β/93 
• Το ΦΕΚ 765/Β/93 
• Το ΦΕΚ 113/Β/97 
• Το ΦΕΚ 987/Β/99 
• Το ΦΕΚ 1186/Β/03 
• Το ΦΕΚ 708/Β/03 
• Το ΦΕΚ 450/Β/94 
• Το ΦΕΚ 451/Β/93 
• Το ΦΕΚ 978/Β/95 
• Το ΦΕΚ 155/Β/96 
• Το ΦΕΚ 946/Β/03 
• ΕΤΕΠ 02-02-01-00: Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
• ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά" 
• ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη" 
• ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των

εργασιών" 
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ΕΤΕΠ 02-01-02-00 "Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού" 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων" 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα" 
ΕΤΕΠ 15-03-03-00 "Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους" 
ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους" 
ΕΤΕΠ 01-01-01-00 " Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος" 
ΕΤΕΠ 01-01-02-00 " ∆ιάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος" 
ΕΤΕΠ 01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος" 
ΕΤΕΠ 01-01-04-00 " Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος" 
ΕΤΕΠ 01-01-05-00 "∆ονητική συμπύκνωση σκυροδέματος" 
ΕΤΕΠ 01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών" 
ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" 
ΕΤΕΠ 01 -04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 
ΕΤΕΠ 01 -05-00-00 "∆ιαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων 
ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα" 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών" 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους" 
ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες" 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα" 

ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα"
Επίσης λήφθηκαν οι υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας 
όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 7 του άρθρου 7 του Π∆ 17/96 [ΦΕΚ 11Α «Εφαρμογή 
μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»], οι κυριότερες των οποίων είναι: 
- αποφυγή των κινδύνων 
- εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν 
- προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση των 

θέσεων εργασίας, την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας κ.α.
- αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το ολιγότερο επικίνδυνο 
- προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωματώνει

στην πρόληψη την τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και την 
επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία. 

- καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους 
- προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 

προστασίας 
- προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις 
- παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους. 

Το παρόν σχέδιο ασφάλειας και υγείας, θα αναπροσαρμόζεται με ευθύνη του αναδόχου του
έργου σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα επέλθουν
(όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 3 του Π∆ 305/96) Κατά την εκτέλεση του έργου θα τηρείται στο
εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου ολόκληρου του έργου (παρ. 10 του άρθρου 3 του Π∆ 305/96). 

Αντικειμενικός σκοπός του Αναδόχου θα είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήματα ή
επιπτώσεις στην υγεία κανενός. Σε συνεργασία με τους υπεργολάβους και τους επιβλέποντες
μηχανικούς επί τόπου του έργου για εργασίες οδοποιίας, ηλεκτρολογικές και φυτοτεχνικές, θα 
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διασφαλίσει ότι θα γίνουν προβλέψεις για να επισημανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι πιθανόν να
εμφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως θα λάβει μέτρα για την απαλοιφή ή την
ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Σε συνεργασία με τους εργαζόμενους ο Ανάδοχος θα
καθιερώσει μεθόδους αποφυγής ατυχημάτων. Τα μέλη του προσωπικού που θα προσλαμβάνει ο
Ανάδοχος θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί προ της ανάληψης των εργασιακών τους καθηκόντων ώστε
να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τα ίδια ή τρίτους. 

Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που θα δοθεί από τον Τεχνικό Ασφαλείας του έργου κατά την διάρκεια του οποίου θα
γνωστοποιηθούν οι κανόνες ασφάλειας. 

Συγχρόνως θα υπάρχει διαθέσιμο στο εργοτάξιο το παρόν έγγραφο Σ.Α.Υ. με τους κανόνες 
ασφαλείας, που θα πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο εργοταξιάρχης
θα συγκαλεί σύσκεψη στην οποία θα συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό του έργου, ώστε να 
ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί ασφάλειας. 

Ο τεχνικός ασφάλειας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση
με τις ρυθμίσεις περί ασφαλείας. Αν ο τεχνικός ασφάλειας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση,
θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που εμπλέκονται. Το αντικείμενο της
σύσκεψης θα είναι η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η απόφαση για την διορθωτική ενέργεια που
πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως αν ο τεχνικός ασφάλειας διαπιστώσει κατόπιν επιθεώρησης 
ότι οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί πρέπει να το αναφέρει άμεσα στον Ανάδοχο
του έργου. 

Από τον Ανάδοχο θα ορισθεί η ημερομηνία μιας τουλάχιστον μηνιαίας σύσκεψης για θέματα
ασφάλειας σύμφωνα με το Π.∆. 17/96 άρθρο ΙΙ, στην οποία σύσκεψη θα συμμετέχουν όλοι οι 
εργαζόμενοι κατά τομείς, οι οποίοι θα κάνουν ενυπόγραφα τις παρατηρήσεις τους σε θέματα ασφάλειας.
Τα θέματα της σύσκεψης θα καθορίζονται από τον τεχνικό ασφάλειας με την σύμφωνη γνώμη του
εργοταξιάρχη. 

Όταν διαπιστωθεί μία μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια ο τεχνικός ασφάλειας περιγράφει
την διαπιστωμένη κατάσταση και δίνει γραπτά τις απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές
ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να 
υλοποιήσει εντός καθορισμένου χρόνου τις υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο
τεχνικός ασφάλειας θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. Τυχόν μη
συμμόρφωση του υπευθύνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη αναφοράς μη συμμόρφωσης 
από τον τεχνικό ασφαλείας προς τον Ανάδοχο του έργου. 

Σε περίπτωση ατυχήματος αυτό πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον τεχνικό ασφάλειας. Η
κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια την ημέρα του ατυχήματος, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες. 

Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με την
συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί και το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων που συνέβησαν και τις
ώρες εργασίας που χάθηκαν. Στο τέλος κάθε έτους ο τεχνικός ασφαλείας θα συντάσσει μία στατιστική 
ετήσια αναφορά σχετικά με τα ατυχήματα που συνέβησαν στο έργο κατά το διανυθέν έτος. Ο Ανάδοχος
θα λαμβάνει ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς. 

Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφάλειας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήματα εξετάζονται 
και αναλύονται και υποβάλλεται αναφορά στον Ανάδοχο για περαιτέρω μελέτη πρόληψης και λήψη
αποφάσεων. 

1 ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Κτιριακό έργο που αφορά στην κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων. 

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Εισαγωγή 
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Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων σε εκτός σχεδίου περιοχή ∆.Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Στις εργασίες που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση και την ασφαλή λειτουργία του έργου
συμπεριλαμβάνονται οι εξής: 

Κατηγορία Α - Προεργασίες 
• Γενικές εκσκαφές 
• Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων με ή χωρίς τη χρήση μηχανικών 
• Φορτοεκφόρτωση - μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
• Επιχώσεις 
• Ικριώματα - Επενδύσεις ικριωμάτων 

Κατηγορία Β - Κατασκευές από σκυρόδεμα - Οπλισμοί 
• Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
• Ξυλότυποι χυτών τοίχων και λοιπών κατασκευών 
• Τοποθέτηση χαλύβδινων οπλισμών και δομικών πλεγμάτων 
• Πλήρωση διακένων και κενών αρμών 

Κατηγορία Γ - Τοιχοποιίες 
• Κατασκευή οπτοπλινθοδομών - χωρισμάτων 

Κατηγορία ∆ - Ξυλουργικά 
• Τοποθέτηση θυρόφυλλων 
• Ερμάρια 

Κατηγορία Ε - Μεταλλουργικά 

• Μεταλλικοί σκελετοί ψευδοροφών και ανάρτησης ψευδοροφών 
• Κάσσες ανάρτησης θυροφυλλών 
• Περίφραξη 
• Θύρες 
• Υαλοστάσια από διατομές αλουμινίου 
• Μεταλλικό στέγαστρο 

Κατηγορία ΣΤ - Υαλουργικά 
• Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε κουφώματα 

Κατηγορία Ζ - Καλύψεις - Επικαλύψεις 
• Επιχρίσματα 
• Επικαλύψεις, πλήρωση και σφράγιση αρμών διαστολής 
• Επιστεγάσεις 
• Λάξευση επιφανειών 
• Επιστρώσεις δαπέδων 
• Επενδύσεις με πλακίδια 
• Επενδύσεις σε Κατώφλια, ποδιές παραθύρων και βαθμίδες με πλάκες μαρμάρου 
• Επιστρώσεις με στεγανωτικά υλικά 
• Χρωματισμοί - επαλείψεις - βερνικώματα 
• Τοποθέτηση μονώσεων 

