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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Αντικείμενο της μελέτης 
Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην θέση Ποταμιά, την 
συντήρηση, βελτίωση και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου  αγροτικού  δρόμου που 
αρχίζει από το Τεχνικό στην Ποταμιά και συνδέεται με τον δρόμο Βλαχόστρατας που είχε 
κατασκευασθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ και προς τις σταβλικές εγκαταστάσεις Τραπέζα 
- Μαλλιώρα - Σταμάτη και Μπάκαβου, Την κατασκευή σωληνωτών αγωγών από 
εγκιβωτισμένους τσιμεντοσωλήνες σε θέσεις συμβολής αγροτικών δρόμων με τον υπό 
κατασκευή δρόμο,. Ο παραπάνω δρόμος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Δεσκάτης Γρεβενών.  
Ο δρόμος αυτός είναι σήμερα διανοιγμένος, χαλικοστρωμένος και κυκλοφορείται από 
οποιονδήποτε τύπο οχήματος όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γεωτεχνικά δεν παρουσιάζονται 
κατολισθήσεις ή άλλα γεωλογικά φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο τον δρόμο.  Η μελέτη 
περιλαμβάνει την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού, την κατασκευή σωληνωτών αγωγών 
από εγκιβωτισμένους τσιμεντοσωλήνες, τη συντήρηση και βελτίωση του ανωτέρω δρόμου, 
με σαφή κατεύθυνση την αποφυγή ορυγμάτων και επιχωμάτων και άξονα χάραξης ο 
οποίος θα ακολουθεί τον άξονα του υφιστάμενου σήμερα δρόμου. Κατασκευή στο σύνολο 
έργων οδοποιίας - ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. 
Η μελέτη εκπονήθηκε στάδιο Οριστικής Μελέτης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 
696/74. 

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

2.1 Στοιχεία των περιοχών 
Η περιοχή εκτέλεσης του έργου του αγροτικού δρόμου που αρχίζει από το Τεχνικό στην 
Ποταμιά και συνδέεται με τον δρόμο Βλαχόστρατας και προς τις σταβλικές εγκαταστάσεις 
Τραπέζα - Μαλλιώρα - Σταμάτη και Μπάκαβου, βρίσκεται στην περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας. Η τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής χαρακτηρίζεται από μικρές κλίσεις 
και η περιοχή από την οποία διέρχεται καλύπτεται από καλλιέργειες και σταβλικές 
εγκαταστάσεις..  
 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 
Ο δρόμος υφίσταται  από χρόνια είναι χαλικοστρωμένος και συγκεκριμένα πριν από  την 
διανομή του 1957 ως έχει και έχει μεταβλητό πλάτος οδοστρώματος με ελάχιστο 6,00 
μέτρα. 



Για την απορροή των ομβρίων υδάτων υπάρχουν κατασκευασμένα τεχνικά και στα σημεία 
που απαιτούνται θα κατασκευασθούν νέα τεχνικά απορροής όμβριων και κατασκευή 
κιβωτοειδούς οχετού στην θέση Ποταμιά. 
 
 

4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο αγροτικός δρόμος που αρχίζει από το Τεχνικό στην Ποταμιά και συνδέεται με τον δρόμο 
Βλαχόστρατας και προς τις σταβλικές εγκαταστάσεις Τραπέζα - Μαλλιώρα - Σταμάτη και 
Μπάκαβου χρησιμοποιείται ως δρόμος πρόσβασης σε καλλιέργειες και σε στάβλους. Η 
βελτίωση και η ασφαλτόστρωση λοιπόν του  ανωτέρω δρόμου θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
των κατοίκων, καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης για εύκολη και γρήγορη 
μετακίνηση.  Με την κατασκευή του κιβωτοειδούς οχετού εξασφαλίζεται η διέλευση πεζών 
και οχημάτων κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και την χειμερινή περίοδο  
 

 

 
 

 
 

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι η βελτίωση και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου 
αγροτικού  δρόμου.  
Περιλαμβάνει εργασίες για να αποκτήσει ο υφιστάμενος δρόμος ενιαία διατομή, την 
κατασκευή επιχώματος δανείων υλικών Κατηγορίας Ε4 λατομείου  πάνω στην επιφάνεια της 
σκάφης στα σημεία που θα γίνουν τα τεχνικά, την κατασκευή υπόβασης και βάσης 



οδοστρωσίας πάχους 10 εκατοστών έκαστη, την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης πάχους 5 
εκατοστών, την κατασκευή μικροτεχνικών όπου απαιτείται για την απορροή των όμβριων 
υδάτων για την αποστράγγιση της οδού καθώς και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα 
ποταμιάς. 
 
 

6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

6.1 Γενικά 
 

Για τη σύνταξη της μελέτης οδοποιίας (οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διατομές κλπ.) και 
επειδή πρόκειται για συντήρηση της υπάρχουσας χάραξης (Αποτύπωση από την διανομή 
1957), οριζοντιογραφικά του υπάρχοντος δρόμου χωρίς παρεμβάσεις σε εκσκαφές και 
μόνο για επίτευξη ενιαίας τυπικής διατομής, δεν απαιτείται λεπτομερής τοπογραφική 
αποτύπωση του υπάρχοντος δρόμου και η αποτύπωση ζώνης εκατέρωθεν των δρόμων. 
 

6.2 Τοπογραφική Αποτύπωση 
 

Η περιοχή βρίσκεται στο φύλλο χάρτη 1:50.000 ΔΕΣΚΑΤΗ της Γ.Υ.Σ.  και στον χάρτη 
διανομής 1957 περιοχής Δασοχωρίου. 
 

 
7.1.3 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
Η βασική αρχή διαστασιολόγησης των διαφόρων στρώσεων είναι η κατά το δυνατόν 
επίτευξη ομοιόμορφης κατασκευής σε μεγάλα τμήματα της οδού. Για τον τελικό 
καθορισμό των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών λήφθηκαν υπόψη η 
υπάρχουσα κατάσταση του δρόμου. 
 
Οδοστρωσία 

 Επίχωση με αμμοχάλικα  ελάχιστου πάχους 300mm 

 1η  στρώση υπόβασης πάχους  100mm 

 1η  στρώση βάσης πάχους  100mm 
 

Ασφαλτικά 

 1η  στρώση κυκλοφορίας πάχους 500mm με ασφαλτικό σκυρόδεμα της ΠΤΠ 
Α265 

 
 

7.2   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ακολουθείται η υπάρχουσα χάραξη του υφιστάμενου δρόμου με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
αποφευχθούν οι εκσκαφές και οι επιχώσεις.  
Επίσης η ερυθρά του άξονα ακολουθεί τα υψόμετρα του υπάρχοντος υφιστάμενου δρόμου 
και είναι περίπου 50  εκατοστά ψηλότερα από τον υφιστάμενο δρόμο, για να κατασκευαστεί 
πάνω σε αυτόν τα επιχώματα  οδοστρωσίας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι 
εκσκαφές στον άξονα . 
Το μήκος του μελετηθέντος δρόμου είναι (339,00+600,00=939,00 μ.μ. περίπου. ) 
 

7.2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται ασφαλτόστρωση του δρόμου και η τυπική διατομή που 

εφαρμόζεται έχει πλάτος οδοστρώματος 5,00 - 6,50 μέτρα και έρεισμα 0,50 μέτρα 



εκατέρωθεν του οδοστρώματος ενιαία σε όλο το μήκος του δρόμου. Οι επεμβάσεις θα γίνουν 
σε ήδη διανοιγμένο, χαλικοστρωμένο οδικό δίκτυο που κυκλοφορείται καθ΄ όλη την διάρκεια 
του χρόνου εκτός περιόδου όπου το ρέμα ποταμιάς έχει πάρα πολύ νερό, και κατά την 
χρήση του δεν εμφανίστηκαν φαινόμενα αστάθειας του εδάφους έδρασης της οδού. 
Προβλέπεται η κατασκευή επιχώματος με αμμοχάλικο, η κατασκευή υπόβασης και βάσης 
πάχους 0,10μ αντίστοιχα σε όλο το τμήμα της οδού και η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης 
πάχους 0,05 μέτρων,  Θα κατασκευασθούν εγκιβωτισμένοι  σωληνωτοί οχετοί Φ60, σε 
θέσεις συγκέντρωσης των υδάτων και σε προσαρμογές των υπόλοιπων δρόμων με τον 
κεντρικό δρόμο ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των υδάτων προς αποφυγή υποσκαφών 
και κατολισθήσεων για την απορροή των όμβριων υδάτων για την αποστράγγιση των 
οδοστρωμάτων. Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 5,00χ2,00 σύμφωνα με τις 
πρότυπες προδιαγραφές οχετού της Εγνατίας οδού 
Η κατασκευή επιχώματος στα τεχνικά θα γίνει με Δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 έως Ε4 και η 
μέση απόσταση μεταφοράς είναι περίπου 24 χιλιόμετρα.    Η βάση της οδοστρωσίας και η 
ασφαλτική στρώση θα γίνουν με υλικά που θα μεταφερθούν από απόσταση επίσης  24 και 
60 χιλιομέτρων αντίστοιχα. 
Όλα τα περιγραφόμενα ανωτέρω φαίνονται αναλυτικότερα στην οριζοντιγραφία, στην 
μηκοτομή, στις διατομές και στις αναλυτικές προμετρήσεις της συνταχθείσας μελέτης 
οδοποίας. 

 
7.2.2. ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ 

Γενικότερα δεν απαιτείται σημαντικός όγκος επιπλέον υλικών, καθόσον οι συνολικές 
εκσκαφές θα καλύψουν τις επιχώσεις και οι υπόλοιπες θα μεταφερθούν εντός του έργου. 

 
7.2.3  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ  - Ο.Κ.Ω. 

Στην περιοχή του έργου δεν υφίσταται εναέρια δίκτυα οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) 
 

1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αντίστοιχα άρθρα του 
τιμολογίου της μελέτης, που είναι εγκριμένα με την αναπροσαρμογή και συμπλήρωση 
Ενιαίων Τιμολογίων Έργων, Εγκύκλιος 7, και τις διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση 
¨Αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων, Αρ. πρωτ. 
Δ11γ/ο/3/20/20-3-2016, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, την ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ) για έργα οδοποιίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., την ισχύουσα 
Νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοτικών έργων και τις έγγραφες και προφορικές εντολές της 
υπηρεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα:  

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, θα 
ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

Ο Ν. 1418/84 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23 Α’/84) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως με τους Νόμους : 

o Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20  (Φ.Ε.Κ. Α’ 94/05-06-1992) 
o Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (Φ.Ε.Κ. 138 Α’ /13-8-1994) 
o Ν. 2338/95 άρθρο 13 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/14-09-1995) 
o Ν. 2372/96 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. Α’ 29/28-02-1996) 
o Ν. 2940/01 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180/6-8-2001) 
o Ν. 3212/2003 (Φ.Ε.Κ. 308Α/31-12-2003) 
o Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28-9-2004) 
o Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ.  42Α/22-2-2005) 
o Ν 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΔΚΚ) 



o Ν. 3481/06  (Φ.Ε.Κ. 162 Α’ 2/8/2006) 
o Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α΄/20-3-2007) και Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α΄ 102/14-5-07) 
o Ν. 3669/2008 
o Ν. 4013/2011 
o Ν. 4070/2012 
o Ν. 4071/2012 
o Ν. 4072/2012 
o Ν. 4156/2013 

o Ν. 4129/2013 
o Ν. 4313/2014 
o N. 4281/2014 
o Ν. 4250/2014 

          
“ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ” 
 

Για την δημοπράτηση του έργου, επιλογή  ανάδοχου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή 
του, εφαρμόζονται οι διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφοι 6 και 7 του Συντάγματος, η 
κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην κατασκευή των δημόσιων έργων, όπως καταρτίσθηκε από 
την Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 παρ. 
4 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 
3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α΄), με την αριθμ. Δ17α/01/8/Φ.Ν 433/17.1.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 36 
Β΄) και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/14/Φ.Ν 433/10.2.2003 απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 164 Β΄).  

 
β. Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή 
Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [π.δ. 82/1996 και Ν.3310/05 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει μετά το Ν.3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄279), ΚΥΑ αριθμ.24014/25.11.05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1637) και 
υπουργική απόφαση αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)]. 
 
γ. Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 

o Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 
o Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α’/95) 
o Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/05 , 
o Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α’ /28-09-1999), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τους ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11-10-2002), 3090/2002 
(Φ.Ε.Κ. 329Α/24-12-2002),  3310/2005  (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05) και 3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
279) 

 
δ. Το Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α’/85) - Κατασκευή Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε ιδίως με τα: 

o Π.Δ. 286/94, (Φ.Ε.Κ. Α’ 148/94) 
o Π.Δ. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (Φ.Ε.Κ. Α’ 201/94) 
o Π.Δ. 210/97, (Φ.Ε.Κ. Α’ 166/97) 
o Π.Δ. 285/97, (Φ.Ε.Κ. Α’ 207/97) 
o Π.Δ. 218/99 (Φ.Ε.Κ. 187 Α’ /16-09-1999) 

 

ε. Το Π.Δ. 28/1-9-80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α., όσον αφορά στη σύνταξη 
των μελετών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 1418/84. 

στ. Τα Π.Δ. 171/87, 23/93 και 368/94 



ζ. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 
2005» 

η. Εγκύκλιος 11 με αρ. πρωτ. Δ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού 
πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων» 

θ. Εγκύκλιος 15 με αρ. πρωτ. Δ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέες ρυθμίσεις για τα Μητρώα με 
το ν.4070/2012 – Κοινοποίηση στην ΕΕΕΕ αποφάσεων δημοσίων συμβάσεων – Διαχείριση 
αποβλήτων από εκσκαφές κλπ.» 

ι. Εγκύκλιος 21 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/252/24-7-2012 «Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσίας 
(Κοινοτική Οδηγία 89/106 και Π.Δ. 334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)». 

ια.  Η με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με 
θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» 

 
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, ερμηνευτική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων  
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εγκρίνονται 

προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, 
στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των 
έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές 
σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.  

2. Για την τήρηση και εφαρμογή των προδιαγραφών και κανονισμών της προηγούμενης παραγράφου τα 
αρμόδια όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων επιτρέπεται να 
διενεργούν ελέγχους στον τόπο παραγωγής των υλικών ή κατασκευής του έργου και στα μέσα 
μεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, τα όργανα αυτά συντάσσουν 
σχετική έκθεση και αν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των υλικών, προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών 
σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν. Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου οι τεχνικοί υπάλληλοι του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι και 
υπάγονται ως προς τα σχετικά με την αρμοδιότητα αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών.  

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται 
με εξουσιοδότησή του διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού 
Κώδικα. Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων πρόστιμο, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των οκτακοσίων 
ογδόντα (880) ευρώ και ανώτερο των εβδομήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (73.500) ευρώ 
συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου, εφόσον πρόκειται για παράβαση ή παραβάσεις κανονισμών ή 
υποχρεωτικών προδιαγραφών που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των δημόσιων ή ιδιωτικών 
έργων, σύμφωνα και με τις οικείες συμβάσεις και τις εγκεκριμένες μελέτες ή στην ποιότητα, στον 
τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη μεταφορά, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής 
των έργων. Σε περίπτωση που η παράβαση επηρεάζει ή μπορεί, αιτιολογημένα, να επηρεάσει 
ουσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα δομικά υλικά και έργα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176 Α΄), ιδιαίτερα τη μηχανική αντοχή, την ευστάθεια, την 



πυρασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον ή την ασφάλεια χρήσης, το πρόστιμο δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καθεμία από τις παραβάσεις 
αυτές, ανερχόμενο συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου μέχρι το προαναφερόμενο όριο. Το ύψος του 
προστίμου κλιμακώνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστούμενης παράβασης. Τα ποσά αυτά του 
προστίμου αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.  

4. Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και στις κυρώσεις για το σκυρόδεμα, στην περίπτωση που 
διαπιστώνονται παραβάσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως κάθε φορά ισχύει 
πέραν από αυτές που επισύρουν πρόστιμο κατά το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, 
επιβάλλονται κατά εύλογη κρίση και πρόστιμα για καθεμία από τις παραβάσεις αυτές, πάντοτε με τον 
περιορισμό του ανώτατου ορίου του συνολικού κατά έλεγχο προστίμου.  

5. Η έκθεση ελέγχου, με μνεία και των τυχόν απόψεων του ελεγχόμενου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο 
της αρμόδιας για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίας του φορέα ελέγχου. Ο Προϊστάμενος θεωρεί την 
έκθεση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών και μέσα στην ίδια προθεσμία την κοινοποιεί 
στον ελεγχόμενο, ο οποίος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών 
να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τυχόν αντιρρήσεις του επ’ αυτών. Η έκθεση, οι τυχόν αντιρρήσεις, 
οι επ’ αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο διαβιβάζονται αμέσως στην 
αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό.  

6. Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις, την επιβολή και το ποσό του 
προστίμου. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.). Το πρόστιμο είναι δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(ΟΑΣΠ) ποσοστό που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την κοινή απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος 
απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.  

Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου εφόσον αφορούν εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται στη 
Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων.  

7. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, 
το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.  

8. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του προστίμου είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη. 
Για την τελευταία αυτή περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα ελέγχου 
διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου, μαζί με τις τυχόν αντιρρήσεις του ελεγχόμενου και τις επ’ αυτών 
παρατηρήσεις της υπηρεσίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αντιρρήσεων.  

9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται γενικά σε όλα τα έργα, δημόσια και ιδιωτικά.  
 
Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται κατά σειρά ισχύος η ΤΣΥ του έργου, η ΤΣΥ που εγκρίθηκε 

με την Δ17α/01/93/ΦΝ 437/1.10.2004 Απόφαση του Υ.Πε.Χω.Δ.Ε., οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
ΥΠ.ΕΣ. και ΥΠΕΧΩΔΕ, και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εργασίας και του υλικού, τεχνικές 
προδιαγραφές του ΥΠ.ΕΣ. και ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτές αναφέρονται στις αναλύσεις τιμών ή τιμολόγια. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με Δημοπρασία 
 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα προϋπολογισμού, η δαπάνη εκτέλεσης του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 240.000,00 €. 