Κατηγορία Η - Οδοποιία 

Σελίδα 8 από 28



• Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κ.λπ. 
• Κράσπεδα από σκυρόδεμα 
• Υπόβαση και βάση οδοστρωμάτων 
• Ασφαλτικές στρώσεις 
• Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 

Κατηγορία Θ - Η/Μ 
• Εγκαταστάσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Όμβρια 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
• Τηλεφωνική, μεγαφωνική και τηλεοπτικές εγκαταστάσεις 
• Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας 
• Ηλεκτρικά ρολόγια 
• Κεντρκό σύστημα ελέγχου 
• Τοποθέτηση αλεξικέραυνου 
• Εγκαταστάσεις μέτρων πυροπροστασίας 
• Εγκαταστάσεις μονάδων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 

ΑΚΡΙΒΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση Βαρδελόπορτα ∆ήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ονοματεπώνυμο ∆ιεύθυνση
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ 

Ταϋγέτου 11, Ψυχικό, Αθήνα 

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΥ

∆ιεύθυνση:     , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 -    ,       , FAX: 210 -            , e-mail: info@maraveas.gr, http:// 
www.maraveas.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

• Ηλεκτρικά δίκτυα (υψηλής / μέσης / χαμηλής τάσης) 
Ο κίνδυνος συνίσταται κατά τη διάρκεια των γενικών εκσκαφών όπου τυχόν υπάρχουν υπόγεια
ηλεκτρικά δίκτυα (δεν αναμένονται). Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνεται επισήμανση των
θέσεων των δικτύων επί τόπου σύμφωνα με τα σχέδια που επισυνάπτονται και έχουν ενημερωθεί 
από τη ∆.Ε.Η. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 
Η προσπέλαση στο εργοτάξιο και η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας θα γίνει απ’ ευθείας από αγροτικούς 
και επαρχιακούς δρόμους. 

Σελίδα 9 από 28



Σήμανση. 
Στις θέσεις λειτουργίας μηχανημάτων θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση. Επίσης θα σημανθούν οι 
θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης εντός της εκσκαφής. 

Μηχανήματα εργοταξίων. 
• Οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας όλων των μηχανημάτων, συσκευών και εργαλείων πρέπει να 

είναι στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα επίσης πρέπει να υπάρχουν οδηγίες 
λειτουργίας συντήρησης και ασφάλειας (άρθρο 45,Π∆ 1073/81). 

• Όλα τα μηχανήματα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά και σήμανση που προβλέπονται 
από τη νομοθεσία και να διαθέτουν: 
- ηλεκτρική συσκευή ακουστικών σημάτων, 
- προβολείς για εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση, 
- φρένα και χειρόφρενα, 
- φανούς ουράς, 
- σιγαστήρες, 
- προειδοποιητική σήμανση (άρθρο 9, παράρτημα Ι Π∆ 105/95). 

• Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να διενεργείται μόνον από άτομα άνω των 18 ετών που έχουν 
επαρκή εμπειρία και άδεια χειριστού εφ’ όσον αυτή απαιτείται (άρθρο 46, Π∆ 1073/81). 

• Προ της ενάρξεως οποιαδήποτε εργασίας επισκευής, συντήρησης, καθαρισμού ή ρυθμίσεως πρέπει 
τα μηχανήματα να ακινητούν, η δε ακινησία τους εξασφαλίζεται δια μανδαλώσεως. Επίσης θα 
καταβιβάζονται ιστοί, κάδοι φόρτωσης και λοιπά κινητά μέρη (άρθρο 48, Π∆ 1073/81). 

• Όταν το μηχάνημα τελειώσει την εργασία της ημέρας αφήνεται εντελώς ακινητοποιημένο και χωρίς 
φορτίο (άρθρο 50, Π∆ 1073/81). 

• Η κίνηση και λειτουργία των μηχανημάτων γίνεται μακράν είτε καθ’ ύψος είτε περιμετρικά 
ηλεκτροφόρων αγωγών ασχέτου τάσεως. Σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνονται πρόσθετα ειδικά 
μέτρα ασφαλείας (άρθρο 78, Π∆ 1073/81). 

• Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να φέρουν μεταλλική πινακίδα στην οποία ν’ αναγράφεται η 
επωνυμία του κατασκευαστή και πλήρη τεχνικά στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα (άρθρο 52, Π∆ 
1073/81). 

• Κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να υπάρχουν πινακίδες που να 
γράφουν τα διάφορα όρια ασφαλείας του μηχανήματος, όπως μέγιστο φορτίο, κλίση της κεραίας, 
αντίβαρο κ.λπ. (άρθρο 53, Π∆ 1073/81). 

• Τα ανυψωτικά μηχανήματα τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες ώστε όλα τα κινητά ή ακίνητα μέρη τους 
να βρίσκονται μακράν ηλεκτροφόρων αγωγών ασχέτου τάσεως (άρθρο 56, Π∆ 1073/81). 

• Τα ανυψωτικά μηχανήματα κινητά ή σταθερά τοποθετούνται επί επιφανείας στηρίξεως επαρκούς 
αντοχής. Η ευστάθεια τους πρέπει να εξασφαλίζεται διαρκώς (άρθρο 54, Π∆ 1073/81). 

• Ο χώρος λειτουργίας τους απομονώνεται δια καταλλήλων περιφραγμάτων (άρθρο 55, Π∆ 1073/81).
• Στα κινητά μέρη τους (ιμάντες κλπ) τοποθετούνται προφυλακτήρες. Γίνεται τακτικός έλεγχος 

σχοινιών, συρματόσχοινων, ράουλων, συνδέσμων, τροχαλιών, τυμπάνων βαρούλκων.αρτάνων, 
αγκίστρων, κ.λπ. (άρθρο 60, Π∆ 1073/81). 

• Η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η συντήρηση του συνόλου των στοιχείων των ανυψωτικών 
μηχανημάτων εκτελείται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ο χειριστής πρέπει να έχει 
εκπαιδευτεί επαρκώς στη χρήση τους και να γνωρίζει τους κινδύνους που προέρχονται απ’ αυτήν. 
Ο χειριστής κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ανυψωτικών μηχανημάτων ευρίσκεται σε θέση εκ της 
οποίας έχει πλήρη ορατότητα και εποπτεία φορτώσεως και εκφορτώσεως και της όλης διαδρομής 
των. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης ορατότητα, τοποθετείται έτερος εργαζόμενος για να 
κατευθύνει με σήματα τους χειρισμούς (άρθρο 64, Π∆ 1073/81). 

• ∆εν πρέπει να εγκαταλείπεται το μηχάνημα με φορτίο ανυψωμένο ή αιωρούμενο (άρθρο 66,Π∆ 
1073/81). 

• Απαγορεύεται η μεταφορά ανθρώπου δια μηχανημάτων και οχημάτων που δεν προορίζονται για το 
σκοπό αυτό (άρθρο 39, Π∆ 1073/81). 

• Ο έλεγχος των ανυψωτικών μηχανημάτων πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το έτος και 
οπωσδήποτε προ της ενάρξεως εργασιών μετά από κάθε νέα εγκατάσταση (άρθρο 67, Π∆ 
1073/81). 

• Τα ειδικά κιβώτια που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση υλικών, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα 
στις απαιτήσεις της εργασίας και να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά. Κατά τη φόρτωση 
τους δεν πρέπει το φορτίο να εξέχει των χείλεων του κιβωτίων. Τα υλικά 

Σελίδα 10 από 28



πρέπει να είναι τοποθετημένα με επιμέλεια και τάξη, ώστε να αποφεύγεται η μετατόπιση του 
κέντρου βάρους των κατά την ανύψωση (άρθρο 59, Π∆ 1073/81). 

• Τα κινητά ανυψωτικά μηχανήματα (γερανοί) καθώς και τα αυτοκίνητα μηχανήματα εκχύσεως δια 
πιέσεως έτοιμου σκυροδέματος και κονιαμάτων (αντλίες) στηρίζονται κατά το δυνατό σε οριζόντια 
θέση αφού εξομαλυνθούν οι τυχόν υπάρχουσες ανωμαλίες του εδάφους. Τοποθετούνται σε θέσεις 
που επιτρέπουν το ελεύθερο άνοιγμα των βραχιόνων (ποδαρικών) στήριξης ώστε η 
σταθεροποίηση τους να γίνεται ασφαλώς. Στις περιπτώσεις που η αντοχή του εδάφους και της 
επιφάνειας στήριξης των πελμάτων δεν είναι επαρκής τοποθετείται κατάλληλο υπόβαθρο προς 
επαρκή αύξηση της επιφάνειας στήριξής των (άρθρο 72, Π∆ 1073/81). 

• Η τοποθέτηση των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να γίνεται στον τυχόν, ελεύθερο εναέριων αγωγών, 
χώρο (άρθρο 73, Π∆ 1073/81). 

• Κατά τη διεξαγωγή της εργασίας εκχύσεως σκυροδέματος πρέπει να υπάρχει άμεση οπτική επαφή 
του χειριστού και του μεταφορέως (αυτός που κρατάει το ακροφύσιο της μπούμας της αντλίας). 
Άλλως πρέπει να παρευρίσκεται κουμανταδόρος για το συντονισμό των κινήσεων της αντλίας 
(άρθρο 74, Π∆ 1073/81). 

• Στους εργαζόμενους που ασχολούνται πλησίον μηχανημάτων που προκαλούν υπερβολικό θόρυβο, 
χορηγούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής. (άρθρο 102, Π∆ 1073/81). 

• Ο χειρισμός μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρα επιτρέπεται μόνον από υγιή άτομα μεγαλύτερα των 
18 ετών (άρθρο 51, Π∆ 1073/81). 

• Τα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα ακόμη και τα ηλεκτροκίνητα φορητά εργαλεία ελέγχονται πριν τη 
χρήση τους και ιδιαίτερα ως προς την κατάσταση μόνωσης των καλωδίων τροφοδοσίας και να 
έχουν απαραιτήτως καλή γείωση (άρθρο 47 και 49, Π∆ 1073/81). 

• Ο ανάδοχος μεριμνά έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση βλάβης του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού να 
διαθέτει τα μέσα της άμεσης επισκευής ή και αντικατάστασής του με εφεδρικό εξοπλισμό έτσι ώστε 
πάντοτε να αποφεύγετε οποιαδήποτε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Φωτισμός 
• Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου θα ακολουθούν τις διατάξεις του ισχύοντος 

«Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» (άρθρο 75, 1073/81). 
• Όλες οι ΗΜ εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά από προσωπικό που κατέχει την ανάλογη άδεια 

εγκαταστάτου. 
• Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά των ΗΜ εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη 

χρήση και θα έχουν την ανάλογη άδεια - πιστοποίησης τύπου που απαιτείται κατά περίπτωση από 
αρμόδιο όργανο της Ε.Ε. 

• Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του εργοταξίου πραγματοποιείται μόνον από 
εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη (άρθρο 76, 1073/81). 

• Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί στεγανού 
τύπου και πρέπει να έχουν δυνατότητα ασφαλίσεως (κλειδώματος). Οι πίνακες αυτοί γειώνονται 
καταλλήλως με μόνιμη σταθερή εγκατάσταση γείωσης. Τα κλειδιά των πινάκων αυτών 
φυλάσσονται υπό υπευθύνου προσώπου. Οι πίνακες αυτοί πρέπει να φέρουν αυτόματο 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος) η 
λειτουργία του οποίου ελέγχεται καθημερινώς (άρθρο 77, 1073/81). 

• Οι φορητές λυχνίες (μπαλαντέζες) πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να 
τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα, χαμηλής τάσης μέχρι 42 volt, μέσω ειδικού μετασχηματισμού 
(άρθρο 80, 1073/81). 

• Κατά τη χρήση φορητών ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων και μηχανημάτων που 
λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, τάσεως 220/380 volt πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 
- Τα καλώδια τροφοδοσίας να ακολουθούν διαδρομές στις οποίες δεν δημιουργούνται κίνδυνοι 

από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτων, υλικών, κ.λπ. 
- Οι διαδρομές και οι θέσεις. των καλωδίων πρέπει να επισημαίνονται. 
- Κατά την εγκατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας επί δαπέδων, τα δάπεδα πρέπει να είναι 

ελεύθερα από χαλίκια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, λάδια, πετρελαιοειδή κ.ά. εύφλεκτα υλικά.
- Στις θέσεις συνήθους διέλευσης οχημάτων - μηχανημάτων τα διερχόμενα καλώδια τροφοδοσίας 

τοποθετούνται εντός ειδικών προστατευτικών δαπέδων επικαλύψεως. 
- Οι ρευματολήπτες και ρευματοδότες πρέπει να είναι στεγανού τύπου. 
- Η όλη εγκατάσταση και τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να περιλαμβάνουν αγωγό γείωσης 

(άρθρο 81, 1073/81). 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

∆ίοδοι κυκλοφopίαc πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου. 
Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται εκτός από το 
εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Ιδίως απαγορεύεται η παραμονή
προσωπικού και τρίτων κοντά στα πρανή των εκσκαφών. 

Έλεγχος κυκλοφορίας. 
Θα υπάρχει έλεγχος της κυκλοφορίας όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί κίνδυνο για τους 
εργαζομένους. Αυτό συμπεριλαμβάνει οχήματα τροχαίας, σηματοδότες, πινακίδες, κώνους ρυθμίσεις
κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
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 έναρξης κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Τα όργανα 
ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνονται όταν δεν
υπάρχει ανάγκη προστασίας. 
Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα ασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
• Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήματα εργασίας ή

εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς τον δρόμο. 
• Όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι κυκλοφορίας είναι

μεγάλοι, ή οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δε χρησιμοποιείται σύστημα 
σηματοδότησης. 

• Όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας, όταν
δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά
που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές προεξέχουν και παρεμποδίζουν την
κυκλοφορία. 

• Όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση
όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση. 

• Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα
διαθέσιμα. 

• Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζόμενους, εξοπλισμός και
κυκλοφορίας μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας. 

Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί: 
• κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία, 
• κράνος με φωσφορίζουσα ταινία, 
• τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι αόρατοι μεταξύ

τους, 
• φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

Τα υλικά θα αποθηκεύονται στο ύπαιθρο σε επιλεγμένες θέσεις και τα άχρηστα θα απομακρύνονται με
φορτηγά οχήματα. Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά, κ.λπ. θα συλλέγονται
σε ενοικιαζόμενο container. Το container θα απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα αντικαθίσταται με
άλλο κενό. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

∆εν προβλέπεται η χρήση επικινδύνων υλικών στο έργο.

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ· ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Θα δημιουργηθούν στο εργοτάξιο αντίστοιχοι πρόχειροι χώροι, πριν την έναρξη των εργασιών, καθώς
και αποθήκη υλικών και εργαλείων. Στο χώρο αυτό θα υπάρχει φορητό φαρμακείο με τα απαραίτητα
είδη πρώτων βοηθειών και ψυγείο. Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η 
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διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου και του Υποκαταστήματος του ΕΟΠΥΥ που
καλύπτει την περιοχή. 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Εφόσον απαιτηθεί, θα χρησιμοποιηθούν μόνο μεταλλικές ή ξύλινες σκάλες, ικανές και ασφαλείς για το 
ύψος και το βάρος που θα απαιτηθεί. Τα πάσης φύσεως ικριώματα θα ικανοποιούν τις διατάξεις των
άρθρων 2 έως και 15 του Π∆ 778/1980. Πριν από την έναρξη εργασιών επί ικριωμάτων ο υπεύθυνος
του υπεργολάβου και ο επιβλέπων μηχανικός πρέπει από κοινού να ελέγξουν και να βεβαιώσουν
γραπτώς (βλ. συνημμένο έντυπο) και εις διπλούν ότι τα ικριώματα έχουν συναρμολογηθεί πλήρως και
ότι πληρούν όλους τους σχετικούς ελληνικούς κανονισμούς. Το έντυπο αυτό πρέπει να υποβληθεί στον
Υπεύθυνο του έργου και στο Συντονιστή Ασφαλείας. Ένα αντίγραφο πρέπει να τηρείται στο εργοτάξιο,
ώστε να είναι διαθέσιμο για τις ελεγκτικές αρχές και όλους όσους έχουν νόμιμο συμφέρον. Ο αναφερθείς
έλεγχος πρέπει να καταχωρείται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 
Με εξαίρεση τα ικριώματα που προορίζονται αποκλειστικά για να υποβαστάζουν εργαζομένους (χωρίς
απόθεση υλικών πλην των άμεσα χρησιμοποιουμένων), απαιτείται η σύνταξη στατικής μελέτης για όλα
τα ικριώματα. Αντίγραφο της μελέτης αυτής πρέπει να υποβληθεί στον Υπεύθυνο του έργου και στο 
Συντονιστή Ασφαλείας. Επίσης αντίγραφο πρέπει να φυλάσσεται και στο εργοτάξιο. 
Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεως ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος, ο κάθε υπεργολάβος είναι
υπεύθυνος για τη μελέτη και ενίσχυση των στοιχείων του ικριώματος αναλόγως των επιβαλλομένων 
προσθέτων φορτίων. 
Όλα τα ικριώματα πρέπει να επιθεωρούνται σε εβδομαδιαία βάση και πριν από την εγκατάσταση
εκάστου συνεργείου, από τον υπεργολάβο. 
Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες που επηρεάζονται 
άμεσα. Πριν από την επανάληψη των εργασιών τα ικριώματα πρέπει να ελεγχθούν ως προς την αντοχή,
σταθερότητα και ασφάλεια. Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να γίνει από τον υπεργολάβο και τον
επιβλέποντα μηχανικό της εταιρείας και να καταγραφεί στο ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
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ΤΜΗΜΑ Β 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΟΜΑ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο1 
Προκαταρκτικές 