        Η υπάρχουσα πίστωση προέρχεται από την ΠΑΑ 2014-2020     
 
   





 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ : ΓΔΚΑΣΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΓΟ : Καηαζκεσή ηετνικών πρόζβαζης 

ΝΟΜΟ: ΓΡΔΒΔΝΩΝ αγροηικής οδοποιίας Σ.Κ. Γαζοτωρίοσ

ΓΗΜΟ: ΓΔΚΑΣΗ  

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ :    51 /2017

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ της ΤΠ΄  Αριθμ. 49/2014 ΜΕΛΕΣΗ

ΟΓΟΠΟΙΪΑ

ΟΜΑΓΑ Α:

1 Α-2
ΟΓΟ  

1123Α
Μ3 0,70 161,10 112,77

2 Α-14
ΟΓΟ   

1310
Μ 0,65 1.478,00 960,70

3 Α-20
ΟΓΟ   

1530
Μ3 1,05 7.100,00 7.455,00

4 Β-1 ΟΓΟ 2151 Μ3 4,00 82,95 331,80

ΣΥΝΟΛΟ 8.860,27

ΟΜΑΓΑ Β:

5 Β-29.2.2 ΟΓΟ 2531 Μ3 89,80 21,50 1.930,70

6 Β-29.4.2 ΟΓΟ 2551 Μ3 133,00 118,66 15.781,78

7 Β-29.3.2 ΟΓΟ 2532 Μ3 104,00 2,34 243,36

8 Β-29.3.4 ΟΓΟ 2532 Μ3 126,00 0,92 115,92

9 Β-29.3.1 ΟΓΟ 2532 Μ3 94,20 8,31 782,80

10 Β-30.2 ΟΓΟ 2612 Κγπ 1,15 9.769,38 11.234,79

11 Β-30.3 ΤΓΡ 7018 Κγπ 1,15 80,64 92,74

12 12.01.01.05
ΤΓΡ 

6551.5
Μ 72,00 10,00 720,00

13 61.05 ΟΙΚ-6104 Κγπ 2,70 97,20 262,44

14 Δ -4.1
ΟΓΟ -

2653
Μ 12,05 38,00 457,90

ΣΥΝΟΛΟ 31.622,43

ΟΜΑΓΑ Γ:

15 Α-18.1
ΟΓΟ   

1510
Μ3 1,65 5.000,00 8.250,00

16 Α-18.3
ΟΓΟ   

1510
Μ3 10,56 2.100,00 22.176,00

17 Α-23
ΟΓΟ 

3121Α
Μ3 7,70 26,81 206,44

18 Γ-1.2
ΟΓΟ 

3111.Β
Μ2 1,55 6.281,65 9.736,56

19 Γ-2.2
ΟΓΟ 

3211.Β
Μ2 1,65 6.178,49 10.194,51

20 Γ-5
ΟΓΟ 

3311.Β
Μ3 17,16 44,64 766,02

ΣΥΝΟΛΟ 51.329,53

ΟΜΑΓΑ Γ:

21 Γ-3
ΟΓΟ   

4110
Μ2 1,20 5.203,17 6.243,80

22 Γ-8.1
ΟΓΟ 

4521.Β1
Μ2 8,27 5.203,17 43.030,22

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ

ΑΦΑΛΣΙΚΑ

ιδηπούν δομικό πλέγμα St IV

Άοπλορ ππεζζαπιζηόρ ηζιμενηοζυλήναρ Φ 0,60μ

Καηαζκεςή ζηπώζηρ άμμος ζκύπυν μεηαβληηού 

πάσοςρ

κςπόδεμα C20/25 κιβυηοειδών οσεηών

Τπόβαζη πάσοςρ 0,10 μ.

Καηαζκεςή επειζμάηυν

Γάνεια θπαςζηών ςλικών λαηομείος καηηγοπίαρ 

Δ4

ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ

Βάζη πάσοςρ 0,10 μ.

Φέπονηα ζηοισεία από ζιδηποδοκούρ ή 

κοιλοδοκούρ

Γενικέρ εκζκαθέρ ζε έδαθορ γαιώδερ - 

ημιβπασώδερ

Καθαπιζμόρ και μόπθυζη ηάθπος ηπιγυνικήρ 

διαηομήρ 

ςνήθη δάνεια ςλικών καηηγοπίαρ Δ2 έυρ Δ3

ιδηποί οπλιζμοί

κςπόδεμα C16/20 πεπιβλημάηυν αγυγών

Δκζκαθή θεμελίυν ηεσνικών έπγυν και ηάθπυν 

πλάηοςρ έυρ 3,00μ

κςπόδεμα C12/15 εξομαλςνηικών ζηπώζευν

κςπόδεμα C16/20 πηεπςγοηοίσυν

κςπόδεμα C16/20 μικποκαηαζκεςών

υλήνερ κιγκλιδυμάηυν

Καηαζκεςή επισυμάηυν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΠοζόηηηαΑ/Α Δίδος εργαζίας Α.Σ.
Κονδ. 

Αναθ.
Γαπάνη

Σιμή 

μονάδας
Μονάδα

Αζθαληική πποεπάλειτη

Αζθαληική ζηπώζη κςκλοθοπίαρ πάσοςρ 0,05 μ. 

ΠΣΠ Α265





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

 ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ:       51  /2017 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄  ΑΡΙΘΜ. 49/2014 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 
 

 
 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΕΡΓΟ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ: ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Θέση: ΔΑΣΟΧΩΡΙ  
∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ:        /2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

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

 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται 

αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 



 

 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις 

ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ 

πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

 

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις 

απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις 

απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα 

άρθρα του Τιμολογίου.  

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και 

ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

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, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 

εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά 

τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού 

όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών 

συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 

αλλού. 

 

1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης 

των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του 

έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 

1.6 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. 

 

1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από 

τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, 

ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών 

και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες 

πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων 

μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, 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) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β) Οταν 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. 

 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις 

εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 

Εργου. 

 

1.9 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 κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων 

σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 

1.10 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 κλπ.) 



 

 

 

1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. 

ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 

απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα 

λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 

οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 

Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  

 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την 

αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών 

αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα 

οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την 

Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

 

1.13 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. κλπ.),  

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την 

προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

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

ΔΕΥΑx κλπ.),  

(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.). 

 

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

ενδεικτικά: 

 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών 

και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο 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. 

 

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και 

πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) 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 οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του 

Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 

1.16 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 επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 

υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

 

1.18 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.  

 

1.19 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. 

 

1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα 

προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών 



 

 

του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 

1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε 

τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 

1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε 

βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 

επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 

έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 

1.23 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 Εργου. 

 

1.24 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 κλπ) που οφείλονται σε μη 

τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου. 

 

1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ 

και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Εργου (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. 

 

1.27 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 αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών. 

 

1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε 

μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

 

1.29 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 κλπ. 

 

1.30 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. 

1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την 

παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

 

1.33 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 κλπ), τα 

οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την 

είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

 

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 

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 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. 

Ν.4071/2012/ΦΕΚ Α85/11-4-2012 Άρθρο 9.5) (Άρθρο 9. Οικονομικά ζητήματα των δήμων 5. Στα έργα των δήμων, 

όταν γίνεται ρητή μνεία στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008, 

μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου να προστίθεται στο τέλος σε 

ποσοστό που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης). 



 

 

 

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

 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών 

που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που 

επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή 

των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ 

 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των 

αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο 

προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης 

στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

 

DN / DM  

 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

 

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

 

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

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

 
DN / 12 

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
 

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

ΒN / 240  
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Επικαιροποίηση σύμφωνα με την υπ. Αρ. πρωτ. Δ11γ/0/9/15/5-3-2013 έγγραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ 

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 Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με 

βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες 

τιμές μονάδας σε €/m
3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

- απόσταση < 5 km 0.28  

- απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

· οδοί καλής βατότητας  



 

 

- απόσταση < 5 km 0,20  

- απόσταση ≥ 5 km 0,19  

· οδοί κακής βατότητας   

- απόσταση < 5 km 0,25  

- απόσταση ≥ 5 km 0,21  

· εργοταξιακές οδοί   

- απόσταση < 3 km 0,22  

- απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων) 

0,03 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 

άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 

(m
3
), 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 m
3
 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

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 Δημοπρατούσα Αρχή θα 

προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων 

και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
    ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

Α) ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ Ή ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ 

 
Ο χώρος απόθεσης βρίσκεται στα 0,00 Km άρα η τιµή της µεταφοράς είναι: 

 

0,00Km Χ 0,20 €/Μ3. Km  ( καλή βατότητα <5 Km) = 0,00€ / Μ3 
 

Β) ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 

 

Ο χώρος απόθεσης βρίσκεται στα 0,00 Km άρα η τιµή της µεταφοράς είναι: 

 

0,00Km Χ 0,20€/Μ3. Km  )(καλή βατότητα <5 Km) = 0,00 € / Μ3 
 

Γ) ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΑ Ή ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩ∆ΕΣ ΥΛΙΚΑ Ε2  εως  Ε3 

Εκτός πόλεως  (Οδοί καλής βατότητας) 

- απόσταση < 5 km 
0

.20  

 
Ο χώρος  βρίσκεται σε απόσταση 3,00 Km άρα η τιµή της µεταφοράς είναι: 

 

3,00 Km Χ 0,20€/Μ3. Km  (καλή βατότητα >5 Km) = 0,60 € / Μ3 
 

Δ) ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΑ Ή ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩ∆ΕΣ ΥΛΙΚΑ 

 
Το λατοµείο βρίσκεται σε απόσταση 24 Km άρα η τιµή της µεταφοράς είναι: 

 

24 Km Χ 0,19€/Μ3. Km  (καλή βατότητα >5 Km) = 4,56 € / Μ3 
 

Ε) ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10εκ 

 
Το λατοµείο βρίσκεται σε απόσταση 24 Km άρα η τιµή της µεταφοράς είναι: 

 

24Km Χ 0,19 €/Μ3. Km  (καλή βατότητα >5 Km) = 4,56 € / Μ3 
 

για στρώση 10εκ 4,56 Χ 0,10 = 0,45 / Μ2 

 
 

ΣΤ) ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ 5εκ 

 
Το ασφαλταδικο βρίσκεται σε απόσταση 60 Km άρα η τιµή της 

µεταφοράς είναι: 

 
60 Km Χ 0,19 (καλή βατότητα >5 Km) = 11,40 € /  / Μ3 

 

για στρώση 5εκ 11,40 Χ 0,05 = 0,57  €/ Μ2 

 

Παρατήρηση: 



 

 

Σε περίπτωση που οι αποστάσεις μεταφορά μειωθούν ή αυξηθούν λόγω απρόβλεπτων 

καταστάσεων οι τιμές θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις νέες αποστάσεις μεταφοράς. (Έχουν 

υπολογισθεί από τον λατομικό χώρο στη Σκούμτσα - Λατομείο ΑΝΤΩΣΗΣ   ΑΤΕΒΕ) 

 
 
 
Άρθρο Α-2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
 
 Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, 
ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως 
της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε 
σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

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

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

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

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

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν 

αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για 

τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 

επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

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

θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

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

ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι 

εκσκαφών κλπ. 

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

στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να 

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

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

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

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

με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

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

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από 
τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) :  Εβδομήντα λεπτά 

   (Αριθμητικά) :   0,70 

     

Άρθρο Α-14  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1310) 

 
 Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους 
έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στη μελέτη, που θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά της 
μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
 



 

 

 η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων,  

 η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της ή του ερείσματος,  

 η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα έως 0,30 m. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε λεπτά 
       (Αριθμητικά):   0,65 

Άρθρο Α-18   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ  
 
 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την κατασκευή νέου 
επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ  

 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

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

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

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

 η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,  

 οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,  

 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων  

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

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

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 
 
Ο χώρος προμήθειας βρίσκεται σε απόσταση 3 Km άρα η τιµή της µεταφοράς είναι: 

 
3,00 Km Χ 0,20 €/ Μ3.Km (καλή βατότητα >5 Km) = 0,60€ / Μ3 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά  

                        (Αριθμητικά) :   1,65     (1,05+0,60=1,65 Ευρώ) 

 
Άρθρο Α-18.3   Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510) 
 
Το λατοµείο βρίσκεται σε απόσταση 24 Km άρα η τιµή της µεταφοράς είναι: 

 
24 Km Χ 0,19 €/ Μ3.Km (καλή βατότητα >5 Km) = 4,56 € / Μ3 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δέκα ευρώ και πενήντα έξη λεπτά 

               (Αριθμητικά) :   10,56     (6,00+4,56=10,56 Ευρώ) 

 

Άρθρο Α-20   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 

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

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

τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας 

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη 

επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  

 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, 

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

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

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή 

με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

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

τιμολογίου. 

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

 



 

 

 Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η 

μελέτη. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, 

η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας 

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

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

 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   

 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 

                      (Αριθμητικά) :   1,05 

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Άρθρο Β-1  ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 

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

 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η 

ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

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

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

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

 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση 

πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

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

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

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

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

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

 Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 

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

(λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην 
ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας έως 100 m

2
, ή σε επιμήκη ορύγματα 

πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους 
στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν 
προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)/ 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Τέσσερα ευρώ  

                         (Αριθμητικά) :    4,00 
 
 
Άρθρο Α-23  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121A) 
 
 Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό τα επιχώματα και υπό τα 
θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση 
καταλλήλων βραχωδών υλικών.  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 



 

 

 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της 

πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

 Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι 

φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  

 Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,  

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

                         (Αριθμητικά) :    7,70 

 

Άρθρο Β-29:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

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

 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η 
προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, 
ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, 
δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος 

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

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

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

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

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των 
μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

 οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη 
διέλευση της κυκλοφορίας  

 η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο 
από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που 
εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη 
αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, 
των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm

2
 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που 

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

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

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

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



 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

Άρθρο Β-29.2  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 

Άρθρο Β-29.2.2  Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 
 
 Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης 
σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς 
στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15  
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά 
                       (Αριθμητικά) :   89,80 

Άρθρο Β-29.3  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20  
Άρθρο Β-29.3.1  Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με 

σκυρόδεμα C16/20 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 

 
 Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης 
ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 
άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 

 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

                       (Αριθμητικά) :   94,20 

Άρθρο Β-29.3.2 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 

 
 Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Εκατόν τέσσερα ευρώ  

                        (Αριθμητικά) :   104,00 

Άρθρο Β-29.3.4  Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 

 
 Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα 
C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο. 
 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου 
σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από 
σκυρόδεμα.  
  
Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος 
τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και 
στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Εκατόν είκοσι έξη ευρώ                     
 (Αριθμητικά)  :   126,00 

 
Άρθρο Β-29.4  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25  KAI C25/30  
 

Άρθρο Β-29.4.2  Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551) 
 
 Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά 
μήκος κλίση ή κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, 
αγγυρώσεων και κορωνίδων που συνδέονται με τον οχετό, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου.  
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγματος μέχρι 8.00 m. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :  Εκατόν τριάντα τρία  ευρώ                     
 (Αριθμητικά)  :   133,00 

 
Άρθρο Β-30  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 
 
 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και 
κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. 
υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) 
βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
 



 

 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις 
διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην 
συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm
2
) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, 

περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

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

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

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

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

υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 



 

 

Άρθρο Β-30.2  Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

                        (Αριθμητικά) :   1,15 

 

Άρθρο Β-30.3  Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018) 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

                     (Αριθμητικά) :   1,15 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

 
Άρθρο Γ-1  ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  
 
Άρθρο Γ-1.2  Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β) 
 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης 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 από οποιαδήποτε απόσταση,  

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

Το λατοµείο βρίσκεται σε απόσταση 22 Km άρα η τιµή της µεταφοράς είναι: 
 

24 Km Χ 0,19 €/ Μ3.Km (καλή βατότητα >5 Km) = 4,56 € / Μ3 

           για στρώση 10εκ 4,56 Χ 0,10 = 0,45 Ε/ Μ2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

                     (Αριθμητικά) :   1,55    (1,10+0,45=1,55 Ευρώ) 

 

 
Άρθρο Γ-2  ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
Άρθρο Γ-2.2  Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 
 

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 από οποιαδήποτε απόσταση,  

 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  

Το λατοµείο βρίσκεται σε απόσταση 22 Km άρα η τιµή της µεταφοράς είναι: 
24 Km Χ 0,19 €/ Μ3.Km (καλή βατότητα >5 Km) = 4,56 € / Μ3 

           για στρώση 10εκ 4,56 Χ 0,10 = 0,45 Ε/ Μ2 

 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

                     (Αριθμητικά) :   1,65    (1,20+0,45=1,55 Ευρώ) 

 
Άρθρο Γ-5  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3311.Β) 
 

Κατασκευή στρώσεων ερείσματος οποιουδήποτε πάχους από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-03-
03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται: 

 η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  



 

 

 οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

 η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια και ο 
επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.  

 

Επιμέτρηση κατ’ όγκο ερείσματος βάσει διατομών (αναλυτικός υπολογισμός), εντός των γραμμών πληρωμής που καθορίζονται στις 
τυπικές διατομές της μελέτης. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένων στρώσεων ερείσματος  

Το λατοµείο βρίσκεται σε απόσταση 22 Km άρα η τιµή της µεταφοράς είναι: 
24 Km Χ 0,19 €/ Μ3.Km (καλή βατότητα >5 Km) = 4,56 € / Μ3 

            
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δέκα επτά και δέκα έξη λεπτά 

                     (Αριθμητικά) :   17,16    (12,60+4,56=17,16 Ευρώ) 

 
Άρθρο Δ-3  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110) 
 

 Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα 

από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την 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  (Ολογράφως) : Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

                         (Αριθμητικά) :    1,20 

 
Άρθρο Δ-8  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 
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, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 

Άρθρο Δ-8.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 
 
 

Το ασφαλτάδικο βρίσκεται σε απόσταση 60 Km άρα η τιµή της µεταφοράς είναι: 

60 Km Χ 0,19 €/ Μ3.Km (καλή βατότητα >5 Km) = 11,4€ / Μ3 

για στρώση 5εκ 11,40 Χ 0,05 = 0,57 Ε/ Μ2 
 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 

                     (Αριθμητικά) :   8,27    (7,70+0,57=8,27 Ευρώ) 

Άρθρο Ε-4  ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 
Άρθρο Ε-4.1  Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 
  



 

 

 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γεφυρών, γαλβανισμένοι, με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L 
(πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα, thread size = 2’’, dεξ = 60,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,2 mm), με τα 
απαιτούμενα τεμάχια περιβολής από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου στους ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων.  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σιδηροσωλήνων και των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισμένα) 

 η τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του κιγκλιδώματος με μηχανικά μέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση 

 η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις συγκόλλησης με υλικό βάσεως ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ. 

 η κοπή, η κάμψη (όπου απαιτείται) και η απομείωση των σωλήνων 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου γαλβανισμένου σωλήνα κιγκλιδωμάτων. 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ και πέντε λεπτά 
  Αριθμητικά:   12,05 

 

Αρθρο 12.01 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση 

τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 

δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης 

(pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 

1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση 

αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 

συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού 

(πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας 

(τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.  

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις 

συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους 

σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

 Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: 

Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, 

προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 

με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 

καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή 

στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, 

τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική 

παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική 

διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

 

12.01.01  Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

12.01.01.05  Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.5 

 

ΕΥΡΩ   Ολογράφως: Εβδομήντα δύο ευρώ  
  Αριθμητικά:   72,00 

 
61.05  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  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:       51/2017 

ΔΗΜΟΣ: ΔΕΣΚΑΤΗΣ  

ΕΡΓΟ :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  

                   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ»  

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄  ΑΡΙΘΜ. 49/2014 ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
α. Η παρούσα αφορά γενικώς στους γενικούς όρους για την εκτέλεση των παντός είδους Δημοτικών και 

Κοινοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει την διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 
β. Το ακριβές αντικείμενο του έργου / της σύμβασης είναι όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Διακήρυξη 

Δημοπρασίας, στην τεχνική έκθεση της μελέτης καθώς κι στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και στοιχεία της μελέτης 
που τη συνοδεύουν.  

 

Άρθρο 2ο  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων όπως ισχύουν σήμερα: 

o Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών Προσαρμογή στις οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147 Α ) 

o Ν. 2672/1998 

o Ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179Α/28-9-2004) 
o Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ.  42Α/22-2-2005) όπως ισχύει σήμερα 

o Ν. 3310/2005 
o Ν. 3414/2005 

o Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΔΚΚ) 

o Ν. 3481/06  (Φ.Ε.Κ. 162 Α’ 2/8/2006) 
o Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α΄/20-3-2007) και Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α΄ 102/14-5-07) 

o Ν. 3606/207 
o Ν.3614/2007 

o Ν. 3669/2008  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
o Ν. 3852/2010 

o N. 3863/2010 

o N. 3871/2010 
o N 3861/2010 

o Ν. 3979/2011 
o Ν. 4013/2011 

o Ν. 4070/2012 

o Ν. 4071/2012 
o Ν. 4072/2012 

o Ν. 4053/2012 
o Ν. 4156/2013 

o Ν. 4129/2013 

o Ν. 4313/2014 
o Ν. 4250/2014 

o Ν. 4393/2016 
 

     Τα Π.Δ. 171/87, 109 /10, Π.Δ. 113/2010,  όπως ισχύουν σήμερα 
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Άρθρο 3ο  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και των Περιφερειακών Διοικήσεων που αναφέρονται οι ανάλογες με 

το είδος και τη φύση του έργου Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και 

Λοιπών Φορέων που αναφέρονται στην παρούσα  και στο τιμολόγιο μελέτης  
Η Εγκύκλιος 11 με αρ. πρωτ. Δ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου 

εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
Η Εγκύκλιος 15 με αρ. πρωτ. Δ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέες ρυθμίσεις για τα Μητρώα με το 

ν.4070/2012 – Κοινοποίηση στην ΕΕΕΕ αποφάσεων δημοσίων συμβάσεων – Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές 

κλπ.». 
Η με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 
(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».  

 
Την απόφαση Υπ. Υποδ.Μετ.& Δικτ. Δ.Κ.Π./οικ/1211/01.08.2016 (ΦΕΚ2524/16.08.2016 τεύχος Β) Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών   (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ) και εφαρμογής  

των πενήντα εννέα (59) αντίστοιχων Εθνικών προσωρινών Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΠΕΤΕΠ) 

 

Η Εγκύκλιος 27 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012 περί Ένταξης στα συμβατικά τεύχη  των 
δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο 

εργοτάξιο». 

Εγκύκλιος 7 με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/5/8/12-02-2013 «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων 
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, 

Υδραυλικών και Λιμενικών». 
 

        Η Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β’/19-2-2013) «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση 
Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών» 

 

        Η Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/3/20/20-03-2013 Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση με αρ. πρωτ. 

Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β’/19-2-2013)  «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων 
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, 

Υδραυλικών και Λιμενικών». 

Επίσης ισχύουν : 
 1 Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004.  

 2 Οι Ευρωκώδικες  και κανονισμός σκυροδέματος  
 3 Όλα τα εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) που δεν 

έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hΕΝ) που έχουν 
θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ)   

 
         Άρθρο 4ο   

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική προσφορά 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η  Συγγραφή Υποχρεώσεων (E.Σ.Υ.). 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, (ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ, EN) 
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7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές 

Μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα 
εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι 

δημοσιευμένα κείμενα : 
 1 Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004.  

 2 Οι Ευρωκώδικες και κανονισμός σκυροδέματος 

 3 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ –ΠΕΤΕΠ) 
 4 Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. και οδηγίες μελετών και ποιότητας.  

 
Άρθρο 5ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου ανέρχεται σε ευρώ, 240.000,00€  αναλύεται δε ως κάτωθι: 
α) Δαπάνη αφορούσα τις προς δημοπράτηση εργασίες: ………………..192.035,07€. 

β) Δαπάνη προμηθειών από τον εργοδότη:………..……………..……………………………€. 
γ) Δαπάνη ασφάλτου:……….………………………...…….……………………………………… €. 

δ) Δαπάνη αναθεώρησης………………………………………………….…………… 1.513,31€. 
ε) Φ. Π. Α.: 24%  …………………………………….. …………………………....  46.451,61€. 

 

Άρθρο 6ο   
ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ 

1. Προθεσμία περαιώσεως των ανατιθεμένων εργασιών ορίζεται σε Οκτώ  (8) ημερολογιακούς μήνες 
αρχομένης από την ημέρα που υπογράφεται η σύμβαση (άρθρα 147 του Ν 4412 /2016 ). Για κάθε μέρα 

υπερβάσεως της προθεσμίας ορίζεται ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύμφωνα με 
το άρθρο 72 του Ν4412/2016.  

 
Άρθρο 7ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
              «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Δηλαδή  : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛ. ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  (3.870,97€). 

              Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της 
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 

τμήματος/τμημάτων. 

              Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

              Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

              Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή 

της σύμβασης. 

             Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα και θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο 

τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  
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  Η εγγύηση καλής εκτελέσεως ορίζεται γενικά σε ποσοστό  πέντε επί τοις εκατό (5%)  επί της αξίας της σύμβασης  
(συμπεριλαμβανομένου της αναθεώρησης) χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης , 

άρθρο 72 & 1.β  του Ν 4412/2016 

 
 

 
Άρθρο 8ο  

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ 
α) Το ενδεχόμενο συνημμένο στη μελέτη του έργου διάγραμμα προγραμματισμού παρέχει ενδεικτικώς την 

πρόοδο των επί μέρους εργασιών εντός της συνολικής προθεσμίας αποπερατώσεως αυτού, της προβλεπόμενης 

στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την διακήρυξη. Με αίτηση του αναδόχου η υπηρεσία δύναται να εγκρίνει 
τροποποίηση του διαγράμματος αυτού εφ' όσον αυτή υποβληθεί πριν την έναρξη των εργασιών και δεν 

συνεπάγεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του όλου έργου. 
β) Όταν δεν έχει συνταχθεί διάγραμμα προγραμματισμού της εκτελέσεως του έργου, οι τμηματικές 

προθεσμίες εκτελέσεως των επί μέρους εργασιών καθορίζονται από την υπηρεσία με πίνακες εργασιών που 

κοινοποιούνται στον ανάδοχο ή με έγκριση του Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που υποβάλλει ο 
ανάδοχος. 

γ) Για το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν4412/2016.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ανάπτυξη, τεκμηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του 

«χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου», σε πλήρη συμμόρφωση με τους χρονικούς, οικονομικούς, 
ποσοτικούς, κτλ. περιορισμούς και όρους, που ορίζονται στη σύμβαση. Επίσης στη διαρκή ενημέρωση του 

χρονοδιαγράμματος του έργου και τις διορθωτικές ενέργειες για την τήρησή του, σύμφωνα με τις οδηγίες και 

εγκρίσεις της Υπηρεσίας.  
δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επαρκή εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και οι εργασίες να γίνονται 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Αν εφαρμόσει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία κατ' εξαιρέσιμους 
ημέρες, ένθα ούτω απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, δεν θα δικαιούται ουδεμιάς εκ του λόγου 

τούτου προσθέτου αποζημιώσεως. Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει 

τον αριθμό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου 
του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. 

 ε) Στην περίπτωσιν κατά την οποία ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις προθεσμίες της τασσομένης δια του 
διαγράμματος ή του πίνακα, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την διαδικασία του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016  

 στ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών 
υποδείγματος της υπηρεσίας και προσυπογραφόμενο υπ' αυτού και εκπροσώπου της υπηρεσίας και σύμφωνα με το 

άρθρο 146 του Ν4412/2016 . Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται, αν κι όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία, να 

υποβάλλει οποιεσδήποτε εκθέσεις προόδου του έργου, οι οποίες συναρτώνται κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας με τη πρόοδο των έργων.  

 
Άρθρο 9ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

o Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται στις μονάδες πλήρως περατωμένων εργασιών του αναδόχου μη 
δικαιουμένου ουδεμίας άλλης πληρωμής ή αποζημιώσεως δια την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εκάστης 

τούτων άρθρο 53 παρ 7.θ 
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση εκάστης εργασίας μηχανημάτων, ήτοι τα 

μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά ή λόγω ημεραργιών εξ οιασδήποτε αιτίας επιβάρυνσης οι 

δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τα 
ασφάλιστρα αυτών καθώς και η επιβάρυνση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, λόγω επισκευών και συντήρησης 

των μηχανημάτων και γενικά κάθε δαπάνης κανονική ή έκτακτη που τυχόν παρουσιασθεί. 
β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξ εργοδηγών, 

μηχανοδηγών, χειριστών, μηχανοτεχνιτών, τεχνιτών, ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών, δι ημερομίσθια 
αυτών, ημεραργίας, ασφαλίσεις, ώρας αργίας, εκτάκτους χρηματικές παροχές. 

γ) Οι δαπάνες των απαιτουμένων δι' έκαστον είδος εργασίας υλικών μετά των φορτοεκφορτώσεων και των 

μεταφορών αυτών δια παντός μέσου από του τόπου παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων ως και παντός 
υλικού μη ρητώς κατονομαζόμενο, αλλ' ενδεχομένως απαιτηθησομένου για την πλήρη συντέλεση εκάστης 

εργασίας. 
δ) Οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεως των υλικών και αποζημιώσεων για την προσωρινή κατάληψη 

εκτάσεων προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 

ε) Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 
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στ) Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισμένων εργασιών ή μέρους τους με τα χέρια των εργατοτεχνιτών στις 
περιπτώσεις που η εκτέλεσή τους είναι δυνατή ή δεν ενδείκνυται να γίνει με μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για 

την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας.  

ζ) Πάσα εν γένει δαπάνη, μη ρητώς κατονομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας, περί ης η σχετική τιμή του τιμολογίου. 

   Ουδεμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε ως προς τις ποσότητες 
και τις αποστάσεις μεταφοράς των εν εκάστη εργασία εισερχομένων υλικών, είτε ως προς αποδόσεις των 

εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου στον 
διαγωνισμό. 

o Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν πρόσθετες εργασίες, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 156  του Ν4412/2016. Για τον κανονισμό τιμών μονάδων νέων εργασιών, θα 
εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) διευκρινίζεται ότι αυτά 

θα εφαρμόζονται άσχετα με τα μέσα, που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για 
την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων 

τύπων, καινούργιων ή όχι, με εργατικά χέρια μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή σε μεγάλη αναλογία, κτλ.). 

o Εφ’ όσον και μόνο προβλέπεται από τη Διακήρυξη Δημοπρασίας επιτρέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής στον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν4412/2016, έπειτα από αίτηση του 

Αναδόχου. 
 

Άρθρο 10ο  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εν τη έννοια του κατά του άρθρου 53 παρ. 7.θ  του Ν4412/2016, ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους 

αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των δια των ισχυουσών ή νέων τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων 
εργασιών ή των απ' ευθείας δι' αυτεπιστασίας εκτελουμένων έργων διαλαμβάνονται: 

1) Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του 

εργοταξίου (ύδρευσης, θέρμανσης, κ.λ.π.).  

2) Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό, συνάψεως συμβάσεως, εγκαταστάσεως, εκτελέσεως και 
παραλαβής έργων. 

3) Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές πάσης φύσεως 
επιβαρύνσεις. 

4) Οι δαπάνες συμπλήρωσης και αναπροσαρμογής των οριστικών χαράξεων και τεχνικών έργων που θα 
παραδοθούν στον Ανάδοχο από συνέπεια μικρών μεταβολών του άξονα του δρόμου υψομετρικά και 

οριζοντιογραφικά κατά την εκτέλεση του έργου καθώς επίσης και προσαρμογή τους στις τυπικές διατομές 

δρόμων κ.λ.π.. 
5) Οι δαπάνες τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, υψομετρικές ή 

οριζοντιογραφικές για την βελτίωση της κατά μήκος τομής ή της χάραξης. 
6) στ) Έξοδα δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική 

λειτουργία. 

7) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου  και τα έξοδα ασφάλισης ή 
αποζημιώσεως ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου καθώς επίσης και κάθε φύσης έξοδα 

αποζημίωσης προς τρίτους. 
8) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομίσεις των προϊόντων σε θέση 

επιτρεπομένη από την αστυνομία. 

9) Οι δαπάνες για τη σύνταξη των επιμετρήσεων και γενικότερα για τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και 
οικονομική τεκμηρίωσής τους, όπως ορίζεται στην παρούσα και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Στην κατηγορία 

αυτή εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και η 
παράδοση των στοιχείων στη μορφή που ορίζεται, η τυχόν προσαρμογή των εγκεκριμένων οριστικών 

μελετών σε επίπεδο μελετών εφαρμογής, η σύνταξη και ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος, αδειοδοτήσεων, 
μελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, δοκιμών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη κι ενημέρωση προγράμματος 

διασφάλισης ποιότητας και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 

λατομεία, δανειοθαλάμους , χώρους απόθεσης κτλ. που θα απαιτηθούν, η εκπόνηση μελετών και η σύνταξη 
σχεδίων σήμανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της 

κατασκευής κτλ..   
10) Κάθε άλλη δαπάνη, μη ρητώς κατονομαζόμενη, αλλά αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύμφωνη 

προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από κάθε 

πλευρά σε σχέση προς τις κείμενες διατάξεις ως και παντός είδους επισφαλή έξοδα. 
11) Το όφελος του αναδόχου. 



                                       1-16                                                               6 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργολαβικό αντάλλαγμα 
επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 11   
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ, ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία 
θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα συμφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανομή 

τους. Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραμμα Ποιότητας του 
Έργου, η εφαρμογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου σύμφωνα με το άρθρο 158 

του Ν4412/2016 . 

Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας 'Έργου σε κάθε δημόσιο έργο (Κατασκευή ή 
και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕ ΕΠ/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). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει με ένα εξειδικευμένο στέλεχος 

τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην ΣΥ, καθήκοντα 
Υπευθύνου Ποιότητας θα ασκεί ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου ή ο αναπληρωτής του.  Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, στο οργανόγραμμα, 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. 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών 
προδιαγραφών. Σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται 

στην κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωμάτωση σε αυτό ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 

159 του Ν4412/2016, καθώς και για τον χαρακτηρισμό των εδαφών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
151 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 . 

Δείγματα υλικών, πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν.  
Υλικά και λοιπά είδη, που χρησιμοποιούνται χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται εφ' όσον διαπιστωθεί η 

ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα λαμβάνονται εγκαίρως πριν τη χρήση 

και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε 
κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. 

Για αυτό το σκοπό, θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και εργοστασίου, 
για τα υλικά εμπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο προελεύσεως, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου 

και το όνομα του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται 

προς το δείγμα. Επίσης, αναγράφεται το είδος του ελέγχου, αν θα υποβληθούν τα υλικά. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, συνδρομή, συμβατικό ή 

άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, αναλώσιμα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και 
επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των 

δοκιμών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη. 
Μετά την ολοκλήρωση κάθε μιας των κατά τα ανωτέρω δοκιμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε εύλογο 

χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, να παραδίδει τις εκθέσεις των δοκιμών, με τις καταγραφές 

των μετρήσεων, τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το σύμφωνο ή όχι με 
τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ- ΠΕΤΕΠ) . 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στοιχεία τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης των υλικών με τις 
απαιτήσεις της σύμβασης και δείγματα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές που ορίζονται 

στα συμβατικά τεύχη. 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού, 
εξοπλισμού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί μέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκμηριώνεται, κατά την 
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κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και 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/και παράτασης προθεσμίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, με μέριμνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους 
φυλασσόμενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Ομοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται 

τα κατά τα ανωτέρω δείγματα υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, κτλ. Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν 
υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγμάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του 

Αναδόχου, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα 
και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου. 

 

Άρθρο 12ο  
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξακριβωμένες οι καθοριζόμενες στο τιμολόγιο ή τη συγγραφή 
υποχρεώσεων αναλογίες υλικών. 

Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετρώνται με κιβώτια καθορισμένων διαστάσεων, 

για να επιτυγχάνονται οι δέουσες αναλογίες. 
 

Άρθρο 13ο  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός προβλέπεται και καθορίζεται 
εκάστοτε σε ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός, αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα βρίσκεται 

με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικώς. 

 
        Άρθρο 14ο  

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ – ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 
Ισχύουν τα οριζόμενα  στο Άρθρου 138 του Ν4412/2016. 

Τα αδρανή, τα χωμάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα 

καθορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται μετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο οποίος θα 
έχει λάβει υπόψη τα προδιαγραφόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση της Υπηρεσίας, 

για το συμφερότερο για το Δημόσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση 
να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών. 

Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για 
την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του. 

Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται 

ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 
Εφόσον οι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δημόσιοι ή κοινοτικοί και απαιτείται δέσμευσή τους και 

ταυτόχρονα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τότε ο Ανάδοχος θα συντάξει, με δαπάνες του, τα απαιτούμενα 
κτηματολόγια (πίνακες, διαγράμματα) και θα αναλάβει τις διαδικασίες για την απαλλοτρίωση των χώρων αυτών. Οι 

δαπάνες όλων των σταδίων της απαλλοτρίωσης θα χρεωθούν στον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να παρακαταθέσει 

στην Υπηρεσία το αναγκαίο ποσό προκειμένου να γίνει η συντέλεση της απαλλοτρίωσης και να καταληφθεί η 
σχετική έκταση. 

Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά ανοιγμένο 
τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

Η προμήθεια αδρανών υλικών μπορεί να γίνεται: 

o Από λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις, 

o Από «νέα λατομεία» που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος  

Διευκρινίζεται ότι με τον όρο «νέα λατομεία» χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις λατομείων όσο και η 
επανέναρξη λειτουργίας παλαιών λατομείων που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σύμφωνα και με τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90. 
Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγμα του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης 

των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και μεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

πηγή, οι δαπάνες λόγω τυχόν πρόσθετων μεταφορών ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς βραχωδών 
προϊόντων ή λατομείων, αποκάλυψης εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ. 

Επίσης στο αντάλλαγμα του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες χρειαστούν για τη 
διαμόρφωση του διατιθέμενου χώρου (σύμφωνα με τις ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους περιορισμούς της 

Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της κείμενης νομοθεσίας και των Αρμόδιων Αρχών) για τη διαμόρφωση 

των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία μεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε 
οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζημιών σε κτίσματα, 

καλλιέργειες, παρακείμενες εκτάσεις κτλ. 
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Για την περίπτωση προμήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες λατομικές επιχειρήσεις η Υπηρεσία δεν 
παρεμβαίνει στις επιλογές του Αναδόχου, πέραν από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των υλικών και τις απαιτήσεις 

προστασίας του περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, για τις οποίες ισχύουν οι νόμοι και οι 

διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν. 
Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατομείων θα γίνεται μόνο για τις ανάγκες του έργου, μετά την 

ολοκλήρωση των οποίων ο Ανάδοχος θα σταματήσει κάθε λατομική δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα και θα εκτελέσει τα σχετικά έργα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Στις 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα 

αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών προγράμματος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκτελέσει σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.   
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει και χρησιμοποιήσει τους κατάλληλους δανειοθαλάμους (ή ορυχεία), 

τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης, είτε σε χώρους Δημοσίου (εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σε αυτόν, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και περιορισμούς των όρων δημοπράτησης, η άδεια εκμετάλλευσης και απόληψης των αναγκαίων 

ποσοτήτων) είτε με μίσθωση είτε με αγορά των κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων ή ακόμη και με προμήθεια από 
ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης υλικών δανείων. 