εργασίες 

1.1 Προετοιμασία εργοταξίου
1.2 Σηματοδότηση
1.3 Τοπογραφικές εργασίες
1.4 Ενημέρωση για ΟΚΩ

Ο2 2.1 Εκσκαφές θεμελίων - τάφρων
Χωματουργικές 2.2 Σκυρόστρωση

εργασίες 2.3 Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών 

Ο3 3.1 Κατασκευή σιδηρών ικριωμάτων
Κατασκευές από 3.2 Κατασκευή ξυλοτύπων - τοποθέτηση οπλισμών

σκυρόδεμα 3.3 Σκυροδετήσεις

Ο4 
Μεταλλικές και ξύλινες 

κατασκευές - 
Τοιχοδομές 

4.1 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ψευδοροφών
4.2 Κατασκευή κιγκλιδωμάτων κ.λπ.
4.3 Κατασκευή ψευδοροφών
4.4 Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων
4.5 Τοιχοδομές

Ο5 5.1 Κατασκευή επιχρισμάτων
Επιχρίσματα - 5.2 Επικαλύψεις- επενδύσεις
Χρωματισμοί 5.3 Εξωτερικοί - εσωτερικοί χρωματισμοί

Ο6 6.1 Επιστρώσεις δαπέδων
Επενδύσεις - 6.2 Επενδύσεις τοίχων
Επιστρώσεις - 6.3 Τοποθέτηση μονώσεων
Οδοστρώματα 6.5 Οδοστρώματα και ασφαλτικές στρώσεις

Ο7 
Κουφώματα - Λοιπές 

εργασίες 

7.1 Εξωτερικά - εσωτερικά κουφώματα και υαλοστάσια 
7.2 Κατασκευή και τοποθέτηση ερμαρίων
7.3 Βερνίκωμα
7.4 Γραμμογράφηση

Ο8 8.1 Εγκατάσταση Η/Μ δικτύων
Η/Μ 8.2 Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ, ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΕ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΦΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν κινδύνους που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση 
του έργου. 

Οδηγίες Σύνταξης 

Η αξιολόγηση των “πηγών κινδύνου” γίνεται με τους αριθμούς 1, 2, 3, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται 
πιθανή πηγή κινδύνου. 
Ο αριθμός 3 (Υψηλός κίνδυνος) χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
• η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση του έργου, 
• οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, 
• ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να εμφανισθεί είναι περιορισμένη 

Ο αριθμός 1 (Χαμηλός κίνδυνος) χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

• η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο, 
• δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης του κινδύνου, 
• ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να εμφανισθεί είναι μεγάλη. 
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Ο αριθμός 2 (Μέσος κίνδυνος) χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των περιπτώσεων 1 και 

3. 
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Κίνδυνοι 
 

Πηγές Κινδύνων Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ο μάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομ. 8 
1 2  3  1 2  1 2  1  3  4  1  2  1 2  3  1 2  3  1  

 01000. Αστοχίες εδάφους 

01100. 
Φυσικά 
πρανή 

01101 
Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

    
1 

 
1 

                     

01102 
Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας

                            

01103 
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός

    
1 

 
1 

                     

01104 ∆υναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία                             

01105 ∆υναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις                             

01106 
∆υναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

                            

01200. Τεχνητά 
πρανή & 
Εκσκαφές 

01201 
Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης

    
1 

 
1 

                     

01202 
Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας

                            

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση                             

01204 
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός

                            

01205 ∆υναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία                             

01206 ∆υναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις                             

01207 
∆υναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός

    
1 

 
1 

                     

01300. 
Υπόγειες 
εκσκαφές 

01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστύλωτα 
τμήματα

                            

01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής 
υποστύλωση

                            

01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη 
υποστύλωση

                            

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής                             

01400. 
Καθιζήσεις 

01401 
Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές

    
1 

 
1 

                     

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή                             

01403 ∆ιάνοιξη υπόγειου έργου                             

01404 Ερπυσμός                             

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές                             

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα                             

01407 Υποσκαφή / απόπλυση                             

01408 Στατική επιφόρτιση                             

01409 ∆υναμική καταπόνηση - φυσική αιτία                             

01410 
∆υναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία

                            

01500. Άλλη 
πηγή 

01501                              

01502                              

01503                              
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Κίνδυνοι 
 

Πηγές Κινδύνων Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ο μάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομ. 8 
1 2  3  1 2  1 2  1  3  4  1  2  1 2  3  1 2  3  1  

 02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό

02100. 
Κίνηση 

οχημάτων 
& 

μηχανημάτ 
ων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος – οχήματος     1 1 1   1      1      1       

02102 Συγκρούσεις οχήματος – προσώπου     1 1 1   1      1      1       

02103 
Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 

    
1 1 1 

  
1 

     
1 

     
1 

      

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – οχήματος     1 1 1   1      1      1       

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού 
εμποδίου 

    
1 1 1 

  
1 

     
1 

     
1 

      

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 
    

1 1 1 
  

1 
     

1 
     

1 
      

02107 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 

    
1 1 1 

  
1 

     
1 

     
1 

      

02108 
Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία

                            

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός                             

02200. 
Ανατροπή 
οχημάτων 

& 
μηχανημάτ 

ων 

02201 Ασταθής έδραση     1 1 1   1      1      1       

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου     1     1            1       

02203 Έκκεντρη φόρτωση                             

02204 Εργασία σε πρανές                             

02205 Υπερφόρτωση                             

02206 Μεγάλες ταχύτητες                             

02300. 
Μηχανήματ α 
με κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου                             

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης     1 1 1   1      1      1       

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων – 
πτώσεις 

    
1 1 1 

  
1 

     
1 

     
1 

      

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - 
παγιδεύσεις μελών 

    
1 1 1 

  
1 

     
1 

     
1 

      

02305 
Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους

         
1 

                  

02400. 
Εργαλεία 
χειρός 

02401                              

02402                              

02403                              

02500. Άλλη 
πηγή 

02501                              

02502                              

02503                              
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Κίνδυνοι 
 

Πηγές Κινδύνων Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ο μάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομ. 8 
1 2  3  1 2  1 2  1  3  4  1  2  1 2  3  1 2  3  1  

 03000. Πτώσεις από ύψος 

03100. 
Οικοδομές - 
κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις                             

03102 Κενά τοίχων                             

03103 Κλιμακοστάσια            1                 

03104 Εργασία σε στέγες            1 1 1  1 1 1 1 1   1      

03200. ∆άπεδα 
εργασίας - 
προσπελάσ 

εως 

03201 Κενά δαπέδων        1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1   1    1 1 
03202 Πέρατα δαπέδων                             

03203 Επικλινή δάπεδα                             

03204 Ολισθηρά δάπεδα        1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1   1    1 1 
03205 Ανώμαλα δάπεδα                             

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου                             

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες                             

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες                             

03209 
Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης

                            

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού                             

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση                             

03300. 
Ικριώματα 

03301 Κενά ικριωμάτων        1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1   1    1 1 
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης        1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1   1    1 1 
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης        1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1   1    1 1 
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος        1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1   1    1 1 
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση        1 1 1  1 1 1  1    1   1    1 1 

03400. Τάφροι / 
φρέατα 

03401 Πτώση σε τάφρο ή φρέαρ                             

03402                              

03500. Άλλη 
πηγή 

03501                              

03502                              

03503                              
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Κίνδυνοι 
 

Πηγές Κινδύνων Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομ. 8 
1 2  3  1 2  1 2  1  3  4  1 2  1 2  3  1 2  3  1  

 04000. Εκρήξεις, εκτοξευόμενα υλικά, θραύσματα

04100. Εκρηκτικά 
- Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων                             

04102 Ανατινάξεις κατασκευών                             

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων                             

04104 Αποθήκες εκρηκτικών                             

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών                             

04106 
∆ιαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων

                            

04200. ∆οχεία & 
δίκτυα υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου                             

04202 Υγραέριο                             

04203 Υγρό άζωτο                             

04204 Αέριο πόλης                             

04205 Πεπιεσμένος αέρας                             

04206 ∆ίκτυα ύδρευσης    1                       1 1 
04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα                             