Επισημαίνεται ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισμός του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόμενου δανειοθαλάμου, προκειμένου να αξιολογηθούν και οι 

επιπτώσεις από την (προσωρινή) κατάληψη δημοσίου χώρου ή για την απαλλοτρίωση χώρου υπέρ του Δημοσίου, 
με δαπάνες όμως του Αναδόχου. 

Για την περίπτωση χρησιμοποίησης δανείων από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση πώλησης δανείων, η τεχνική 

μελέτη που θα υποβληθεί θα δείχνει ότι ο χώρος απόληψης δανείων είναι σύμφωνος  με τους όρους 
δημοπράτησης, στη συνέχεια δε η τυχόν ανάγκη εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξαρτάται 

(σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/90) από την ανάγκη «εκσυγχρονισμού ή επέκτασης 
υφισταμένων έργων και δραστηριοτήτων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις 

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον» 

Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στον Νόμο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. 

Ο Ανάδοχος, χωρίς καμία επί πλέον αποζημίωση, υποχρεούται, στην απόθεση των περισσευμάτων 
κατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων, των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων για την κατασκευή 

επιχωμάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των 
χώρων επέμβασης, θα απομακρύνονται και θα διαστρώνονται με μέριμνα και δαπάνες του. Επίσης πέρα από τη 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ή σε μία συγκεκριμένη απόσταση, αν γίνεται σχετική ειδική μνεία σε ειδικούς 

όρους δημοπράτησης) ο Ανάδοχος υποχρεούται και στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να 
εξασφαλίσει και τη σταθεροποίηση τους με τα απαραίτητα έργα υποδομής και με κατάλληλη συμπύκνωση, ώστε οι 

επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες για χώρους αναψυχής, αθλοπαιδιών, ή 
άλλους παρόμοιους. Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται, κατά ανοιγμένο τρόπο, στις τιμές της 

προσφοράς του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση που θα γίνουν αποθέσεις σε χώρους, για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τα περιλαμβανόμενα «Μέτρα Αποκατάστασης», τότε ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές αποθέσεις, εφαρμόζοντας τους εγκεκριμένους όρους των «μέτρων 
αποκατάστασης», σύμφωνα με την εκδοθείσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

Για την περίπτωση που οι αποθέσεις γίνουν, μερικά ή ολικά, σε άλλους χώρους, για τους οποίους δεν έχουν 

συνταχθεί ΜΠΕ, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ο ίδιος την(τις) αναγκαία(ες) ΜΠΕ. Η εκπόνηση της (των) 
ΜΠΕ κατατάσσεται(ονται) στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον 

Ανάδοχο και θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές δαπάνες, κατά ανοιγμένο τρόπο, στις τιμές της προσφοράς του. Η 
έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τον 

Νόμο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. Στην ίδια Απόφαση θα γίνεται έγκριση της χρήσης 
ενός ή περισσοτέρων Χώρων Αποθέσεων για τις ανάγκες του έργου. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω εγκεκριμένες θέσεις Χώρων Απόθεσης περιλαμβάνουν επιφάνειες 

που ανήκουν σε ιδιώτες θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούμενη διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του Δημοσίου. 
Η τυχόν απαλλοτρίωση των χώρων απόθεσης θα γίνεται υπέρ του Δημοσίου και οι σχετικές δαπάνες θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
 

Άρθρο 15ο  

ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των κειμένων νόμων 

φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται στην 
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καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας, βάσει αποφάσεων του, 
καθοριζόμενων δώρων, λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ως και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν 

επιδόματος αδείας. 

Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν 
υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του 

αναδόχου πιστοποιούμενου ή αφαιρουμένου του πράγματι πληρωμένου ή εξοικονομημένου επί του έλαττον ποσού. 
(Άρθρο 138 του Ν 4412/2016) 

 
Άρθρο 16ο  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει υπ' όψιν κατά την σύνταξή της και έχουν ελέγξει τις γενικές και τοπικές συνθήκες του 

έργου δηλαδή τη θέση του έργου και των μερών αυτού, κυρίως τις διάφορες πηγές προμήθειας υλικών, τις θέσεις 
για την προσωρινή ή οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών, τις απαιτούμενες δια παντός μέσου μεταφορές, 

την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, 

νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές 
συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, τα οποία καθ’ οποιονδήποτε  τρόπο μπορούν να επηρεάσουν 

την πρόοδο ή το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν μετά την σύμβαση προς ην εν πάση 
περιπτώσει υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

Επίσης ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή 

και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συμπεριλαμβάνονται στο 
φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι 

αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις 
ανωτέρω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της 

σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης 

προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 
 

Άρθρο 17ο  
ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ 

α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση πάντα τα εις χείρας του υλικά και μέσα, καθώς και 

τας υπ' αυτού εκτελουμένας εργασίας. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται υπ' αυτού, εν εναντία δε 
περιπτώσει τα μέτρα φυλάξεως, προστασίας ή διατηρήσεως λαμβάνονται υπό του εργοδότου, των αντιστοίχων 

δαπανών καταλογιζομένων εις βάρος του αναδόχου. 
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φυλάξεως και προστασίας των εγγύς των 

εκτελουμένων έργων πάσης φύσεως κοινωφελών έργων, προς πρόληψη ζημιών σε αυτά ή διακοπή της λειτουργίας 

αυτών. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται από αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση 
γίνεται από τον εργοδότη εις βάρος και λογαριασμό του αναδόχου. 

γ) Για την προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν τα οριζόμενα του Άρθρου 18  του Ν4412/2016. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει  προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις 

αυτές θα καθορίζουν με λεπτομέρεια όλα τα μέτρα που θα ληφθούν για να προστατευθούν η υπάρχουσα 

βλάστηση, τα δέντρα, οι θάμνοι και οι καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την 
Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά θα 

υποστούν ζημιές από την εκτέλεση του έργου.  Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συμφωνούν με τους 
περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο. Ενδεικτικά, τέτοια μέτρα θα είναι, μετά την περάτωση του 

έργου, ο πλήρης καθαρισμός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκομιδή 
όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του 

εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη δυνατή. Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι μόνος 

υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση 
υλικών, από κακό χειρισμό των μηχανημάτων του ή καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από τα μηχανικά μέσα που 

διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζημιάς με δικές του δαπάνες. Οι απαιτήσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωμένο έργο περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του και αποτυπώνονται 

στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  Όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις 

συμμόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασμό με τα όσα ορίζονται ανωτέρω. 
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Άρθρο 18ο  
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

Οι ανάδοχοι έργων εκτελουμένων εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α. υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε αυτό 

όλο το προσωπικό που απασχολούν. Στις περιπτώσεις έργων, εκτελουμένων εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., 
οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολούν, το οποίον τυγχάνει να 

είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. 
Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούνται να το ασφαλίσουν σε μια από τις ασφαλιστικές εταιρείες που είναι 

αναγνωρισμένες από το Δημόσιο. Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου πληρωτέα ασφάλιστρα εν συνόλω, ήτοι 
εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισμένου βαρύνει τούτον. Ο Κύριος του Έργου δικαιούται να ελέγχει την 

τήρηση των ανωτέρω, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Κύριο του Έργου όλα τα σχετικά στοιχεία για 

την πραγματοποίηση των υπόψη ελέγχων. Η υποχρέωση ασφαλίσεως ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που 
απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης 

συνεργάτες του Αναδόχου.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τα ασφάλιστρα συμβόλαια του προσωπικού του, στις 

περιπτώσεις που αυτό δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Στην περίπτωση που δεν τα προσκομίσει, η 

Αρμόδια Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει ανάλογη κράτηση στους λογαριασμούς πληρωμής του που 
εκδίδονται μέχρι και το χρόνο προσκόμισης των ασφαλιστήριων συμβολαίων. Αν ο Ανάδοχος δεν συνάψει τις 

παραπάνω ασφάλειες ή δεν καταβάλει τα ασφάλιστρα, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη της 
ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και κρατάει τις δαπάνες 

που έγιναν από τους λογαριασμούς του Αναδόχου.  
Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το 

προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, 

Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύσεως κοινωφελή έργα. 
Οι όροι των ανωτέρω ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής 

συντήρησης. ( Άρθρο 138 παρ. 7  & Άρθρο 18 παρ 2 του Ν 4412/2016) 
 

Άρθρο 19ο  

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη 
οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος 

υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε 
από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που 

απασχολούνται στο έργο του.   

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ., όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 2 και άρθρο 
138 παρ.7 του  Ν4412/2016 και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την Υπηρεσία χωρίς καθυστέρηση για κάθε 

διαταγή και εντολή των διαφόρων Αρχών, σχετική με προτεινόμενα μέτρα για τον έλεγχο και την ασφάλεια κλπ που 
απευθύνεται ή κοινοποιείται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικώς δε τα ορύγματα εντός κατοικημένων χώρων, τα οποία 

επιπροσθέτως επισημαίνονται δια φώτων την νύκτα. Διαταγές της υπηρεσίας, εν σχέση προς την εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή 

προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις 
απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου μέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή 

και στο έργο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις 
των εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε μηχάνημα του 

εξοπλισμού του. 
Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων 

από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση 
ατόμων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες, υποκείμενες ή 

παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιμοποιήσει 

εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές.  Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των 
εντεταλμένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κτλ.). 

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η 

λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα 

πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο 
εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. 

Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών.  
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Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγμένες στις 
τιμές της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης ή 

ενίσχυσης οδικών τμημάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωματόδρομων, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο 
προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιμέρους συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή 

βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα 
είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ.  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές 

και ρυθμιστικές πινακίδες, αναλάμποντα  σήματα, μάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία 
ασφαλείας, κώνους σήμανσης κτλ. που λεπτομερώς θα καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσωρινών 

ή μονίμων ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά την 
εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων, πεζών, μέσων μαζικής μεταφοράς 

σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, 
τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κτλ.), συμμορφούμενος πάντοτε 

με τις ισχύουσες διατάξεις και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει 
στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, 

οικοδομικά κτλ.), σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και να 
επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά 

περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις 
ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

Επίσης θα χρησιμοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του Αναδόχου για την 

ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις 
παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα 

ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπές 

προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την 
περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η κατασκευή της 

ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
αμοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγμένο 

τρόπο, στην προσφορά του. 
Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του 

άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Δ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και 

επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές 
κυρώσεις. Επίσης η μη τήρηση των μέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις Προδιαγραφές 

Σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις του 
ΥΔΕ α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επισύρουν τις 

προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 82 και 83 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές 

κυρώσεις ( Άρθρο 377 περ. 31 του Ν4412/2016) 
Σε κατάλληλο σημείο, και σε εμφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει 

πινακίδες του έργου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί δημοσιότητας των εκτελούμενων έργων, όπως αυτές 
εκάστοτε ισχύουν. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα εργασία ή μη 

διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για το 
σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα 

εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του 
Αναδόχου.  

 
Άρθρο 20ο  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, Κ.Λ.Π. – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι κατά τη φάση 

του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την 
Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες εφαρμογής, προκειμένου να 

οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου 

μετρήσεις καθώς και η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων 
του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο. Η σύνταξη των μελετών αυτών θα 

γίνεται με βάση τις ισχύουσες Προδιαγραφές και τις Εγκυκλίους που κάθε φορά ισχύουν. Ανάλογη υποχρέωση έχει 
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ο Ανάδοχος και για τις έγγραφες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της μελέτης του έργου που είναι υποχρεωτικές γι’ 
αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 του Ν.4412/2016. Η εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών θα πρέπει 

να ακολουθεί την δέουσα αλληλουχία και σειρά μεταξύ τους και η υποβολή τους θα γίνεται στην Υπηρεσία σε 

ηλεκτρονική μορφή και σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα.  
Επίσης ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναλάβει με δική του ευθύνη και έξοδα την τυχόν έκδοση 

οποιασδήποτε άδειας απαιτείται για το έργο αλλά και να βοηθήσει την Υπηρεσία για την τροποποίηση οποιασδήποτε 
υπάρχουσας αδείας, παρέχοντας και κάθε στοιχείο που αφορά την κατασκευαστική πλευρά του έργου.   

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για 

όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. 

Μέσα στις υποχρεώσεις του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο κατάλληλος 
τοπογραφικός εξοπλισμός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, με τον οποίο θα γίνονται οι χαράξεις 

των έργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. Ο υπόψη τοπογραφικός εξοπλισμός 
θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν 

υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίμακα, για όλες τις περιπτώσεις που 
τέτοια διαγράμματα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθαλάμους, λατομεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, 

χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. Εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την Υπηρεσία, τα διαγράμματα αυτά θα 
συνδέονται με το Τριγωνομετρικό Δίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. 

Οι τοπογραφικές εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων σε θέσεις λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρων απόθεσης, 

εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων κτλ., που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τα μόνιμα έργα, δεν θα 

καταβληθεί στον Ανάδοχο ουδεμία αμοιβή. Οι ανωτέρω τοπογραφήσεις είναι απαιτητές από τον ΚτΕ για λόγους 
σχετιζόμενους με την επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι οι σχετικές τους δαπάνες 

περιλαμβάνονται, κατά τρόπο ανηγμένο, στις τιμές του τιμολογίου προσφοράς. 
 

Άρθρο 21ο  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
Οι πάσης φύσεως δαπάνες χαράξεων, πασσαλώσεων, χωροσταθμίσεων, λήψεως διατομών, εγκαταστάσεως 

υψομετρικών αφετηριών, για την ακριβή εκτέλεση του έργου, και γενικά καταμετρήσεις και επιμετρήσεις, σύνταξη 
σχεδίων για πλήρη φάκελο έκδοσης οικοδομικής άδειας κτιριακών έργων, ενεργειών για τη χορήγηση αδειών από 

Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ/νση Δασών, Υπηρεσίες Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. βαρύνουν τον ανάδοχο. Ελαχιστοποίηση παρενόχλησης των 
δικτύων ΟΚΩ, όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο Οργανισμό 

και η άμεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι 

μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κτλ.). 
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή 

υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, οι οποίες πρέπει να μετατοπιστούν από τους κυρίους των. 
Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στην ΕΣΥ), υποχρεούται όμως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω 

εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών 
που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

Στην περίπτωση ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα οριζόμενα του Άρθρου 138 παρ.12 του 
Ν4412/2016. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε ηλικίας, 

έργων τέχνης ή άλλων ευρημάτων, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρμόδια Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία και 

να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη ευρημάτων. Για την περίπτωση ερευνητικών 

εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις 
απαιτούμενες διευκολύνσεις και να συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

της προόδου των έργων για την παραπάνω αιτία χορηγείται ανάλογη παράταση συμβατικής προθεσμίας, χωρίς να 
αποκλείεται κι η εφαρμογή των διατάξεων της αντίστοιχης νομοθεσίας. Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήματα, 

οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο 

και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική νομοθεσία. 
 

Άρθρο 22ο  
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, 

γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του 
Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές. 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου λόγω τυχόν 
ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, διότι, κατά την υποβολή της 

προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων 
χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. 

Οι καταλαμβανόμενοι χώροι αν βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του ΚτΕ, θα πρέπει επίσης να τύχουν της 
έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δημόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (λατομείων, δανειοθαλάμων, 

χώρων απόθεσης εργοταξίων κτλ.) θα γίνει από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγμα, και θα αναγραφούν στην 

σχετική άδεια χρήσης. 
Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της 

Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται μόνον τα υλικά εργασίας μιας 
ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, 

φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και δαπάνη, θα διαρρυθμίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό (ους) χώρο 
(ους), που θα περιλαμβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, όπως 

επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη λειτουργία άλλων 
εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των 

συμβατικών τευχών και τις τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας. 
Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις της ΕΣΥ 

και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν, κατασκευασθούν και 
λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας. 
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου μέτρου για τη αποφυγή πρόκλησης ζημιών 

σε τρίτους ή στο έργο. 
Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για χώρους του 

Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και 
είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δημόσιας τάξης, 

ασφάλειας και υγιεινής (Άρθρο 138 του Ν 4412/2016) 
 

Άρθρο 23ο  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος έργου, 

καθώς και μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους περί το επίμαχο 
τμήμα του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που 

απαιτήθηκε, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, 

προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία του έργου ή τμήματος αυτού, να ισοπεδώσει τους 

χώρους στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις 
κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό 

απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα, κατά τους όρους της σύμβασης. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγμή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε 

κτλ. για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για 
την αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και απομάκρυνση των 
εργοταξίων. 

Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν 

προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, περάτωση  των ανωτέρω εργασιών, αυτές 
εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή ή την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέρα από τη μη 
έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου (Άρθρο 138 

του Ν 4412/2016) 

 
Άρθρο24ο  

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
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Ο ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την απαλλοτρίωση 
δημοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κτλ., απαραίτητων για την εκτέλεση των μονίμων 

έργων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, υπέχοντας και όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη διαδικασία των 

υπόψη απαλλοτριώσεων. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις. 
Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην 

χορηγήσεως παρατάσεως της προθεσμίας περαιώσεως στην περίπτωση καθυστερήσεως της περατώσεως του 
έργου, ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη οφειλόμενης εις υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Εν περιπτώσει καθ' ην η άνω καθυστέρηση υπερβεί το τρίμηνο ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση 
της συμβάσεως. 

 

 
      Άρθρο 25ο  

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη επιπρόσθετη αμοιβή, να προβεί στην σύνταξη Μητρώου του έργου 

που κατασκευάστηκε, σύμφωνα με τα όσα προκαθορίζονται από την Υπηρεσία.  

Στο μητρώο του έργου συμπεριλαμβάνονται: 

1. Σειρά έγχρωμων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής υλικών και της 

εκτέλεσης δοκιμών 

2. Σειρά έγχρωμων διαφανειών των περιγραφομένων στην υποπαράγραφο i ανωτέρω 

3. Πίνακα απογραφής του έργου, που θα περιέχει τα επί μέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κτλ., που 
συγκροτούν το ολοκληρωμένο έργο 

4. Σειρά σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόστηκαν 

5. Σειρά σχεδίων με στοιχεία υψομετρικών αφετηριών (με συντεταγμένες Χ, Υ, Ζ επί οριζοντιογραφίας) 

6. Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου 

7. Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης των ερευνών πεδίου και εργαστηρίου 

8. Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου 

9. Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΣΥ) 

10. Εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΣΥ) 
Στο μητρώο έργου θα συμπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων μεταξύ της επίβλεψης και 

αντιπροσώπων του Αναδόχου.  
Το μητρώο του έργου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τελικής επιμέτρησης, η οποία αποτελεί 

προαπαιτούμενο για την προσωρινή παραλαβή του έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου 
συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, κατά το άρθρου 52 του Ν3669/2008 και το άρθρο 186 του Ν.4070/2012, 

τελικής επιμέτρησης.  