04300. Αστοχία 
υλικών υπό 

πίεση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη                             

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων                             

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων                             

04304 Συρματόσχοινα                             

04305 Εξολκεύσεις                             

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων        1         1            

04400. 
Εκτοξευόμενα 

υλικά 

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα                             

04402 Αμμοβολές                             

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις                             

04500. Άλλη 
πηγή 

04501                              

04502                              

04503                              
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Κίνδυνοι 
 

Πηγές Κινδύνων Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομ. 8 
1 2  3  1 2  1 2  1  3  4  1 2  1 2  3  1 2  3  1  

 05000. Πτώσεις και μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων

05100. Κτίσματα - 
φέρων 

οργανισμός 

05101 Αστοχία. Γήρανση                             

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση                             

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση                             

05104 
Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση

                            

05105 Κατεδάφιση                             

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων                             

05200. 
Οικοδομικά 
στοιχεία 

05201 Γ ήρανση πληρωτικών στοιχείων                             

05202 ∆ιαστολή - συστολή υλικών                             

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων                             

05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα                             

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση                             

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση                             

05207 Κατεδάφιση                             

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση 
προκατασκευασμένων στοιχείων 

                            

05300. 
Μεταφερόμενα 

υλικά - 
Εκφορτώσει 

ς 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα 
/ανεπάρκεια

      
1 

  
1 

    
1 

      
1 

     
1 

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη       1   1     1       1      1 
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση       1   1     1       1      1 
05304 

Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση

      
1 

  
1 

    
1 

      
1 

     
1 

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση       1   1     1       1      1 
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου                             

05307 Πρόσκρουση φορτίου                             

05308 ∆ιακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους                             

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων                             

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση                             

05311 Εργασία κάτω από σιλό                             

05400. 
Στοιβασμένα 

υλικά 

05401 Υπερστοίβαση                             

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωροί                             

05403 Ανορθολογική απόληψη                             

05500. Άλλη 
πηγή 

05501                              

05502                              

05503                              
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Κίνδυνοι 
 

Πηγές Κινδύνων Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομ. 8 
1 2  3  1 2  1 2  1  3  4  1 2  1 2  3  1 2  3  1  

 06000. Πυρκαγιές

06100. 
Εύφλεκτα 
υλικά 

06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων                             

06102 ∆εξαμενές / αντλίες καυσίμων                             

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. Εύφλεκτα                             

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας                             

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά                             

06106 Αυτανάφλεξη – απορρίμματα                             

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής 

προστασία

                            

06200. Σπινθήρες 
& βραχυκυκλώ 

ματα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση                             

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση                             

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση                             

06204 
Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

                            

06300. 
Υψηλές 

θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας – οξυγονοκολλήσεις            1 1    1            

06302 Χρήση φλόγας – κασσιτεροκολλήσεις                             

06303 Χρήση φλόγας – χυτεύσεις                             

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις            1 1    1            

06305 Πυρακτώσεις υλικών                             

06400. Άλλη 
πηγή 

06401                              

06402                              

06403                              

Κίνδυνοι 
 

Πηγές Κινδύνων Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομ. 8 
1 2  3  1 2  1 2  1  3  4  1 2  1 2  3  1 2  3  1  

 07000. Ηλεκτροπληξία

07100. ∆ίκτυα - 
εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα     2 2 2  1                    

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα     2                        

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα                 1          1 1 
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα                 1          1 1 
07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου                             

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία                             

07200. Εργαλεία - 
μηχανήματα 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα                             

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία     
1    

1       
1 1          

1 1 

07300. Άλλη 
πηγή 

07301                              

07302                              

07303                              
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Κίνδυνοι 
 

Πηγές Κινδύνων Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομ. 8 
1 2  3  1 2  1 2  1  3  4  1  2  1 2  3  1 2  3  1  

 08000. Πνιγμός / Ασφυξία 

08100. 
Νερό 

08101 Υποβρύχιες εργασίες                             

08102 Εργασίες εν πλω – πτώση                             

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου                             

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση                             

08105 
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή 
μηχανήματος

                            

08106 Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαμενές. Πτώση                             

08107 Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαμενές. Ανατροπή 
μηχανήματος

                            

08108 Πλημμύρα / Κατάκλιση έργου                             

08200. 
Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι                             

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί                             

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ                             

08204 
Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου

                            

08300. Άλλη 
πηγή 

08301                              

08302                              

08303                              

Κίνδυνοι 
 

Πηγές Κινδύνων Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομ. 8 
1 2  3  1 2  1 2  1  3  4  1 2  1 2  3  1 2  3  1  

 09000. Εγκαύματα

09100. 
Υψηλές 

θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις         1  1 1                 

09102 Υπέρθερμά ρευστά                             

09103 Πυρακτωμένα στερεά                             

09104 Τήγματα μετάλλων                             

09105 Άσφαλτος / πίσσα                      2       

09106 Καυστήρες                             

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών                             

09200. 
Καυστικά 
υλικά 

09201 Ασβέστης                1    1         

09202 Οξέα                             

09203                              

09300. Άλλη 
πηγή 

09301                              

09302                              

09303                              
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Κίνδυνοι 
 

Πηγές Κινδύνων Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Ομάδα 5 Ομάδα 6 Ομάδα 7 Ομ. 8 
1 2  3  1 2  1 2  1  3  4  1 2  1 2  3  1 2  3  1  

 10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες

10100. 
Φυσικοί 

παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες                             

10102 Θόρυβος / δονήσεις     1 1 1 1 1 1 1 1    1 1 1  1 1       1 
10103 Σκόνη     1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1  1 1 1  1    

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 

1
         

2 
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1          1 
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                             

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας                             

10108 Υγρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10109 Υπερπίεση / υποπίεση                             

10110                              

10111                              

10200. 
Χημικοί 

παράγοντες 

10201 ∆ηλητηριώδη αέρια                             

10202 Χρήση τοξικών υλικών                             

10203 Αμίαντος                             

10204 Ατμοί τηγμάτων                             

10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, 
διαλύτες

                            

10206 Καπναέρια ανατινάξεων                             

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης                             

10208 Συγκολλήσεις                             

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες                             

10210                              

10211                              

10212                              

10300. 
Βιολογικοί 
παράγοντες 

10301 Μολυσμένα εδάφη                             

10302 Μολυσμένα κτίρια                             

10303 
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισμούς

                            

10304 Χώροι υγιεινής                             

10305                              

10306                              

10307                              
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ΤΜΗΜΑ Γ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Επισημασμένοι Κόμβοι στον Πίνακα 
του τμήματος Β 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

(1) Πηγές 
Κινδύνων 

(2) Φάσεις Εργασιών (3) Προβλεπόμενα από τη 
Νομοθεσία 

(4)Συμπληρωματικά ή Ειδικά 
Μέτρα που ενέχουν ειδικούς 

κινδύνους 

1201 Ο2.1 Ο2.3 
Π∆ 305/96 Π∆ 1073/81 

Π∆17/96 

 

1207 Ο2.1 Ο2.3 Ο4.2 
Π∆ 1073/81 άρθρα 7,10 Π∆ 
305/96 παράρτημα.ΐν, Β11, 

παρ. 10 

 

2101 Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.4 
Ο4.2 Ο5.1 Ο5.3 

Π∆ 225/89 άρθρο 8 Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2102 Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.4 
Ο4.2 Ο5.1 Ο5.3 

Π∆ 225/89 άρθρο 8 Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2103 
Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.4 

Ο4.2 Ο5.1 Ο5.3 Π∆ 225/89 άρθρο 8
Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ.