 
Άρθρο 26ο  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας 

(ΣΑΥ) καθώς και να δημιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΔ 

305/96, άρθρο 3.  Τα ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συμβατά με τα σχετικά 
υποδείγματα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, 

Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την 

ασφάλεια των εργαζομένων.  
Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφάλειας, 

μαζί με πίνακα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου, αλλά και κάθε 
νεοπροσλαμβανομένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα μέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο 

Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενημέρωση και παρακολούθηση τήρησης 
όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόμενους. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού 

γραφείου του Αναδόχου παραμένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια. 

Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγμένο τρόπο στις τιμές της 

προσφοράς του (Άρθρο 138 του Ν. 4412/2016) 
 

Άρθρο 27ο  
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως 

ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/86 
και συμπληρώθηκε με το Ν 1569/85, ΠΔ 1019/81, ΠΔ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1380/85. Ομοίως, εφόσον το έργο 

συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με την περί ασφαλίσεων 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.  
 

Γενικά ο ανάδοχος υποχρεούται στην ασφάλιση της κατασκευής του έργου κατά παντός κινδύνου 

περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία . 
Με απόφαση του Υπουργού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται τα έργα, οι μελέτες και οι 

υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία 
διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσματος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών 

καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι μέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρμογής της υποχρέωσης ασφάλισης και 

κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων ο προϋπολογισμός χωρίς 
το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά.» 

 
Άρθρο 28ο  

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΩΣ 
Ο εργοδότης δικαιούται να λάβει στην κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε περαιωθέντος μερικώς ή 

ολικώς τμήματος του έργου, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας μη 

αποπερατωθείσης συμφώνως προς την σύμβαση. Εάν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση καθυστερεί την πρόοδο της 
εργασίας, τότε χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη παράταση της προθεσμίας περατώσεως του έργου. Σε 

περίπτωση που η χρήση του έργου από τον εργοδότη προ της αποπερατώσεώς του συνεπάγεται πρόσθετες 
δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ’ αυτόν τις πράγματι απολύτως δικαιολογημένες δαπάνες 

αυτές. 

 
Άρθρο29ο  

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: 

o Διοικητικής παραλαβής για χρήση (Άρθρο 169 του Ν 4412/2016) 

o Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου (Άρθρο 168 του Ν 4412/2016) 

o Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε (Άρθρο 170 του Ν 4412/2016) 

o Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του έργου 
που κατασκευάστηκε (Άρθρο 171 του Ν 4412/2016) 

o Οριστικής παραλαβής του έργου (Άρθρο 169 του Ν 4412/2016) 
ισχύουν τα οριζόμενα στα αναφερόμενα παραπάνω άρθρα 168,169,170,171,172 του Ν4412/2016  

 

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται και οι οποιεσδήποτε 
δαπάνες συντήρησης, εκτός από τις εργασίες πολιτικού μηχανικού, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων (λαμπτήρες φωτισμού, φίλτρα κτλ.). 
 

 

Άρθρο 30ο  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως 

ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά 
τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο 

εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις 
έναντι του φόρου αυτού. 

 
Άρθρο 31ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ 
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Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη 
συντήρησή του, ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 171 του Ν.4412/2016 .  Τυχόν μεγαλύτεροι χρόνοι συντήρησης, 

πέραν των δεκαπέντε μηνών, για το σύνολο του έργου ή για τμήματα αυτού Θα προβλέπονται με τη σύμβαση. 

 
Άρθρο 32ο  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ (άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 )  
1) Οι πληρωμές των πλήρως τετελεσμένων εργασιών όπως αυτές προβλέπονται από το τιμολόγιο και τη 

συγγραφή υποχρεώσεων και των εν των εργοταξίων προσκομισθέντων δομικών υλικών ενεργούντων βάσει 
πιστοποιήσεων και οσάκις έχει συμπληρωθεί η εργασία ή προμήθεια αξίας τουλάχιστον 20% της συμβατικής 

δαπάνης του έργου. 

Ο εργολάβος υποβοηθεί συλλέγων και υποβάλλων τα καταμετρητικά στοιχεία τα απαραίτητα δια την σύνταξη 
της πιστοποιήσεως. 

2) Προκαταβολές οιασδήποτε φύσεως και αιτίας αποκλείονται. 
3) Οι πιστοποιήσεις συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικά και επί του πληρωτέου ποσού γίνεται κράτηση 

5% επί των εργασιών και 10% επί των υλικών λόγω εγγυήσεως. Η εγγύηση αύτη δύναται να αντικατασταθεί κατά 

τα νόμιμα δι' εγγυητικής επιστολής, επιστέφεται δε τελικώς μόνο κατά την οριστική παραλαβή του έργου.(Άρθρο 
72 του Ν. 4412/2016 ). 

4) Η αρχικώς κατατεθείσα εγγύηση επιτρέπεται να επιστραφεί με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου τη 
εισηγήσει του επιβλέποντος όταν οι ως άνω κρατήσεις εγγυήσεως καλύψουν ταύτη. 

5) Οι πιστοποιήσεις θεωρούνται από τον Προϊστάμενο μηχανικό της επιβλέπουσας υπηρεσίας και 
αποστέλλονται τελικά προς θεώρηση και έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από τον Δήμαρχο 

6)  Πιστοποιούνται μόνο οι εγκεκριμένες ποσότητες εργασιών αι δε καθ' υπέρβαση μετά την έγκριση του 

οικείου συγκριτικού ή μετά παραδοχή αυτών υπό της επιτροπής παραλαβής του έργου. 
7)   Από την ημέρα συγκεντρώσεως των καταμετρητικών στοιχείων μέχρι την ημέρα πληρωμής του 

εργολάβου θα μεσολαβήσει χρονικό διάστημα απαραίτητο για την εργασία Γραφείου και διεξαγωγή της σχετικής 
αλληλογραφίας μη δικαιουμένον του εργολάβου να προβάλει παράπονο ή αιτίασιν για την καθυστέρηση. 
       8) Για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η επί έλλαττον δαπάνη   
 
 

Άρθρο 33ο     
ΤΕΛΙΚΟΣ (ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) 

Εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης 
του Δήμου. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά εκδόσεως του εξοφλητικού λογαριασμού αντίτυπα 

ή αντίγραφα τούτων επισυναπτόμενα εις αυτόν. 
Προ της θεωρήσεως του Λογαριασμού τούτου ζητείται από τον ανάδοχο η προσαγωγή βεβαιώσεως του 

αρμοδίου υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. περί εξοφλήσεως όλων των σχετικών προς την εκτέλεση του έργου 

ασφαλιστικών εισφορών. 
 

Άρθρο 34ο     
                    ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για την  διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών, την δικαστική επίλυση διαφορών και την διαιτητική 

επίλυση διαφορών θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα  174, 175 και 176 του Ν 4412/2016 

 

 
 

 

  

  
 

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ"

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της ΥΠ΄  Αριθμ. 49/2014 ΜΕΛΕΤΗΣ

1ος 

μήνας

2ος 

μήνας

3ος 

μήνας

4ος 

μήνας

5ος 

μήνας

6ος 

μήνας

7ος 

μήνας

8ος 

μήνας

Αρχή εργασιών 

ΟΜΑΔΑ Α΄ :  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

2 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής 

3 Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4

4 Δάνεια θραυστών υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4

5 Κατασκευή επιχωμάτων

6 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00μ

7 Κατασκευή στρώσης άμμου σκύρων μεταβλητού πάχους

8 Σκυρόδεμα C12/15 εξομαλυντικών στρώσεων

9 Σκυρόδεμα C20/25 κιβωτοειδών οχετών

10 Σκυρόδεμα C16/20 πτερυγοτοίχων

11 Σκυρόδεμα C16/20 μικροκατασκευών

12 Σκυρόδεμα C16/20 περιβλημάτων αγωγών

13 Σιδηροί οπλισμοί

Α/Α

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σελίδα 1 από 2



Σελίδα 2 από 2





 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 
 
 

 
 
 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄  ΑΡΙΘΜ. 49/2014 ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 

 
 
 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  
(Σ.Α.Υ.) 

 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 – παρ. 3,4,5,6,8,9,10) 

 
 
 
 
 
Τίτλος έργου: Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου 
 
 
 
 
 
Εργοδότης – Κύριος του έργου : Δήμος Δεσκάτης 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α’ 2 

Α1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 2 

Α2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 

Α3. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 

Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 

Α5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 3 

Α6. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ 3 

Α7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Οργανισμών Κοινής Ωφελείας) 3 

ΤΜΗΜΑ Β’ 4 

Β1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 4 

Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  17 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 19 

Γ.1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 19 

ΤΜΗΜΑ Δ’ 20 

Δ1. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 20 

Ε1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 20 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.   ΕΡΓΟ : Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου 

 

2.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δεσκάτη Γρεβενών 
 
3.    ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Δήμος   Δεσκάτης 
 
4.  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ Α’ 
 
Α1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία των Δημοσίων έργων και  έχει στόχο με την βελτίωση και ασφαλτόστρωση 
του δρόμου που αρχίζει από το Τεχνικό στην Ποταμιά και συνδέεται με τον δρόμο Βλαχόστρατας και προς τις 
σταβλικές εγκαταστάσεις Τραπέζα - Μαλλιώρα - Σταμάτη και Μπάκαβου χρησιμοποιείται ως δρόμος πρόσβασης σε 
καλλιέργειες, σταβλικές εγκατατάσεις, καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης για εύκολη και γρήγορη 
μετακίνηση. 

 
Α2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

        Ο αγροτικός δρόμος που αρχίζει από το Τεχνικό στην Ποταμιά και συνδέεται με τον δρόμο Βλαχόστρατας  
και προς τις σταβλικές εγκαταστάσεις Τραπέζα - Μαλλιώρα - Σταμάτη και Μπάκαβου, χρησιμοποιείται ως δρόμος 
πρόσβασης σε καλλιέργειες, σταβλικές εγκατατάσεις. Η βελτίωση και η ασφαλτόστρωση λοιπόν του  ανωτέρω δρόμου 
θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων, καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης για εύκολη και γρήγορη 
μετακίνηση. 

Το τμήμα της περιοχής επέμβασης, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη βρίσκεται στην Τ.Κ. Δασοχωρίου 
και συγκεκριμένα αφορά την συντήρηση, βελτίωση και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου  αγροτικού  δρόμου που 
αρχίζει από το Τεχνικό στην Ποταμιά και συνδέεται με τον δρόμο Βλαχόστρατας (Σύνδεση με τον δρόμο 
Βλαχόστρατας που είχε κατασκευασθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ) . Ο παραπάνω δρόμος βρίσκεται εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών.  

Η περιοχή βρίσκεται στο φύλλο χάρτη 1:50.000 ΔΕΣΚΑΤΗ της Γ.Υ.Σ.  και στον χάρτη διανομής 1957 περιοχής 
Δασοχωρίου. 

Ο δρόμος αυτός είναι σήμερα διανοιγμένος, χαλικοστρωμένος και κυκλοφορείται από οποιονδήποτε τύπο 
οχήματος όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γεωτεχνικά δεν παρουσιάζονται κατολισθήσεις ή άλλα γεωλογικά φαινόμενα 
που θέτουν σε κίνδυνο τον δρόμο.  Η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού, την κατασκευή 
σωληνωτών αγωγών από εγκιβωτισμένους τσιμεντοσωλήνες, τη συντήρηση και βελτίωση του ανωτέρω δρόμου, με 
σαφή κατεύθυνση την αποφυγή ορυγμάτων και επιχωμάτων και άξονα χάραξης ο οποίος θα ακολουθεί τον άξονα του 
υφιστάμενου σήμερα δρόμου. Κατασκευή στο σύνολο έργων οδοποιίας - ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. 

Η μελέτη εκπονήθηκε στάδιο Οριστικής Μελέτης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 696/74. 
 
Η περιοχή εκτέλεσης του έργου του αγροτικού δρόμου που αρχίζει από το Τεχνικό στην Ποταμιά και συνδέεται με 

τον δρόμο Βλαχόστρατας και προς τις σταβλικές εγκαταστάσεις Τραπέζα - Μαλλιώρα - Σταμάτη και Μπάκαβου 
βρίσκεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής χαρακτηρίζεται από μικρές 
κλίσεις και η περιοχή από την οποία διέρχεται καλύπτεται από καλλιέργειες.  

 
Ο δρόμος υφίσταται  από χρόνια είναι χαλικοστρωμένος και συγκεκριμένα πριν από  την διανομή του 1957 ως 

έχει και έχει μεταβλητό πλάτος οδοστρώματος με ελάχιστο 5,00 μέτρα. 
Για την απορροή των ομβρίων υδάτων υπάρχουν κατασκευασμένα τεχνικά και στα σημεία που απαιτούνται θα 

κατασκευασθούν νέα τεχνικά απορροής όμβριων και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην θέση Ποταμιά. 
 
Ο αγροτικός δρόμος που αρχίζει από το Τεχνικό στην Ποταμιά και συνδέεται με τον δρόμο Βλαχόστρατας και 

προς τις σταβλικές εγκαταστάσεις Τραπέζα - Μαλλιώρα - Σταμάτη και Μπάκαβου χρησιμοποιείται ως δρόμος 
πρόσβασης σε καλλιέργειες και σταβλικές εγκαταστάσεις. Η βελτίωση και η ασφαλτόστρωση λοιπόν του  ανωτέρω 
δρόμου θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων, καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης για εύκολη και 
γρήγορη μετακίνηση.  Με την κατασκευή του κιβωτοειδούς οχετού εξασφαλίζεται η διέλευση πεζών και οχημάτων κατά 
την περίοδο των βροχοπτώσεων και την χειμερινή περίοδο  

 



Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι η βελτίωση και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου αγροτικού  δρόμου.  
Περιλαμβάνει εργασίες για να αποκτήση ο υφιστάμενος δρόμος ενιαία διατομή, την κατασκευή επιχώματος 

δανείων υλικών Κατηγορίας Ε4 λατομείου  πάνω στην επιφάνεια της σκάφης στα σημεία που θα γίνουν τα τεχνικά, την 
κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας πάχους 10 εκατοστών έκαστη, την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης 
πάχους 5 εκατοστών, την κατασκευή μικροτεχνικών όπου απαιτείται για την απορροή των όμβριων υδάτων για την 
αποστράγγιση της οδού καθώς και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα ποταμιάς. 

Ακολουθείται η υπάρχουσα χάραξη του υφιστάμενου δρόμου με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθούν οι 
εκσκαφές και οι επιχώσεις.  

Επίσης η ερυθρά του άξονα ακολουθεί τα υψόμετρα του υπάρχοντος υφιστάμενου δρόμου και είναι περίπου 50  
εκατοστά ψηλότερα από τον υφιστάμενο δρόμο, για να κατασκευαστεί πάνω σε αυτόν τα επιχώματα  οδοστρωσίας. 
Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι εκσκαφές στον άξονα . 

Το μήκος του μελετηθέντος δρόμου είναι 339,00 + 600,00 = 939,00 μ.μ. περίπου.  
Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται ασφαλτόστρωση του δρόμου και η τυπική διατομή που εφαρμόζεται έχει 

πλάτος οδοστρώματος 6,50 μέτρα και έρεισμα 0,50 μέτρα εκατέρωθεν του οδοστρώματος ενιαία σε όλο το μήκος του 
δρόμου. Οι επεμβάσεις θα γίνουν σε ήδη διανοιγμένο, χαλικοστρωμένο οδικό δίκτυο που κυκλοφορείται καθ΄ όλη την 
διάρκεια του χρόνου εκτός περιόδου όπου το ρέμα ποταμιάς έχει πάρα πολύ νερό, και κατά την χρήση του δεν 
εμφανίστηκαν φαινόμενα αστάθειας του εδάφους έδρασης της οδού. Προβλέπεται η κατασκευή επιχώματος με 
αμμοχάλικο, η κατασκευή υπόβαης και βάσης πάχους 0,10μ αντίστοιχα σε όλο το τμήμα της οδού και η κατασκευή 
ασφαλτικής στρώσης πάχους 0,05 μέτρων,  Θα κατασκευασθούν εγκιβωτισμένοι  σωληνωτοί οχετοί Φ60, σε θέσεις 
συγκέντρωσης των υδάτων και σε προσαρμογές των υπόλοιπων δρόμων με τον κεντρικό δρόμο ώστε να 
εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των υδάτων προς αποφυγή υποσκαφών και κατολισθήσεων για την απορροή των όμβριων 
υδάτων για την αποστράγγιση των οδοστρωμάτων. Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 5,00χ2,00 σύμφωνα 
με τις πρότυπες προδιαγραφές οχετού της Εγνατίας οδού 

Η κατασκευή επιχώματος στα τεχνικά θα γίνει με Δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 έως Ε4 και η μέση απόσταση 
μεταφοράς είναι περίπου 24 χιλιόμετρα.    Η βάση της οδοστρωσίας και η ασφαλτική στρώση θα γίνουν με υλικά που 
θα μεταφερθούν από απόσταση επίσης  24 και 60 χιλιομέτρων αντίστοιχα.  

 
         Α3.         ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ  
  
Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
  Ως κύριος του έργου θεωρείται ο Δήμος Δεσκάτης, ο οποίος έχει αναλάβει και την εν γένει  
              διοίκηση του έργου  
 
Α5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

Α6. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ 
 

Α6.1. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1) Χωματουργικές εργασίες  

2) Τεχνικά - Σκυροδέματα 

3) Δάνεια θραυστά υλικά 

4) Επιχώματα 

5) Βάση έδρασης ασφαλτικών 

6) Ασφαλτικά 

 
Α6.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ 
  

   Οι μέθοδοι εργασίας και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και υλικά, που αναφέρονται στο παρόν 
κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με την προσφορά και τις 
δυνατότητες του Αναδόχου (π.χ. η χρήση εγκατάστασης σκυροδέματος μπορεί να αντικατασταθεί από την 
αγορά έτοιμου σκυροδέματος). Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η πιθανή κατάργηση κάποιων μέτρων 
ασφαλείας, στην περίπτωση που αυτά δεν αφορούν πλέον πραγματοποιούμενη εργασία και η προσθήκη 
κάποιων πρόσθετων μέτρων στην περίπτωση αλλαγής κάποιων μεθόδων. 

Αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες και μέσα κατασκευής ανά φάση κατασκευής του έργου είναι οι 
παρακάτω: Γενικές εκσκαφές Γ-ΗΜ, Δάνεια από θραυστό υλικό λατομείου, επιχώματα, κατασκευή τεχνικών 
από σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευή στρώσης με 3

Α
 και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

 
 Α7. .ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Οργανισμών Κοινής Ωφελείας) 



Στην περιοχή του έργου, τα μόνα δίκτυα Ο.Κ.Ω. που είναι γνωστά στους μελετητές είναι τα εναέρια 
δίκτυα ΔΕΗ και υπόγειο δίκτυο ΟΤΕ. Στην περίπτωση που απαιτηθεί κάποια μεταφορά, αυτή θα γίνει σε 
συνεννόηση με τον αντίστοιχο Ο.Κ.Ω.  