2104 
Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.4 

Ο4.2 Ο5.1 Ο5.3 Π∆ 225/89 άρθρο 8
Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2105 
Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.4 

Ο4.2 Ο5.1 Ο5.3 Π∆ 225/89 άρθρο 8
Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2106 Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.4 
Ο4.2 Ο5.1 Ο5.3 

Π∆ 225/89 άρθρο 14 κ Π∆ 
1073/81 άρθρα 

45,46,47,48,50,85 

Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2107 Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.4 
Ο4.2 Ο5.1 Ο5.3 

Π∆ 225/89 άρθρο 14 κ Π∆ 
1073/81 άρθρα 

45,46,47,48,50,85 
Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

2201 Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.4 
Ο4.2 Ο5.1 Ο5.3 

Π∆ 225/89 άρθρο 14 
 

2202 Ο2.1 Ο4.2 Π∆ 225/89 άρθρο 14 Π∆ 
1073/81 άρθρο 12 

Π∆305/96 IV Β11 παραγρ. 6

 

2302 Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.4 
Ο4.2 Ο5.1 Ο5.3 

Π∆ 1078/81 Τμήμα !V 
άρθρα 45,46,47,48,50,51, 
Π∆ 305/96 Παράρτημα iv 

Μέρος Β 

 

2303 Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.4 
Ο4.2 Ο5.1 Ο5.3 

Π∆ 1078/81 Τμήμα !V 
άρθρα 45,46,47,48,50,51, 
Π∆ 305/96 Παράρτημα iv 

Μέρος Β 

 

2304 Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.4 
Ο4.2 Ο5.1 Ο5.3 

Π∆ 395/94 παράρτημα 
παράγρ. 2.8,2.11 , 14 ,15 

 

2305 Ο4.2 Ο5.1 Π∆ 1073/81 άρθρο 73.2 Π∆ 
395/94 παράρτημα 

 

3101 Ο3.1 
Π∆ 305/96 Π∆ 17/96 
Υ.Α.οικ. 31245/1993 

 

3102 Ο3.1 Ο3.3 Ο4.3 Ο8.1 
Π∆ 305/96 Π∆1073/81 Π∆ 

778/80 
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3104 Ο4.3 
Π∆ 305/96 Π∆1073/81 Π∆ 

778/80 

 

3201 
Ο3.1 Ο3.3 Ο4.3 Ο6.1 
Ο6.2 Ο6.3 Ο7.3 Ο8.1 

Ο9.1 Ο9.2 

Π∆ 305/96 Π∆ 1073/81 Π∆ 
778/80 

 

3204 
Ο3.1 Ο3.3 Ο4.3 Ο6.1 
Ο6.2 Ο6.3 Ο7.3 Ο8.1 

Ο9.1 Ο9.2 

Π∆ 305/96 Π∆ 1073/81 Π∆ 
778/80 

 

3301 
Ο3.1 Ο3.3 Ο4.3 Ο6.1 
Ο6.2 Ο6.3 Ο7.3 Ο8.1 

Ο9.1 Ο9.2 

Π∆ 1073/81 Π∆ 305/96 Π∆ 
778/80 Απ. 

16440/Φ.10.4/445/1993 

 

3302 
Ο3.1 Ο3.3 Ο4.3 Ο6.1 
Ο6.2 Ο6.3 Ο7.3 Ο8.1 

Ο9.1 Ο9.2 

Π∆ 1073/81 Π∆ 305/96 Π∆ 
778/80 Π∆305/96 Απ. 

16440/Φ.10.4/445/1993 

 

3303 
Ο3.1 Ο3.3 Ο4.3 Ο6.1 
Ο6.2 Ο6.3 Ο7.3 Ο8.1 

Ο9.1 Ο9.2 

Π∆ 1073/81 Π∆ 305/96 Π∆ 
778/80 Π∆305/96 Απ. 

16440/Φ.10.4/445/1993 

 

3304 
Ο3.1 Ο3.3 Ο4.3 Ο6.1 
Ο6.2 Ο6.3 Ο7.3 Ο8.1 

Ο9.1 Ο9.2 

Π∆ 778/80 Π∆305/96 Απ. 
16440/Φ.10.4/445/1993 

 

3305 Ο3.1 Ο3.3 Ο4.3 Ο6.1 
Ο6.2 Ο8.1 Ο9.1 Ο9.2 

Π∆ 778/80 Π∆305/96 Απ. 
16440/Φ.10.4/445/1993 

 

4206 Ο1.4 Ο9.1 Ο9.2 Π∆ 1073/81, Π∆ 305/96  

4302 Ο4.3 Π∆ 1073/81, Π∆ 305/96  

4306 Ο3.1 Ο3.4 Π∆ 1073/81, Π∆ 305/96  

5203 Ο3.1 Ο3.3 
Π∆ 305/96 Π∆ 17/96 
Υ.Α. οικ. 31245/1993 

 

5208 Ο7.2 
Π∆ 305/96 Π∆ 17/96 
Υ.Α. οικ. 31245/1993 

 

5301 
Ο2.3 Ο3.4 Ο4.2 Ο4.4 

Ο9.2 Π∆ 225/89 άρθρο 14
Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

5302 Ο2.3 Ο3.4 Ο4.2 Ο4.4 
Ο9.2 

Π∆ 225/89 άρθρο 14 , Π∆ 
1073/81 άρθρα 46,47,48 

Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

5303 Ο2.3 Ο3.4 Ο4.2 Ο4.4 
Ο9.2 

Π∆ 1073/81 Τμήμα V!, Π∆ 
225/89 άρθρο 14 

Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ. 

5304 Ο2.3 Ο3.4 Ο4.2 Ο4.4 
Ο9.2 

Π∆ 1073/81 Τμήμα VI, Π∆ 
225/89 άρθρο 14 

 

5305 Ο2.3 Ο3.4 Ο4.2 Ο4.4 
Ο9.2 

Π∆ 1073/81 Τμήμα VI, Π∆ 
225/89 άρθρο 14 

Τήρηση των προβλεπόμενων 
μέτρων ασφαλούς κυκλ. οχημ 

5401 Ο3.4 Π∆ 1073/81 Τμήμα VI . Π∆ 
225/89 άρθρο 14 

 

5402 Ο3.4 Π∆ 225/89 άρθρο 14  

5403 Ο3.4 Π∆ 1073/81 Τμήμα VI . Π∆ 
225/89 άρθρο 14 

 

6301 Ο5.1 Ο5.2 Π∆ 305/96  
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Π∆ 95/78 Απ. 7568 φ700.1 
Πυρ.∆ιατ. 7/97 

 

6304 Ο5.1 Ο5.2 
Π∆ 305/96 Π∆ 95/78 Απ. 

7568 φ700.1 Πυρ.∆ιατ. 7/97

 

7101 Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο4.1 
Ο4.2 Ο5.1 

Π∆ 1073/81 άρθρα 78 , 79 
Π∆ 305/96 παράρτημα IV , 

ΒΝ , παράγρ. 2 

Τα κάθε είδους μηχανήματα του 
έργου, πρέπει να απέχουν 

τουλάχιστον 2 μ. καθ’ ύψος από το 
δίκτυο της ∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση 
πρέπει να τηρείται περιμετρικά των 
αγωγών για τα κινητά μέρη των 

μηχανημάτων. 
7102 Ο2.1 Π∆ 1073/81 Τμήμα V  

7103 Ο3.1 Ο4.3 Ο9.1 Ο9.2 
Π∆ 305/96 Π∆ 17/96 
Υ.Α. οικ. 31245/1993 

 

7104 Ο3.1 Ο4.3 Ο9.1 Ο9.2 
Π∆ 305/96 Π∆ 17/96 
Υ.Α. οικ. 31245/1993 

 

7202 Ο2.1 Ο4.1 Ο5.1 Ο5.2 
Ο9.1 Ο9.2 

Π∆ 1073/81 άρθρα 49 , 
8 0 , 8 1  Π∆ 395/94 κεφ. Γ 
παράρτημα παράγρ. 2.26

 

9101 Ο4.1 Ο5.1 Ο5.2 Π∆ 305/96 Π∆ 395/94  

9201 Ο6.1 Π∆ 305/96 Π∆ 395/94  

10102 

Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.1 Ο3.2 
Ο3.3 Ο3.4 Ο4.1 Ο5.1 Ο5.2 
Ο5.3 Ο8.1 Ο8.2 Ο8.3 Ο8.4 
Ο9.2 

Π∆ 396/94 άρθρα 3,4 και 
παράρτημα II παράγρ. 2 Π∆ 

85/91 

 

10103 

Ο2.1 Ο2.2 Ο2.3 Ο3.1 
Ο3.2 Ο3.3 Ο3.4 Ο4.1 
Ο5.3 Ο6.1 Ο6.3 Ο7.1 

Ο7.2 

Π∆ 1073/81 άρθρο 30, Π∆ 
396/94 άρθρο 7 κ παραρτ. I 
I παρ. 4, Π∆ 225/89 παρ. 22

 

10104 
Ο1.1 Ο1.2 Ο1.3 Ο1.4 Ο2.1 
Ο2.2 Ο2.3 Ο3.1 Ο3.2 Ο3.3 
Ο3.4 Ο4.1 Ο4.2 Ο4.3 Ο5.1 
Ο5.3 Ο6.1 Ο6.2 Ο8.1 Ο9.2

Π∆ 305/96 παρ !V Μέρος Β, 
Τμ. I I παρ. 3 

Αναστολή εργασιών σε περίπτωση 
παγετού 

10105 

Ο1.1 Ο1.2 Ο1.3 Ο1.4 Ο2.1 
Ο2.2 Ο2.3 Ο3.1 Ο3.2 Ο3.3 
Ο3.4 Ο4.1 Ο4.2 Ο4.3 Ο5.1 
Ο5.3 Ο6.1 Ο6.2 Ο8.1 Ο9.2

Π∆ 305/96 παρ !V Μέρος Β, 
Τμ. I I παρ. 3 

Σε περιπτώσεις καύσωνα να 
λαμβάνονται οργανωτικά και 

τεχνικά μέτρα (διαλείμματα ή/και 
παύση εργασίας, δροσεροί χώροι 
ανάπαυσης, παροχή δροσερού 

νερού, κ.α.). 