Υπόγεια δίκτυα ΟΤΕ εντοπίστηκαν στην περιοχή. Παρ’ αυτά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για τη διακρίβωση της ύπαρξής τους ή όχι. Παραδείγματα τέτοιων 
δικτύων είναι το δίκτυο φυσικού αερίου, τα δίκτυα οπτικών ινών του ΟΤΕ κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δοθεί στα δίκτυα ύδρευσης του οικισμού, ώστε σε περίπτωση καταστροφής κάποιου κλάδου, αυτός να 
αποκαθίσταται ταχέως και να μην παρατηρηθεί πρόβλημα στους κατοίκους του οικισμού. 
 
Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ 
 
1   Πτώση οχημάτων , πεζών ή προσωπικού στις ανοιγμένες τάφρους 
2 Κατάρρευση πρανών – αστοχία του εδάφους – απουσία ή ανεπαρκής αντιστήριξη λόγω ύπαρξης 
προγενέστερων εκσκαφών – δονήσεις λόγω διέλευσης βαρέων οχημάτων, συγκέντρωσης των υλικών 
εκσκαφής, εργαλείων ή άλλων βαρών πλησίον του ανοίγματος και από εισροή υδάτων. 
3    Κίνδυνος από πτώσεις – μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων 
4    Κίνδυνος από την  χρησιμοποίηση  μηχανικών  μέσων 
5    Κίνδυνος από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, σκόνη) 
6    Κίνδυνος από δίσκο κοπής 
 
Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
1 Να απαγορευθεί η χωρίς λόγω παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών και να τηρούνται 
αυστηρά οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 
2 Απαραίτητη σήμανση για την εκτέλεση αυτών των εργασιών και να γίνονται ανθεκτικά γεφυρώματα δια την 
διέλευση διαβατών και οχημάτων ή πρέπει να αφήνονται οι ενδεδειγμένες θέσεις στερεές διαβάσεις 
3 Κατασκευή αντιστήριξης των πρανών παράλληλα με την πρόοδο των εργασιών, εάν υπάρχει ανάγκη δια 
καταλλήλων μεθόδων ή δια μηχανικών μέσων εξ αποστάσεως άνευ της εισόδου των εργαζομένων στην 
εκσκαφή 

1. Να τοποθετούνται τα προϊόντα εκσκαφής ή άλλα αντικείμενα μακριά από το χείλος της εκσκαφής και τα 
χείλη της εκσκαφής να περιβάλλονται από κράσπεδα 

2. Να χρησιμοποιούνται ως χειριστές μηχανημάτων άτομα με τις απαραίτητες άδειες και με εμπειρία και να 
γίνεται σωστή συντήρηση των μηχανημάτων 

3. Προ της ενάρξεως εργασιών εκσκαφών με την συνεργασία των αρμοδίων φορέων πρέπει να ερευνάται η 
ύπαρξη δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος και να γίνεται η απαιτούμενη απομόνωση ή μεταφορά 

7   Χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων προστασίας ακοής 

 
ΤΜΗΜΑ Β’ 

 
Β1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από 
προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων», κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις και 
υποφάσεις εργασίας». Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 

1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές 
απαριθμούνται στο ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε 
όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να 
γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 

2. Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την 
κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1,2, ή 3 
στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών 
είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  
 

 Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι 
είτε (Ι)  η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας 
(π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 
είτε (ΙΙ)   οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων 
καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής 
συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.) 
είτε (ΙΙΙ)     ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι 
περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας 
σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 



 

 Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου 
είτε (Ι)   η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 
τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 
είτε (ΙΙ)       δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση 
οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 
είτε (ΙΙΙ)      ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω κι αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. 
κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

 

 Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΦΑΣΕΙΣ 

1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

3. ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 

 
 

 
Συμπληρωματικά μέτρα προστασίας 
01000 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Κ-001 : Έλεγχος ευστάθειας των γαιωδών επιφανειών πλησίον θα προηγείται της ανάληψης 
εργασιών και αν απαιτείται θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα. 
Κ-002 : Συχνές, τακτικές επιθεωρήσεις θα διενεργούνται για πρόδρομα σημεία αστοχίας γαιωδών 
επιφανειών και αν απαιτείται και των τεχνικών μέσων εξασφάλισής των. 
Κ-003 : Συχνή τακτική επιθεώρηση των γαιωδών επιφανειών για επισφαλείς χαλαρούς όγκους, 
τοπικές συγκεντρώσεις τάσεων, επικείμενες αποσφηνώσεις ή θραύσεις, ταχείες εξαλλοιώσεις, 
πρόσφατες εκριζώσεις, ξένα σώματα, αλλαγή σχηματισμού και λοιπά σχετικά θα προηγείται της 
ανάληψης εργασιών πλησίον πρανών και αν απαιτείται θα επιχειρείται ξεσχάρωμα. 
Κ-004 : Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 
Κ-005 : Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση υπερφόρτισης πρανών, επιφανειών 
θεμελίωσης ή προσωρινών χωμάτινων επιφανειών με συσσώρευση υλικών πάσης φύσης και 
εξοπλισμού θα απαγορεύεται. 
Κ-006 : Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών μέτρων εξασφάλισης θα 
διενεργείται μετά από βίαια φυσικά φαινόμενα. 
Κ-007 : επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών μέτρων εξασφάλισης θα 
διενεργείται μετά από ανάπτυξη επιταχύνσεων σ’αυτά λόγω ανατινάξεων. 
Κ-008 : Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων εκ μηχανημάτων στα πρανή θα 
απαγορεύεται. 
Κ-011 : Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου θεμελίωσης θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν 
επηρεάζουσες πλησίον κατασκευαστικές δραστηριότητες. 
Κ-012 : Επιτόπιος έλεγχος και ανέρευση σχετικών σχεδίων ΟΚΩ θα διενεργείται πριν την ανάληψη 
οποιασδήποτε νέας κατασκευαστικής δραστηριότητας. 
Κ-013 : Σύστημα ελέγχου μικρομετακινήσεων του έργου και δίαιτας υπόγειου και ελεύθερου 
υδάτινου ορίζοντα θα υφίσταται σε βαθμό και έκταση που επιτρέπει η σοβαρότητα του έργου, η 
βαρύτητα των συνεπειών, η ταχύτητα προόδου εργασιών και χρόνου απόκρισης των μέτρων 
επέμβασης. 
Κ-014 : Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου εργασίας θα λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του εδάφους και η επίδρασή τους σε κάθε κατασκευαστική φάση. 
 



02000 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
Κ-015 : Σαφής κυκλοφοριακή ρύθμιση θα υφίσταται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά 
με την έξω – και έσω – κυκλοφορία του έργου, μηχανοκίνητης, πεζής και υλικών. 
Κ-016 : Θα διαμορφώνεται πάντοτε σαφές σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας πεζών – οχημάτων 
και αντιθέτως κινουμένων οχημάτων. 
Κ-017 : Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στους 
χώρους κυκλοφορίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε τα εμπόδια θα σημαίνονται κατάλληλα. 
Κ-018 : Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού μεταξύ οχημάτων. 
Κ-019 : Τα ακινητοποιημένα οχήματα και μηχανήματα θα έχουν πάντοτε ενεργοποιημένη την πέδη 
στάθμευσης. 
Κ-020 : Η κίνηση μηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόμενης μηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας 
χωρίς βοηθό θα απαγορεύεται. 
Κ-021 : Όλα τα εμπλεκόμενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήματα, μηχανήματα, πλωτά 
μέσα, μηχανές και εργαλεία θα φέρουν τις νόμιμες άδειες και εξοπλισμό, θα έχουν υποστεί όλους 
τους προβλεπόμενους ελέγχους και θα διατηρούνται συνεχώς συντηρημένα και σε καλή κατάσταση. 
Κ-024 : Ελάχιστη απόσταση και διαστήματα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούμενου 
εξοπλισμού. 
Κ-025 : Οι αμφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σημαίνονται και θα απομονώνονται 
απαγορευομένης της πρόσβασης οχημάτων σ’αυτές. 
Κ-026 : Η μονόπλευρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς 
ειδικά μέτρα θα απαγορεύονται. 
Κ-027 : Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων με προβληματική φόρτωση θα ελέγχεται. 
Κ-028 : Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτομο (επιστάτης, 
στοιβαδόρος κλπ.). 
Κ-029 : Η φόρτωση οχημάτων ή μηχανημάτων καθ’υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο 
κατασκευαστής θα απαγορεύεται. 
Κ-030 : Οι χρόνοι μετάβασης επιστροφής και εν γένει οι ταχύτητες των οχημάτων θα ελέγχονται 
συνεχώς. 
Κ-031 : Ο χώρος του εργοταξίου θα σημαίνεται καταλλήλως. 
Κ-033 : Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της επικίνδυνης 
δραστηριότητας. 
Κ-034 : Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται 
συνεχώς. 
Κ-035 : Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόποι αποκομιδής αχρήστων. Αποθηκεύονται στον 
εργοταξιακό χώρο και αποκομιδή αχρήστων με μηχανικά μέσα. 
Κ-036 : Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών.  
Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά. 
Κ-037 : Κατασκευή ικριωμάτων 
Δεν απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα πέραν των συνηθισμένων. 
Κ-038 :   Απομάκρυνση οιουδήποτε κατά την  εργασία  διαστρώσεως θερμού  Ασφαλτομίγματος 
03000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 
Κ-039 : Για κάθε υψομετρική διαφορά >1,00 μ. επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται 
μέριμνα για κατάλληλα μέτρα προστασίας έναντι πτώσης, ήτοι απομόνωση περιοχής ή απαγόρευση 
προσπέλασης ή κάλυψη ή περίφραξη ή ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα. 
Κ-040 : Σε κάθε κεκλιμένη επιμήκη επιφάνεια όπου ενδεχόμενα απλή πτώση θα επιφέρει και 
μεγάλες ταχύτητες καθόδου θα λαμβάνονται τα ίδια μέτρα όπως και στις πτώσεις από ύψη. 
Κ-041 : Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα 
λαμβάνονται και σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας θα προβλέπεται κατάλληλη σήμανση και 
χρήση αντιολισθηρών υποδημάτων από τους εργαζόμενους. 
Κ-042 : Δημιουργία προσβάσιμων επιφανειών εργοταξίου ανώμαλης γεωμετρίας ή ατάκτως 
συσσωρευμένων υλικών θα αποφεύγεται και αν αυτό δεν είναι εφικτό κατάλληλα μέτρα θα 
λαμβάνονται (απομόνωση περιοχής, ασφαλείς διάδρομοι διέλευσης κλπ.). 
Κ-043 : Συνεχής προσπάθεια θα καταβάλλεται στο εργοτάξιο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για 
ευταξία ως προς τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού. 
Κ-044 : Θα υφίσταται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού. 
Κ-045 : Κάθε επιφάνεια εργασίας θα ελέγχεται ως προς τη φέρουσα ικανότητα της για τη συνήθη και 
ορθή χρήση, πριν να επιτραπεί η εργασία αυτή. 



Κ-046 : Κάθε ειδική δίοδος (μαδέρια, ελαφρές πεζογέφυρες, πασαρέλες, ψηλές ράμπες, λαμαρίνες 
κλπ) και εφόσον απαιτείται θα είναι κατασκευασμένη ορθώς, με επαρκή γεωμετρία και αντοχή, 
αντιολισθηρή, ασφαλώς εδραζόμενη, κατάλληλα σημασμένη, με προστασία έναντι πτώσης και 
ολίσθησης. 
Κ-047 : Μόνο τυποποιημένος εξοπλισμός εγκεκριμένων κατασκευαστών θα χρησιμοποιείται στο 
εργοτάξιο. 
Κ-048 : Μόνο έμπειρο, καταρτισμένο και ευφυές προσωπικό θα χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή. 
Κ-049 : Θα γίνεται χρήση μόνο αεροπερατών επενδύσεων στις προσόψεις των ικριωμάτων. 
04000 ΕΚΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ – ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
Κ-050 : Πριν την έναρξη εργασιών χρήσης εκρηκτικών θα ελέγχεται ο χώρος ως προς τα μέτρα και 
τις αποστάσεις ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά του πετρώματος και την ακολουθητέα μέθοδο 
εργασίας (διάτρησης, γόμωσης, εμπυρευμάτωσης, επιγόμωσης, ελέγχου, πυροδότησης), τη μέθοδο 
γείωσης γομωτών, τα ΜΑΠ, τη σήμανση (ηχητική, οπτική) και μέθοδο επικοινωνίας, τη διευθέτηση 
χώρων κατά επικινδυνότητα και αποκλεισμούς διόδων, την επιθυμητή περιοχή κατακρήμνισης, τη 
διερχόμενη κυκλοφορία (πεζή και μη) και των γειτονικών κατασκευών και προστασία πληθυσμού. 
Κ-051 : Θα απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής. 
Κ-052 : Η πυροδότηση θα γίνεται κατόπιν ελέγχου γραμμής πυροδότησης και διαρροών προς γη και 
μόνο με δυναμοεκρηκτήρα το κλειδί του οποίου θα φέρει πάντοτε μαζί του ο γομωτής – πυροδότης 
και όχι με χρήση ρεύματος πόλεως. 
Κ-053 : Θα απαγορεύεται η εργασία χωρίς επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση καταιγίδας, 
νεφών σκόνης, παρουσία γραμμών υψηλής τάσης ή πομποδεκτών ή παρασιτικών ρευμάτων. 
Κ-054 : Ο γομωτής πυροδότης μετά την παρέλευση του χρόνου ασφαλείας θα επισκέπτεται το 
μέτωπο και θα μετρά τα επιτυχή διατρήματα και τις πιθανές αφλογιστίες, σε τέτοια περίπτωση θα 
τίθεται σήμανση, φύλακας και θα αποφασίζεται η καταλληλότερη μέθοδος επαναπυροδότησης. 
Κ-055 : Θα απαγορεύεται αυστηρά η αποεπιγόμωση με σιδηρό εργαλείο και η επαναδιάτρηση σε 
υπόλοιπο διατρήματος (κοτσάνι). 
Κ-056 : Γενικά θα αποφεύγεται η αποθήκευση εκρηκτικών υλών αν όμως είναι απολύτως αναγκαίο 
τότε θα κατασκευασθεί αποθήκη σύμφωνα με τις προδιαγραφές και θα εκπονηθεί ειδικό σχέδιο 
ασφαλείας και κανονισμός λειτουργίας. 
Κ-057 : Κατά την απλή εναπόθεση ποσότητας εκρηκτικών μόνο ημερησίας κατανάλωσης θα 
τηρούνται μέτρα παρόμοια με των αποθηκών, ενώ οι προσκομιζόμενες, καταναλωθείσες και 
αποκομιζόμενες ποσότητες θα καταγράφονται λεπτομερώς. 
Κ-058 : Αν χρειάζεται ικανός αριθμός φιαλών αερίου στο εργοτάξιο, η αποθήκευση θα γίνεται σε 
ευάερους χώρους, προστατευμένους από την ηλιακή ακτινοβολία, σε όρθια θέση, προσδεδεμένες με 
καλύμματα ασφαλείας και με διαχωρισμό αερίων όπως και πλήρεις – κενές φιάλες. 
Κ-059 : Δε θα γίνονται δεκτοί προμηθευτές ή υπεργολάβοι που διακινούν φιάλες σε οριζόντια θέση, 
υπερθερμασμένες, κακοποιημένες, χωρίς κάλυμμα ασφαλείας, ελλιπώς στερεωμένες και σε κλειστά 
μη αεριζόμενα μεταλλικά κουβούκλια. 
Κ-060 :  Στο μέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται μόνο ένα φορείο με ζευγάρι φιαλών Οξυγόνου – 
Ασετιλίνης σταθερά προσδεδεμένων, κατάλληλα συνδεδεμένων, με καλή κατάσταση συνδέσεων, 
μανοεκτονωτών, μετρητών, σωλήνων, αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, σαλμιών και λοιπού 
εξοπλισμού. 
Κ-061 : Θα απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση του αερίου αυτού. 
Κ-062 : Στο μέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται μόνο μία φιάλη σταθερά προσδεδεμένη, κατάλληλα 
συνδεδεμένων, με καλή κατάσταση συνδέσεων, αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, φλογίστρου και 
λοιπού εξοπλισμού. 
Κ-064 : Κατά την ανεύρεση, λόγω εκσκαφής, δικτύου πόλης η εκσκαφή θα συνεχίζεται χειρωνακτικά 
και υπό την επίβλεψη αρμόδιου υπαλλήλου της εταιρίας. 
Κ-065 : Η πλήρωση του δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης και η χρήση του θα επιτρέπεται μόνο 
μετά τους απαραίτητους ελέγχους. 
Κ-066 : Θα τηρείται αυστηρό πρόγραμμα συντηρήσεων του εξοπλισμού. 
Κ-070 : Καμμία ανύψωση με συρματόσχοινα δε θα επιτρέπεται αν δε γίνει σωστό αρτάνιασμα από 
αρμόδιο άτομο (σαμπανιαδόρος, χειριστής). 
Κ-071 : Ο χειριστής της μηχανής θα έχει άμεση ορατότητα με την επικίνδυνη ζώνη ειδικά όταν 
επιχειρεί απέμφραξη. 
Κ-072 : Κανείς δε θα εισέρχεται στη ζώνη εκτόξευσης υλικού. 
 
05000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 



Κ-073 : Πριν την έναρξη εργασιών σε παλαιές κατασκευές θα προηγείται έλεγχος του οργανισμού 
τους. 
Κ-074 : Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης του φέροντος οργανισμού 
της κατασκευής θα απαγορεύεται. 
Κ-075 : Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων στον οργανισμό της 
κατασκευής θα απαγορεύεται. 
Κ-079 : Τα προς αποξήλωση στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία 
της αφαίρεσής των. 
Κ-080 : Τα αναρτούμενα στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία 
στερέωσής τους, τα δε ήδη αναρτημένα θα ελέγχονται για τυχόν αστοχίες των συνδέσμων των. 
Κ-081 : Θα απαγορεύεται η διακίνηση μη χύδην υλικών που δε θα είναι σταθερά προσδεδεμένα στο 
πήγμα του οχήματος ή εξασφαλισμένα έναντι μετακίνησης. 
Κ-082 : Κατά την ανυψωτική δραστηριότητα υλικών θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για να 
αποφευχθεί η πρόσκρουση του φορτίου (ασύστροφα συρματόσχοινα, οδηγά σχοινία, επαρκής 
ανυψωτική ικανότητα και ύψος, χώρος ελεύθερος εμποδίων). 
Κ-083 : Τα υλικά που μεταφέρονται σε παλέτες θα μετακινούνται κατόπιν ελέγχου της συσκευασίας 
τους. 
Κ-084 : Θα υφίσταται καλός συντονισμός σε περίπτωση συνδυασμένης ανύψωσης φορτίων από 
δύο ανυψωτικές διατάξεις. 
Κ-085 : Η πρόσδεση φορτίου για ανύψωση θα γίνεται ή θα επιβλέπεται από έμπειρο άτομο 
(σαμπανιαδόρο). 
Κ-086 : Όλο το προσωπικό που θα εμπλέκεται σε χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων θα έχει 
εκπαιδευτεί επ’αυτού. 
Κ-087 : Θα απαγορεύεται η απ’ευθείας χειρωνακτική μετακίνηση υλικών που δεν προσφέρουν 
σταθερή λαβή. 
Κ-088 : Θα απαγορεύεται η υπερστοίβαση υλικών χύδην ή μη, ειδικά αυτών που δεν προσφέρουν 
σταθερή βάση έδρασης ή που δίνουν σωρούς ασταθείς. 
Κ-089 : Απόθεση σωρών χύδην υλικών με προσωρινές γωνίες πρανών μεγαλύτερες από τη φυσική 
δε θα επιτρέπεται. 
Κ-090 : Η απόληψη υλικού από στοίβα ή σωρό με τρόπο που να υπομονεύει την ευστάθειά τους θα 
απαγορεύεται. 
 