10108 

Ο1.1 Ο1.2 Ο1.3 Ο1.4 Ο2.1 
Ο2.2 Ο2.3 Ο3.1 Ο3.2 Ο3.3 
Ο3.4 Ο4.1 Ο4.2 Ο4.3 Ο4.4 
Ο5.1 Ο5.2 Ο5.3 Ο6.1 Ο6.2 
Ο6.3 Ο7.1 Ο7.2 Ο7.3 Ο8.1 
Ο8.2 Ο8.3 Ο8.4 Ο8.5 Ο9.1 
Ο9.2 

Π∆ 305/96 Π∆ 396/94 

 

10205 Ο8.5 
Π∆1073/81 Π∆ 395/94 Π∆ 

396/94 
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ΤΜΗΜΑ∆

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

• Οι εργαζόμενοι και ιδίως οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα ενημερώνονται υπό του υπευθύνου του 
εργοταξίου για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν στη διάρκεια της εργασίας τους
(άρθρο 112, Π∆ 1073/81). 

• Οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργάζονται μετά του εργοδότη τους για την εφαρμογή των κανόνων
ασφαλείας (άρθρο 114,.παρ. 1, Π∆ 1073/81). 

• ∆εν πρέπει να προξενούν βλάβες και να αφαιρούν τις προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας (άρθρο
114,.παρ.3, Π∆ 1073/81). 

• Πρέπει να εφαρμοστούν ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους
εργαζόμενους (άρθρο 114,.παρ.5, Π∆ 1073/81). 

• Η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας που προτείνεται είναι υποχρεωτική για όλους τους
εργαζόμενους και η χρήση κράνους για τους επισκέπτες (άρθρο 103 Π∆ 1073/81 114,.παρ.4, Π∆
1073/81). 

• Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων καθώς και των ανυψωτικών και άλλων μηχανημάτων θα γίνεται
μόνο από έμπειρο προσωπικό (άρθρο 46, Π∆ 1073/81). 

• Οι σκάλες και οι διάδρομοι κυκλοφορίας θα είναι πάντα ελεύθεροι υλικών και εμποδίων (άρθρο 37,
Π∆ 1073/81). 

• Σε περίπτωση παγετού ή μεγάλου ψύχους θα διακόπτονται οι εργασίες (άρθρο 21,.παρ.5, Π∆ 
778/80). 

• Σε περίπτωση καύσωνα θα αποφεύγεται η παρατεταμένη εργασία σε ακάλυπτο χώρο, θα γίνονται
συχνά διαλείμματα, θα χορηγούνται καλύμματα κεφαλής καθώς και άφθονο δροσερό νερό. Σε
περιπτώσεις υπερβολικού καύσωνα θα διακόπτονται οι εργασίες. Κατά τη διάρκεια της εργασίας,
καθώς και στα διαλείμματα, απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών ποτών από τους
εργαζόμενους (άρθρο 101, Π∆ 1073/81). 

• Καύσιμα υλικά πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστά κουτιά σε ασφαλές μέρος (άρθρο 96, Π∆ 
1073/81). 

• Υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σκαλωσιών και προστατευτικών πρέπει να
αποθηκεύονται χωριστά από τα άλλα υλικά (άρθρο 4, παρ.2, Π∆ 778/80). 

• Για τη διαρκή επίβλεψη και επιμέλεια της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων ασφαλείας πρέπει 
να παρίσταται, ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας οι υπόχρεοι από το νόμο
εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών (άρθρο 111, Π∆ 1073/81). 

• Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζόμενους περί των κατά
φάση εργασίας απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας. Μεταξύ των άλλων, ιδιαίτερα για τους
καθαρισμούς αντλιοστασίων, θα υπάρχει επιτόπου ένα ειδικευμένο άτομο που θα παρακολουθεί
την εργασία για κάθε ενδεχόμενο (τραυματισμός κλπ). Πριν από την είσοδο των εργατών στη
δεξαμενή θα προηγείται αερισμός και καθ' όλη τη διάρκεια του καθαρισμού. Οι εργάτες θα φοράνε
ειδικές στολές και μάσκες, θα κατεβαίνουν με σκοινί και μετά το πέρας του καθαρισμού θα γίνεται
γενική απολύμανση αυτών. 

• Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του υποχρεούται μόλις συμβεί εργατικό ατύχημα, να μεριμνήσει για 
την άμεση παροχή Α' Βοηθειών εις τον παθόντα και για τη μεταφορά του στο πλησιέστερο
φαρμακείο ή σταθμό Α' Βοηθειών ή Νοσοκομείο ή Κλινική. Οφείλει επίσης να ειδοποιεί αμελλητί
την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή και να αναγγείλει το ατύχημα εντός 24 ωρών στο οικείο Τμήμα
Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας και να διατηρεί αμετάβλητα τα στοιχεία που χρησιμεύουν στην
εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος (άρθρο 115, Π∆ 1073/81). 

• Ειδικά για τις περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικό ρεύμα, εφόσον διαπιστωθεί ανυπαρξία 
καρδιακού τόνου στο θύμα του ατυχήματος: Α. Πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα ασθενοφόρο το οποίο
θα διαθέτει φορητή συσκευή καρδιακής ανάταξης (defibrillator) με αναφορά ότι πρόκειται για 
ηλεκτρικό ατύχημα. Β. Το θύμα του ατυχήματος πρέπει να υποβληθεί σε συνεχόμενες καρδιακές
μαλάξεις, συνδυαζόμενες με τεχνητή αναπνοή από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μέχρι την
έλευση του ασθενοφόρου (για αποφυγή του φαινομένου υποοξυγόνωσης του εγκεφάλου που
συνεπάγεται κατά κανόνα μη ανατάξιμη κατάσταση). Μεγάλη έμφαση θα δίνεται στην
πραγματοποίηση ασκήσεων αναπαράστασης περιστατικών, όπου είναι δυνατό, προκειμένου το
προσωπικό να είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο για την πλήρη εφαρμογή μέτρων. 

Σελίδα 27 από 28



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 

Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

• Το προσωπικό κάθε συνεργείου πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα από τον
επικεφαλής του υπεργολάβου, μία φορά την εβδομάδα από τον εργολάβο, εφόσον έχει ειδικές γνώσεις
ή από κατάλληλο εκπρόσωπό του. 

• Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται από τον εργοδότη ή από τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο ημερολόγιο
μέτρων ασφαλείας, της εργασίας στο οποίο αναγράφεται όσα προβλέπονται και αναφέρονται στις
συναφείς διατάξεις και στους κανόνες ασφαλείας. 
- Ο αριθμός της θεωρημένης βεβαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού της που αφορά την

καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωμάτων και αναφέρεται στην παρ. 2 του Άρθρου 3 του Π∆
778/80 «περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών». 

- Οι κατά την παρ. 4 του Άρθρ. 21 του Π∆ 1073/81 επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως εργασιών 
διακοπεισών λόγω θεομηνίας. 

- Οι κατά το Αρθρ. 13 του Π∆ 1073/81 επιθεωρήσεις των πρανών ορυγμάτων και των αντιστηρίξεώς
των. 

- Η κατά το Αρθρ. 13 του Π∆ 1073/81 άδεια του επιβλέποντος μηχανικού για την περίπτωση
εγκαταστάσεως , ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος (ως και η εν προκειμένου ενίσχυσής του). 

- Οι κατά την παρ. ΙΕ’ του Άρθρ.-60 του Π∆ 1073/81 γενικές επιθεωρήσεις συρματόσχοινων ως και
κατά την παρ. ΙΖ’ του ίδιου άρθρου απαιτούμενοι επανέλεγχοι. 

- Οι κατά το Αρθρ.-67 του Π∆ 1073/81 οριζόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των ανυψωτικών
μηχανημάτων. 

- Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας μετά τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. 

• Κάθε εργαζόμενος ο οποίος ασχολείται στο εργοτάξιο , πρέπει να ειδοποιεί αμέσως τον εργοδότη ή τον
προϊστάμενο του εργοταξίου για οποιοδήποτε ελάττωμα το οποίο ίσως αντιληφθεί στην εγκατάσταση
ή στις μηχανές ή οποιοδήποτε λάθος ατόμου το οποίο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. 

• Κανένας δεν μπορεί να παρενοχλεί, να μετατοπίζει, να αφαιρεί, να προκαλεί βλάβες ή να καταστρέψει
τις εγκαταστάσεις κατά τις διατάξεις του Π∆ 1073/81 ή άλλου κανονισμού, χωρίς να λαμβάνει την άδεια
του εργοδότη ή του υπεύθυνου προϊσταμένου του εργοταξίου. 

• Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να προσέρχεται ή να εγκαταλείπει τη θέση του, χωρίς τη
χρησιμοποίηση των μέσων ασφαλούς πρόσβασης ή εξόδου, τα οποία έχουν προβλεφθεί. 

•  Ο έλεγχος και η επίβλεψη της εφαρμογής τόσο του Π∆ 1073/81 όσο και του Π∆ 778/80 ανατίθεται στα
αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και της Αστυνομικής Αρχής. Τα παραπάνω όργανα
δικαιούται να διατάσσουν τη διακοπή της εργασίας σε ένα τμήμα ή στο σύνολο του έργου κατά το
διενεργούμενο έλεγχο και στο υπό κατασκευή έργο όταν δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα 
προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. 

• Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης
του έργου, στο οποίο θα φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό
χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κλπ) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία: 
- διόδους προσπέλασης στο εργοτάξια 
- τις διόδους κυκλοφορίας πεζών κα οχημάτων εντός του εργοταξίου 
- τους χώρους εγκατάστασης του βασικού μηχ. Εξοπλισμού 
- τους χώρους αποθήκευσης 
- τους χώρους των αχρήστων και επικίνδυνων υλικών και της περιγραφής του τρόπου αποκομιδής

τους 
- τους χώρους υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 
- άλλων σημείων, χώρων ή ζωνών που απαιτούνται για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 
- τυχούσες μελέτες για την κατασκευή απαιτούμενων ειδικών ικριωμάτων 

Η συμπλήρωση του τμήματος αυτού θα γίνει από τον Ανάδοχο του έργου, όταν οριστικοποιηθεί το
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποφασιστούν οι θέσεις εγκατάστασης του εργοταξίου, λατομείων κλπ. 

Σελίδα 28 από 28
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.) 

( Π.∆. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) 
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ΤΜΗΜΑΑ  

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
Κτιριακό έργο που αφορά στην κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων. 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 
Το έργο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή ∆. Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στη θέση 
Βαρδελόπορτα. 

3. Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Ονοματεπώνυμο ∆ιεύθυνση
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ταϋγέτου 11, Ψυχικό, Αθήνα 

4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ

  

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής
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ΤΜΗΜΑΒ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τεχνική Περιγραφή του Έργου 

Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων σε εκτός σχεδίου περιοχή ∆. Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

Στις εργασίες που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση και την ασφαλή λειτουργία του έργου 
συμπεριλαμβάνονται οι εξής: 

Κατηγορία Α - Προεργασίες 
• Γενικές εκσκαφές 
• Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων με ή χωρίς τη χρήση μηχανικών 
• Φορτοεκφόρτωση - μεταφορά προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
• Επιχώσεις 
• Ικριώματα - Επενδύσεις ικριωμάτων 

Κατηγορία Β - Κατασκευές από σκυρόδεμα - Οπλισμοί 
• Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
• Ξυλότυποι χυτών τοίχων και λοιπών κατασκευών 
• Τοποθέτηση χαλύβδινων οπλισμών και δομικών πλεγμάτων 
• Πλήρωση διακένων και κενών αρμών 

Κατηγορία Γ - Τοιχοποιίες 
• Κατασκευή οπτοπλινθοδομών - χωρισμάτων 

Κατηγορία ∆ - Ξυλουργικά 
• Τοποθέτηση θυρόφυλλων 
• Ερμάρια 

Κατηγορία Ε - Μεταλλουργικά 
• Μεταλλικοί σκελετοί ψευδοροφών και ανάρτησης ψευδοροφών 
• Κάσσες ανάρτησης θυρόφυλλων 
• Περίφραξη 
• Θύρες 
• Υαλοστάσια από διατομές αλουμινίου 
• Μεταλλικό στέγαστρο 

Κατηγορία ΣΤ - Υαλουργικά 
• Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε κουφώματα 

Κατηγορία Ζ - Καλύψεις - Επικαλύψεις 
• Επιχρίσματα 
• Επικαλύψεις, πλήρωση και σφράγιση αρμών διαστολής 
• Επιστεγάσεις 
• Λάξευση επιφανειών 
• Επιστρώσεις δαπέδων 
• Επενδύσεις με πλακίδια 
• Επενδύσεις σε Κατώφλια, ποδιές παραθύρων και βαθμίδες με πλάκες μαρμάρου 
• Επιστρώσεις με στεγανωτικά υλικά 
• Χρωματισμοί - επαλείψεις - βερνικώματα 
• Τοποθέτηση μονώσεων 

3



Κατηγορία Η - Οδοποιία 
• Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κ.λπ. 
• Κράσπεδα από σκυρόδεμα 
• Υπόβαση και βάση οδοστρωμάτων 
• Ασφαλτικές στρώσεις 
• Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 

Κατηγορία Θ - Η/Μ 
• Εγκαταστάσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης - Όμβρια 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
• Τηλεφωνική, μεγαφωνική και τηλεοπτικές εγκαταστάσεις 
• Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας 
• Ηλεκτρικά ρολόγια 
• Κεντρκό σύστημα ελέγχου 
• Τοποθέτηση αλεξικέραυνου 
• Εγκαταστάσεις μέτρων πυροπροστασίας 
• Εγκαταστάσεις μονάδων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 

Παραδοχές Μελέτης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή και το τιμολόγιο της μελέτης 

ΤΜΗΜΑΓ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

1. Θέσεις δικτύων 
1.1 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 

Όλα τα έργα είναι ευκόλως ορατά. Ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις εργασίες για την 
αποφυγή τραυματισμού των δικτύων κατά τη φάση του έργου. Συνεχής συντήρηση και 
έλεγχος, μετά την αποπεράτωση του έργου. 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 
Γ ια τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης 
παραγράφου 1 
Να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι θέσεις τους. 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 
κίνδυνο 
Σε περιφραγμένο χώρο αποθήκευσης εντός του χώρου παρέμβασης 

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή 
Πιστή εφαρμογή της μελέτης. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου να αποφευχθεί κάθε 
κίνδυνος. 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 
Πιστή εφαρμογή της μελέτης. 
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6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 

7. Άλλες ζώνες κινδύνου 
Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε μη εξειδικευμένα άτομα στις θέσεις που 
εκτελούνται εργασίες. 

8. Υφιστάμενα δίκτυα ΟΚΩ 
Εντοπισμός και καταγραφή των δικτύων πριν την έναρξη των εργασιών. Κατά τα 
άλλα όμοια με (1) 

9. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 
∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου. 

10. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 
∆εν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 
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ΤΜΗΜΑ∆  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου

 

Ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στο ΣΑΥ

2. 
Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς 
παράγοντες 

 

∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες 

3. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

 

∆εν υπάρχουν τέτοιες εργασίες 

Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των
συμβαλλομένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόμενους όλα τα εφόδια και εξοπλισμός
για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου κάθε
εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφαλείας και θα του γνωστοποιούνται
οι οδηγίες ασφαλείας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής: 

• Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την διάρκεια της εργασίας 
τους. 

• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, θα πρέπει να
αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λπ.) θα πρέπει να αναφέρεται και να 
αντικαθίσταται άμεσα. 

• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλής
του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασία τους. 
• Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τον

ίδιο ή άλλους εργαζόμενους. 
• Κατά την διάρκεια τυχόν ανύψωσης φορτίων από γερανούς ή άλλα μηχανήματα κανένας

εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από αιωρούμενο φορτίο. 
• Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται μόνο από ειδικευμένα

άτομα. 
• Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των

συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλής του 
συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άμεσα. 

• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα προστατευτικά της
μηχανήματα. 

• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόμενος 
βρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή εξοπλισμό ενώ βρίσκεται
σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα
πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 

• Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνο θα πρέπει : 
- να μην το χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια 
- να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες - όχι οριζόντιες 
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μsc 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 

Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

να μην το χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανώς έρθουν σε επαφή με προϊόντα 
πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα και να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας. 
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ΤΜΗΜΑ   Ε 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισημαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης.
Βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από ειδικευμένο συνεργείο . 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Ημ/νία 
Συντήρησης 

Τμήμα που 
Συντηρήθηκε 

Τύπος 
συντήρησης 

Στοιχεία 
υπεύθυνου 
συντήρησης 

Υπογραφή 
Αρμοδίου 

     

     

     

     

     

     

     

     

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Ημ/νία 
επιθεώρησης 

Τμήμα που 
επιθεωρήθηκε 

Τύπος 
επιθεώρησης 

Στοιχεία 
υπεύθυνου 

επιθεώρησης 

Υπογραφή 
Αρμοδίου 

     

     

     

     

     

     

     

     