06000 ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
Κ-091 : Πλησίον επικινδύνων για πυρκαγιά δραστηριοτήτων θα υπάρχει πάντοτε κατάλληλη 
πυροσβεστική διάταξη σε περίοπτη θέση, σε καλή κατάσταση, άμεσα προσπελάσιμη και 
αναγομωμένη. 
Κ-092 : Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων – μηχανημάτων χωρίς τους απαραίτητους 
πυροσβεστήρες δε θα επιτρέπεται. 
Κ-093 : Οι προσωρινές αποθέσεις καυσίμων θα ελέγχονται τακτικά και οι διαμορφωμένες 
εγκαταστάσεις θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές των αντίστοιχων μονίμων. 
Κ-094 : Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε το καύσιμο φορτίο πλησίον να είναι το ελάχιστο δυνατόν. 
Κ-095 : Εκτεταμένη αποψίλωση θα διενεργείται στην περιοχή του εγοταξίου πριν την έναρξη της 
καλοκαιρινής περιόδου, εφόσον απαιτείται και οι επιτόπιες συνθήκες το επιβάλλουν. 
Κ-096 : Σύστημα ταχείας και συχνής αποκομιδής απορριμμάτων θα οργανωθεί στο εργοτάξιο. 
Κ-097 : Εργασία πλησίον εναέριων ηλεκτρικών αγωγών, που πρέπει να παραμείνουν υπό τάση, θα 
εκτελείται με μέγιστη προσοχή και με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 
Κ-098 : Θα γίνεται προσπάθεια μη συνύπαρξης σε κοντινή απόσταση ηλεκτροφόρων γραμμών, 
κατασκευαστική δραστηριότητα και καύσιμο φορτίο. 
Κ-099 : Πριν την έναρξη εργασιών θα επιχειρείται εντοπισμός πιθανής κοντινής διέλευσης 
ρευματοφόρου γραμμής και η δυνατόν διακοπή της. 
Κ-100 : Θα απαγορεύεται η παρουσία ευφλέκτων πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 
 
07000 ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
Κ-101 : Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περίπτωση εναέριων ηλεκτροφόρων γραμμών, όταν 
εκτελούνται εργασίες με ανυψούμενα υλικά ή εξοπλισμό (σωλήνες, μπετόβεργες, γερανός, αντλία 
σκυροδέματος, υδροβολές, εκτοξεύσεις, ανατροπή οχημάτων, καλαθοφόρα, αερομεταφορές, 
εκνεφώσεις κλπ.). 



Κ-102 : Το δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου θα πληρεί τις προδιαγραφές του κανονισμού 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Κ-103 : Όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι χειριστές ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων θα 
εκπαιδευθούν στην ορθή χρήση, συντήρηση, προφύλαξη, ανάπτυξη και αποσυναρμολόγηση του 
δικτύου όπως και στη σωστή ρευματοληψία και διανομή ρεύματος. 
Κ-104 : Το δίκτυο του εργοταξίου θα τελεί υπό τη συνεχή επίβλεψη καταλλήλου ατόμου με 
προσόντα ανάλογα και με τη δυναμικότητα της εγκατάστασης. 
Κ-105 : Η εργασία σε περιοχές με βεβαρημένες συνθήκες κεραυνοπληξίας, λόγω αναγλύφου, 
σύστασης ή παρουσίας εξοπλισμού σε περίοδο καταιγίδας ή χαμηλής διέλευσης νεφών δε θα 
επιτρέπεται, ειδικά θα απαγορεύονται αυστηρά οι μεταγγίσεις καυσίμων. 
Κ-106 : Ο επικίνδυνος για κεραυνοπληξία εξοπλισμός (σιλό, γερανοί, οχήματα, βυτία καυσίμων, 
ιστοί, κλπ.) θα προστατεύεται κατάλληλα. 
Κ-107 : Ασφαλή καταφύγια για το προσωπικό θα υφίστανται για την περίοδο καταιγίδας. 
Κ-108 : Ειδικές εργασίες απαιτούσες υψηλή ασφάλεια έναντι ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού (γόμωση 
εκρηκτικών, σκόνες μετάλλων κλπ.) θα παρακολουθούνται με όργανα οι δυσμενείς φυσικές 
παράμετροι. 
Κ-109 : Θα απαγορεύεται η επέμβαση προς επισκευή ή συντήρηση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Κ-110 : Θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετασκευή τυποποιημένου εξοπλισμού. 
 
08000 ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑ 
Κ-113 : Κάθε θέση εργασίας θα επιτηρείται συνεχώς και όλοι οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν τη θέση 
τουλάχιστον δύο συνεργατών τους και θα αναφέρουν πάσα αλλαγή θέσης των. 
Κ-116 : Η εργασία στα έγκατα κατασκευών (έγκοιλα, ρεύματα, τάφροι, φρέατα, εκσκαφές, κανάλια, 
ταμιευτήρες, σήραγγες, δεξαμενές, διπύθμενα, βυτία, κάδοι κλπ.) σε φάση αυξημένου κινδύνου 
κατάκλυσης από υγρό μέσο θα απαγορεύεται. 
Κ-117 : Για την περίπτωση μη αναμενόμενης πάντως πιθανής κατάκλυσης (θραύση σωλήνος 
ύδρευσης, θραύση δικλείδας, άφιξη πλημμυρικού προφίλ υδατορεύματος, θραύση κυματισμού κλπ.) 
ή ρευστοποίησης εδάφους θα προβλέπεται διάταξη ταχείας ανάσυρσης εργαζομένων. 
 
09000 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Κ-123 : Η επαφή με υλικά έντονης αλκαλικής αντίδρασης (τσιμέντο, σκυρόδεμα, ειδικά κονιάματα, 
απορρύπανση κλπ) θα αποφεύγεται. 
Κ-124 : Θα υφίσταται πλησίον της διεργασίας αυτής δυνατότητα πλύσης με άφθονο νερό. 
 
10000 ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Κ-125 : Κατά τη διάρκεια συγκολλήσεων θα χρησιμοποιούνται πετάσματα για την προστασία του 
κοινού και των πλησίον ευρισκόμενων εργαζομένων. 
Κ-126 : Η έκθεση των εργαζομένων στην ηλιακή ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 
Κ-127 : Οι οθόνες οπτικής απεικόνισης θα είναι χαμηλής ακτινοβολίας. 
Κ-128 : Η έκθεση των εργαζομένων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 
Κ-129 : Η εργασία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες θα καλύπτεται από ειδική διαδικασία ασφαλείας. 
Κ-130 : Οι πιθανότητες άμεσης οπτικής επαφής με LASER θα ελαχιστοποιείται. 
Κ-131 : Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να 
επιλέγονται κατάλληλα ή να τροποποιούνται ή να τίθενται μακριά ή να απομονώνονται και αν αυτό 
δεν είναι εφικτό θα τίθεται σήμανση στην περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των 
εργαζομένων. 
Κ-132 : Θα επιλέγονται μέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατό λιγότερη σκόνη (πχ 
υγρή δέσμευση στην πηγή, αποκονίωση αναρρόφησης, κλειστά συστήματα κλπ) και αν αυτό δεν 
είναι εφικτό θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζόμενων. 
Κ-133 : Σε εργασία ακραίων θερμοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης. 
Κ-134 : Η έκθεση των εργαζομένων σε υγρά περιβάλλοντα πρέπει να ελαχιστοποιείται ενώ μέριμνα 
θα λαμβάνεται για μείωση των επιπτώσεων (στολές, αερισμός, στραγγίσεις, απορροές, 
υποβιβασμός υδροφόρου ορίζοντα κλπ). 
Κ-135 : Σε χώρους με πιθανότητα ανάπτυξης ατμόσφαιρας δηλητηριωδών αερίων θα ανιχνεύεται 
συνεχώς ο χώρος όσον αφορά τον επικίνδυνο παράγοντα, εφόσον τα μέτρα (περιορισμός 
εκπομπών, αλλαγή μεθόδου εργασίας, αερισμός χώρου, αύξηση όγκου πεδίου διάχυσης κλπ) δεν 
κρίνονται επαρκή ή σίγουρα. 



Κ-136 : Κάθε υλικό που θα εισέρχεται στο εργοτάξιο θα είναι αναγνωρισμένο και θα φέρει 
επισήμανση, ενώ η έκθεση στα τοξικά υλικά θα ελέγχεται συνεχώς. 
Κ-137 : Στο εργοτάξιο δε θα γίνεται χρήση υλικών που περιέχουν αμίαντο. 
Κ-138 : Σε περίπτωση ανάγκης χειρισμού παλαιών υλικών αμιάντου η εργασία θα καλύπτεται από 
ειδική διαδικασία. 
Κ-139 : Οι χώροι αποθήκευσης ή εφαρμογής τέτοιων υλικών θα είναι καλά αεριζόμενοι. 
Κ-140 : Η επιστροφή στο μέτωπο ανατίναξης θα γίνεται μετά από το χαρακτηριστικό σήμα και στα 
υπόγεια μέτωπα θα ελέγχεται, μετά τον αερισμό, η ποιότητα της ατμόσφαιρας (ΝΟχ, Ο2, LEL κλπ). 
Κ-141 : Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανών θα 
ελαχιστοποιείται. 
Κ-142 : Μέριμνα θα λαμβάνεται για τον επαρκή αερισμό των κλειστών θέσεων συγκόλλησης 
(έντονος αερισμός, ορθή απαγωγή αερίων, αυτόνομες συσκευές προσαγωγής αέρος). 
Κ-143 : Πριν την έναρξη εργασιών συγκόλλησης θα μελετάται η περιεκτικότητα σ επικίνδυνα 
στοιχεία ή συνδυασμούς αυτών των ηλεκτροδίων και του μετάλλου (πχ HCN). 
Κ-146 : Θα αποφεύγεται η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. 
Κ-147 : Θα επιχειρείται απολύμανση ή εξουδετέρωση των μολυσμένων περιοχών αλλιώς θα 
αποφεύγεται η επαφή γυμνών μερών του σώματος με μολυσμένα υλικά, όπως επίσης και η άμεση 
εισπνοή και το κάπνισμα. 
Κ-148 : Απαγορεύεται η εστίαση εντός μολυσμένων χώρων. 
Κ-149 : Θα επιτρέπεται η εργασία μόνο σε άτομα που έχουν εμβολιασθεί κατάλληλα. 
Κ-150 : Σε κάθε φάση εργασίας θα υφίστανται κατάλληλοι και επαρκείς χώροι υγιεινής, ανάλογα και 
με τον αριθμό των εργαζομένων, καθαριζόμενοι τακτικά και αποτελεσματικά και συντηρούμενοι. 
Κ-151 : Σε περίπτωση εμφάνισης ζώων στην περιοχή του έργου η εργασία θα σταματά και θα 
επιχειρείται εκδίωξή των, επίσης μέριμνα θα λαμβάνεται για την αντιμετώπιση επικινδύνων εντόμων 
και ερπετών και θα επιβάλλεται η χρήση γαντιών για το χειρισμό υλικών σε άμεση επαφή με το 
έδαφος. 



Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 6η Φάση 7η 

01000 Αστοχίες εδάφους         

01100. Φυσικά πρανή 

01101 Κατολίσθηση Απουσία / Ανεπάρκεια υποστήριξης        

01102 Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας        

01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός        

01104 Δυναμική επιφόρτηση. Φυσική αιτία        

01105 Δυναμική επιφόρτηση. Ανατινάξεις        

01106 Δυναμική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισμός        

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 

01201 Κατάρευση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης        

01202 Αποκολλήσεις Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας        

01203 Στατική επιφόρτηση. Υπερύψωση        

01204 Στατική επιφόρτηση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός        

01205 Δυναμική επιφόρτηση. Φυσική αιτία        

01206 Δυναμική επιφόρτηση. Ανατινάξεις        

01207 Δυναμική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισμός        

01300. Υπόγειες εκσκαφές 

01301 
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα 
Τμήματα 

       

01302 
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής 
υποστήλωση 

       

01303 
Καταπτώσεις οροφής/παρειων. Καθυστερημένη 
υποστήλωση 

       

01304 Κατάρευση μετώπου προσβολής        

01400. Καθιζήσεις 

01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές        

01402 Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή        

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου        

01404 Ερπυσμός        

01405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές        

01406 Μεταβολές υδροφόρου οριζοντα        

01407 Υποσκαφή/απόπλυση        

01408 Στατική επιφόρτηση        

01409 Δυναμική καταπόνηση- Φυσική αιτία        

01410 Δυναμική καταπόνηση- ανθρωπογενής αιτία        

02000 Κίνδυνοι απο εργοταξιακό 
εξοπλισμό 

         

02100 Κίνηση Οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 1 1 1 1    

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 1 1 1 1    

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 1 1 1 1    

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος        

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου        

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση . Βλάβες συστημάτων        

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση . Ελλιπής ακινητοποίηση        

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς .Ανεπαρκής προστασία        
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς .Εκτροχιασμός        



Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 6η Φάση 7η 

02200 Ανατροπή οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση        

02202 Υποχώρηση εδάφους-Δαπέδου        

02203 Έκκεντρη φόρτωση        

02204 Εργασία σε πρανές        
02205 Υπερφόρτωση 1  1 1    

02206 Μεγάλες ταχύτητες        

02300 Μηχανήματα με κινητά μέρη 02301 Στενότητα χώρου        

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης        

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις        

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων -παγιδεύσεις 
μελών 

       

02305 Τηλεχειζόμενα μηχανήματα & τμηματά τους        

02400 Εργαλεία χειρος 02401 Αερόσφυρες        

02402 Δράπανα        

02403 Βατραχάκι        

03000. Πτώσεις από ύψος          

03100 Οικοδομές-κτίσματα 03101 Κατεδαφίσεις        

03102 Κενά τοίχων        

03103 Κλιμακοστάσια        

03104 Εργασία σε στέγες        

03200 Δάπεδα εργασίας-προσπελάσεις 03201 Κενά δαπέδων        

03202 Επικλινή δάπεδα        

03203 Ολισθηρά δάπεδα        

03204 Ανώμαλα δάπεδα        

03205 Αστοχία υλικού δαπέδου        

03206 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες        

03207 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες        

03208 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης        

03209 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού        

03210 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση        

03211 Κενά ικριωμάτων        

03300 Ικριώματα 03301 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης        

03302 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης        

03303 Κατάρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος        

03304 Κατάρευση. Ανεμοπίεση        

03305 Απουσία περίφραξης. επισήμανσης        

03400. Τάφροι/ φρέατα 03401 Φρεάτια υδραυλικών/ανελκυστήρα - Δεξαμενές        

03402         



 
Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 6η Φάση 7η 

04000. Εκρήξεις. Εκτοξευμένα   υλικά- 
θραύσματα 

 
        

04100 Εκρηκτικά Ανατινάξεις 04101 Ανατινάξεις βράχων        

04102 Ανατινάξεις κατασκευών        

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων        

04104 Αποθήκες εκρηκτικών        

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών        

04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων και μιγμάτων        

04107 Μεταφορά εκρηκτικών        

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση 04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου        

04202 Υγραέριο        

04203 Υγρό άζωτο        

04204 Αέριο πόλης        

04205 Πεπιεσμένος αέρας        

04206         

04207 Δίκτυα ύδρευσης        

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα        
04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση 04301 Βραχώδη υλικά σε θλιψη        

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων        

04303 Κατεδάφιση προενταμένων στοιχείων        

04304 Συρματόσχοινα        

04305 Εξολκεύσεις        

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων        
4400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα        

04402 Αμμοβολές        

04403 Τροχίσεις λειάνσεις        
05000 Πτώσεις- 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 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων        

05202 Διαστολή συστολή υλικών        

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων        

05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα        

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση        

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση        

05207 Κατεδάφιση        

05208 
Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκτασκευασμένων 
στοιχείων 

       

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 6η Φάση 7η 



05300. Μεταφερόμενα υλικα - 
Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 1 1 1 1    

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1 1 1    

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 1 1 1 1    

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση        

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση        

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 1 1 1    

05307 Πρόσκρουση φορτίου 1 1 1 1    

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους        

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων        

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση        

05311 Εργασία κάτω από σιλό        

05400.Στοιβασμένα υλικά - Εκφορτώσεις 05401 Υπερστοίβαση        

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού        

05403 Ανορθολογική απόληψη        

06000. Πυρκαιες              

06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση/διαφυγή ευφλεκτων αερίων          

06102 Δεξαμενές/αντλίες/βυτίο καυσίμων          

06103 Μονωτικά,διαλυτες,PVC κλπ εύφλεκτα          

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας          

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά          

06106 Αυτανάφλεξη-απορρίματα          

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας.Ανεπαρκής προστασία          

06200. Σπινθήρες και βραχυκλώματα 06201 Εναέριοι αγωγοί υπο τάση          

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπο τάση         

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπο τάση          

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα          

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις          

06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις          

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις          

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις          

06305 Πυρακτώσεις υλικών          

07000. Ηλεκτροπληξία               

07100.Δίκτυα εγκαταστάσεις 07101 Προυπάρχοντα εναέρια δίκτυα        

07102 Προυπάρχοντα υπόγεια δίκτυα        

07103 Προυπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα         

07104 Προυπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα         

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου          

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία          

07200.Σπινθήρες &  07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα          

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία        



 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 6η Φάση 7η 

08000. Πνιγμός/Ασφυξία              

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες          

08102 Εργασίες εν πλω-πτώση          

08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου          

08104 Παρόχθιες/παραλίες εργασίες. Πτώση          

08105 
Παρόχθιες/παραλίες εργασίες.Ανατροπή 
μεχανήματος 

         

08106 Υπαίθριες λεκάνες/Δεξαμενές. Πτώση          

08107 
Υπαίθριες λεκάνες/Δεξαμενές. Ανατροπή 
μηχανήματος 

         

08108 Πλημμύρα/Κατάκλυση έργου        

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείς,κινούμενοι άμμοι          

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογική καθαρισμοί          

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ          
08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου          

09000. Εγκαύματα              

9100. Υψηλές θερμοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις          

09102 Υπέρθερμα ρευστά          

09103 Πυρακτωμένα στερεά        

09104 Τήγματα μετάλλων        

09105 Άσφαλτος/πίσσας        

09106 Καυστήρες        

09200. Καυστικά υλικά 09107 Υπέρθερμαινομενα τμήματα μηχανών        

09201 Ασβέστης          

09202 Οξέα          

09203            

09300. Άλλη πηγη 09301 Συγκόλληση αγωγών          

09302            

09303            

010000. Έκθεση σε βλαπτικούς 
παράγοντες 

             

10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες          

10102 Θόρυβος/δονήσεις        

10103 Σκόνη  1  1    

10104 Υπαίθρια εργασία.Παγετός 2 2 2 2    

10105 Υπαίθρια εργασία.Καύσωνας        

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας        

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας        

10108 Υγρασία χώρου εργασίας        

10109 Υπερπίεση/υποπίεση        

10110 Ιονίζουσα ακτινοβολία τεχνιτής πηγής        

10111          



 

Κίνδυνοι Πηγές Κινδύνων Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 6η Φάση 7η 

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια        

10202 Χρήση τοξικών υλικών        

10203 Αμίαντος        

10204 Ατμοί τηγμάτων        

10205 
Αναθυμιάσεις 
υγρών/βερνίκια,κόλλες.μονωτικά,διαλύτες 

       

10206 Καπναέρια ανατινάξεων        

10207 Καυσαέρια μηχανών εσ. καύσης        

10208 Συγκολλήσεις          

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες          

10210            

10211            

10212            

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη          

10302 Μολυσμένα κτήρια          

10303 
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους,βιολογικούς 
καθαρισμούς 

       

10304 Χώροι υγιεινής        

10305            

10306            



Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1. Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών.  

2. Να σημανθεί κατάλληλα το μέτωπο των εκσκαφών εντός οικισμού ή/και στις ζώνες που διέρχονται πλησίον 
οδών, ώστε να είναι ορατό από τους διερχόμενους οδηγούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και της 
νύχτας. 

3. Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μέτρα καθ΄ ύψος από το δίκτυο της 
ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων 
(γερανός, αντλία σκυροδέματος κλπ).  

4. Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους χειριστές τσάπας, τροχού κλπ) 

5. Να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας (κυρίως για τους χειριστές 
οξυγονοκόλλησης, ηλεκτροκόλλησης, κόλλησης αγωγών, τροχού κλπ)  

6. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν προβλεπόμενα από την νομοθεσία ΠΔ-1073/81, ΠΔ-305/96, ΠΔ-778/80, ΠΔ-
396/94, ΠΔ-95/98, ΠΔ89/99, ΠΔ159/99, Δ1 3Ε/8068/510 2000. 

7. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα 
πιστοποιητικά και σήμανση που προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία.  

 
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Στις πιο πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής του έργου όπως: 
- Πλημμύρες 
- Πυρκαγιές 
- Καταρρεύσεις 
- Ατυχήματα γενικά 
ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει πάντοτε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα διαθέσιμα, όπως: 
- Πυροσβεστήρες 
- Μέσα παροχής πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) 
- Τηλέφωνα 
- Αντλίες 
- Γερανοί 
- Γεννήτριες 
- Φορτωτές 

 
Για κάθε περίπτωση θα υπάρχουν προτεινόμενες ενέργειες (βλέπε πυρόσβεση, χώροι συγκέντρωσης, διαδικασία 

εκκένωσης κλπ.) 
 
Από άποψη κάλυψης προσωπικού για την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών σε κάθε περίπτωση κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει πλήρης κατάσταση ονομάτων του προσωπικού που θα είναι αρμόδιο, π.χ. 
- Συντονιστής (ορισμένος) αντιμετώπισης έκτακτης κατάστασης / ανάγκης 
- Ομάδα Πυρόσβεσης 
- Προσωπικό Ασφαλείας (Γιατρός και Τεχνικός Ασφαλείας) 
- Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών 
- Φύλακες 

 
Για κάθε ανάγκη επικοινωνίας με εσωτερική ή εξωτερικές αρχές / υπηρεσίες θα υπάρχουν διαθέσιμα και 

κοινοποιημένα – ανηρτημένα σε εμφανή σημεία τα κάτωθι: 
- Κατάσταση Τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης 
- Κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου και της επίβλεψης που πρέπει να είναι ενημερωμένο και 

κατάλληλα εκπαιδευμένο για κάθε περίπτωση 
- Διαθέσιμες / Προσβάσιμες εξωτερικές υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, Πυροσβεστική, Αστυνομία κλπ. 
- Ειδικά για τις περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικό ρεύμα εφόσον διαπιστωθεί ανυπαρξία 

καρδιακού τόνου στο θύμα του ατυχήματος: 
 πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα ασθενοφόρο το οποίο θα διαθέτει φορητή συσκευή καρδιακής 

ανάταξης (defibrillator) με αναφορά ότι πρόκειται για ηλεκτρικό ατύχημα 
 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 δυνατόν, 

προκειμένου το προσωπικό να είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο για την πλήρη εφαρμογή μέτρων. 
 

 ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 



Κατά την διενέργεια εργασιών που απαιτούν ανυψωτικά μηχανήματα (φορτοεκφόρτωση βαρέων υλικών κλπ), θα 
πρέπει να τηρούνται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω μέτρα: 
- Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός ανύψωσης θα ανεγείρεται, συντηρείται και λειτουργεί σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή, τους κανονισμούς ασφαλείας του έργου και τις σχετικές νομοθετικές 
διατάξεις. 

- Απαγορεύεται η υπέρβαση του ασφαλούς φορτίου λειτουργίας, όπως αυτό καθορίζεται από τον 
κατασκευαστή του εξοπλισμού. Κάθε όχημα ανύψωσης θα είναι εφοδιασμένο με μέσα, όργανα ή 
ανυψωτικά διαγράμματα που θα δείχνουν το ασφαλές φορτίο λειτουργίας σε διάφορες καταστάσεις 
λειτουργίας (ποικίλες γωνίες κλίσης του βραχίονα, ποικίλες γωνίες ανύψωσης) 

- Οι χειριστές θα είναι άτομα έμπειρα, ενήλικα και κάτοχοι της σχετικής άδειας χειρισμού. 
- Στην περίπτωση που υπάρχουν στην περιοχή εργασίας εναέρια δίκτυα ΟΚΩ, θα λαμβάνονται ειδικά 

μέτρα προστασίας, όπως καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. 
- Ο εξοπλισμός ανύψωσης θα επιθεωρείται τακτικά και θα διατηρείται σε κατάσταση τέτοια, ώστε να 

είναι ικανός να εκτελέσει τη λειτουργία για την οποία προορίζεται. Σε περίπτωση που κατά την 
επιθεώρηση προκύψει ανασφαλής κατάσταση, ο εξοπλισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί μέχρι πλήρους 
επιδιόρθωσής του. 

- Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών μηχανημάτων, είτε βρίσκονται σε 
λειτουργία, είτε όχι. 

- Κάθε ανυψωτήρας θα είναι εφοδιασμένος με διάταξη που παρεμποδίζει τη διαδρομή του γάντζου 
πέρα από το ανώτατο όριο ασφαλείας σε κάθε ενδεικνυόμενη ταχύτητα. 

- Πριν την έναρξη της εργασίας θα ελέγχονται τα άγκιστρα, συρματόσχοινα, αλυσίδες κλπ. Επίσης θα 
ελέγχεται ο δείκτης επιτρεπόμενου φορτίου εάν λειτουργεί σωστά, τα φρένα, οι αυτόματοι διακόπτες 
κλπ. 

- Οι χειριστές θα πρέπει να έχουν σε κάθε στιγμή πλήρη ορατότητα και εποπτεία της φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, μεταφοράς και ανύψωσης. Αν αυτό είναι αδύνατον, θα πρέπει να υπάρχει έμπειρος 
«κουμανταδόρος», ο οποίος θα βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε ο χειριστής να μπορεί να διακρίνει 
καθαρά τις κινήσεις του, να μην κινδυνεύει όμως από τυχόν πτώση του φορτίου. 

- Όλοι οι χειριστές και εργαζόμενοι που ασχολούνται σε ανυψωτικές διαδικασίες θα γνωρίζουν άριστα 
το σύστημα σημάτων (νευμάτων) που σχετίζεται με αυτές. Κανένας, εκτός των προσώπων που έχουν 
την απαιτούμενη εμπειρία και εκπαίδευση, δεν θα κάνει σήματα στους χειριστές. 

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτίων πάνω από θέσεις εργασίας ή συγκέντρωσης προσωπικού. 
Επίσης απαγορεύεται να παραμείνει φορτίο ανυψωμένο όταν ο χειριστής φεύγει από το μηχάνημα. 

- Το βάρος του φορτίου απαγορεύεται να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ασφαλείας. Το φορτίο 
πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα και η ανάρτηση να είναι ασφαλής. 

- Εάν ο χειριστής διατηρεί επιφυλάξεις για την ασφαλή ανύψωση ή μεταφορά του φορτίου, θα το 
αναφέρει στον υπεύθυνο μηχανικό, ο οποίος θα καθορίσει τα μέτρα που θα ληφθούν. 

- Απαγορεύεται η παραμονή οποιουδήποτε εργαζόμενου στην ακτίνα δράσης του εξοπλισμού, ή το 
πεδίο αιώρησης του φορτίου. Ο χειριστής δεν θα μετακινεί το φορτίο εάν αντιληφθεί κάποιον 
εργαζόμενο εκτεθειμένο. 

- Απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση ατόμων πάνω σε άγκιστρα, φορτία, κάδους υλικών ή 
ανυψωτήρες υλικών. 

- Τα φορτία θα μεταφέρονται όσο πιο κοντά στο έδαφος είναι δυνατόν, με ευθύνη του χειριστή. 
- Τα φορτία θα τοποθετούνται και θα στηρίζονται ασφαλώς πριν αποσυνδεθούν από το γάντζο. 
- Όταν το μηχάνημα τελειώσει την εργασία του και πρόκειται να αφεθεί για το βράδυ, θα πρέπει να είναι 

πλήρως ακινητοποιημένο και άνευ φορτίου. 
 

 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ : 
Αναφέρεται εδώ ότι πέραν των συνήθων τύπων ικριωμάτων, που περιγράφονται αναλυτικά στην κείμενη 

Νομοθεσία, δεν προβλέπεται η χρήση ειδικών τύπων ικριωμάτων που να απαιτούν πρόσθετα μέτρα 
ασφαλείας. 

 
       ΠΡΟΣΘΕΤΑ : 

- 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 αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

- Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το 
εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. 

- Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά κλπ θα συλλέγονται σε ενοικιαζόμενο 
container. Το container θ΄ απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα αντικαθίστανται με άλλο κενό. 

- Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εμφανή θέση 
δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου και του 
υποκαταστήματος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή. 

 



ΤΜΗΜΑ Γ’ 
Γ.1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα 
εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται 
τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

02101 1,2,6 ΠΔ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39,46 
Ο χώρος εργασίας θα σημαίνεται κατάλληλα και θα υπάρχει φύλαξη για την 

απαγόρευση ή προστασία κυκλοφορίας  άσχετων προς το έργο οχημάτων. 

02102 1,2,6 ΠΔ 1073/81: ΑΡΘΡΑ 37,39, 46, 48, 50, 51 

Το προσωπικό θα κυκλοφορεί και θα εργάζεται σε ασφαλείς διαδρόμους και 
θέσεις εργασίας, κατά το δυνατόν σε απόσταση από οδούς διερχομένων ή 
χώρους εργαζομένων οχημάτων-μηχανημάτων. Ο χώρος εργασίας θα 
σημαίνεται κατάλληλα και θα υπάρχει φύλαξη για την απαγόρευση κυκλοφορίας 
πεζών, άσχετων προς το έργο. 

02103 1,2,6 ΠΔ 1073/81: ΚΕΦ. Β’ 
Τακτική συντήρηση των οχημάτων που θα κυκλοφορούν εντός κατοικημένης 

περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα πέδησης. 

02205 1 Π.Δ. 1073/81, άρθρα 47, 85  

05202 2,6   

05203 1   

05301 1,2,3,4,5,6 
ΠΔ 1073/81, Π.Δ. 395/94, Π.Δ. 212/76, έγγραφο Δ13Ε/5933/3-8-

1999  

05302 
1,2,3,4,5,6 ΠΔ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 46,47,48, 53, Π.Δ. 395/94, παράρτημα, παρ. 

2.4, 2.7, 2.12, Π.Δ. 212/76, άρθρο 2.9  

05303 
1,2,3,4,5,6 Π.Δ. 396/74, παράρτημα ΙΙ, παρ. 1.1, 6.3, Π.Δ. 225/89, άρθρο 

14.9  

05306 1,2,3,4,5,6 ΠΔ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 85, 86, 87,  Π.Δ. 212/76, άρθρο 2.13  

05307 

 

1,2,3,4,5,6  
 

07105 4 
ΠΔ 1073/81 ΑΡΘΡΑ 78,79 και ΠΔ 305/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, B II , 

παρ.2 
Έγκαιρη συνεννόηση με τον αντίστοιχο οργανισμό για τον εντοπισμό του 

δικτύου. 

10103 1 
ΠΔ 1073/81 ΑΡΘΡΟ 30, ΠΔ 396/94 ΑΡΘΡΟ 7 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ, παρ.4, 4.1, Π.Δ. 377/1993, Π.Δ. 395/94, παράρτημα, παρ. 
2.10 

Να γίνεται διαβροχή των εργοταξιακών χώρων για την κατακάθιση της 
σκόνης 

10104 ΟΛΕΣ ΠΔ 305/96 Παράρτημα IV, ΒΙΙ παρ. 3 
Να υπάρχει πρόβλεψη από το εργοτάξιο για λήψη τεχνικών και οργανωτικών 

μέτρων αντιμετώπισης παγετώνα 

10205 7   
 

 



ΤΜΗΜΑ Δ’ 
 

Δ1. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο 

Η προσπέλαση του έργου γίνεται από τους ασφαλτοστρωμένους επαρχιακούς δρόμους της 
περιοχής. 

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Η παραμονή τρίτων προσώπων στον χώρο του εκάστοτε εργοταξίου απαγορεύεται. Η διέλευση 
προσώπων και οχημάτων που δεν έχουν σχέση με το εργοτάξιο θα ρυθμίζεται από τον υπεύθυνο 
του εργοταξίου ή τον ανάδοχο και θα υπάρχει σηματοδότηση με προειδοποιητικές πινακίδες και 
έγχρωμες πλαστικές ταινίες. Τα διάφορα μηχανήματα θα εργάζονται σε συγκεκριμένες θέσεις, 
αλλιώς θα είναι σταθμευμένα σε ειδικούς κατάλληλους χώρους. 

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχ.  Εξοπλισμού 

Τα πάσης φύσεως μηχανήματα και μηχανισμοί σταθμεύουν σε ειδικές θέσεις του εργοταξίου, όπου 
γίνεται η 1ου βαθμού συντήρηση και επισκευή τους. 

4. Χώροι αποθήκευσης 

Δεν απαιτούνται. 

5. Χώροι των αχρήστων και επικίνδυνων υλικών περιγραφή του τρόπου αποκομιδής 
τους 

Τα άχρηστα υλικά συλλέγονται σε κάδους από τους οποίους αποκομίζονται με ευθύνη του 
υπεύθυνου του εργοταξίου ή του αναδόχου. 

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Σε κάθε εργοτάξιο θα τοποθετηθούν προσωρινοί χώροι υγιεινής, εστίασης και ένδυσης. 

7. Άλλα σημεία, χώροι  ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και υγεία των 

             εργαζομένων 

Δεν απαιτούνται 

8. Τυχών μελέτες για την κατασκευή απαιτουμένων ειδικών ικριωμάτων 

Οι συγκεκριμένες μελέτες εάν απατηθούν θα γίνουν από τον Ανάδοχο του έργου όταν 
οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου και αποφασιστούν οι θέσεις εγκατάστασης του 
εργοταξίου. 

ΤΜΗΜΑ Ε’ 
Ε1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Καταχωρούνται εδώ οι τίτλοι  των νομοθετικών διατάξεων των οποίων έχει γίνει αναφορά στον 
πίνακα του Τμήματος Γ του ΣΑΥ. 

 1. Π. Δ. 778/80 (Φ. Ε. Κ. 193 Α) «περί των μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση 
οικοδομικών εργασιών». 

2. Π. Δ. 1073/81 (Φ. Ε. Κ. 260 Α, διόρθωση σφαλμάτων Φ. Ε. Κ. 320 Α/81) «περί 
μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης 
φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού». 

3. Π.Δ. 396/94 (Φ.Ε.Κ. 220 Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ 

4. Π. Δ. 17/96 (Φ. Ε. Κ. 11 Α) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391 ΕΟΚ και 
91/383 ΕΟΚ». 

5. Π.Δ. 159/96 (Φ.Ε.Κ. 157 Α) Τροποποίηση του Π. Δ. 17/96 «Μέτρα για την 
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391 ΕΟΚ και 91/383 ΕΟΚ». 

6. Π. Δ. 305/96 (Φ. Ε. Κ. 212 Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 92/57 ΕΟΚ». 

Π.Δ. 395/1994 - Eλάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας  

 
 

  



 

 

               





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄  ΑΡΙΘΜ. 49/2014 ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. 
ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 

 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Φ.Α.Υ.) 

 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 – παρ. 3,7,8,9,10,11) 

 
 

Τίτλος έργου: Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου 
 
 
 
Εργοδότης – Κύριος του έργου : Δήμος Δεσκάτης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΤΜΗΜΑ Α- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Α1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου 
 
Α2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δεσκάτη Γρεβενών 
 
Α3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δήμος Δεσκάτης 
 
Α4. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Φ.Α.Υ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 
Α5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 

Α/Α Όνομα Ιδιότητα Έδρα Ημερομηνία 
1 Ο ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ    

 
ΤΜΗΜΑ Β – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Β1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
Τη μελέτη του εν λόγω έργου εκπόνησε ο Κρίκος Νικόλαος 
 Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. του Δήμου Δεσκάτης. 
 
Β2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 
Δεσκάτη Γρεβενών 
 
ΣΚΟΠΟΣ 

        Ο αγροτικός δρόμος που αρχίζει από το Τεχνικό στην Ποταμιά και συνδέεται με τον δρόμο 
Βλαχόστρατας και προς τις σταβλικές εγκαταστάσεις Τραπέζα - Μαλλιώρα - Σταμάτη και Μπάκαβου 
χρησιμοποιείται ως δρόμος πρόσβασης σε καλλιέργειες και σταβλικές εγκατατάσεις. Η βελτίωση και η 
ασφαλτόστρωση λοιπόν του  ανωτέρω δρόμου θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων, καθώς και των 
υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης για εύκολη και γρήγορη μετακίνηση.  Με την κατασκευή του κιβωτοειδούς 
οχετού εξασφαλίζεται η διέλευση πεζών και οχημάτων κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και την 
χειμερινή περίοδο  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Β3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Αντικείμενο της μελέτης 
Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην θέση Ποταμιά, την 
συντήρηση, βελτίωση και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου  αγροτικού  δρόμου που 
αρχίζει από το Τεχνικό στην Ποταμιά και συνδέεται με τον δρόμο Βλαχόστρατας που είχε 
κατασκευασθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ και προς τις σταβλικές εγκαταστάσεις Τραπέζα 
- Μαλλιώρα - Σταμάτη και Μπάκαβου, Την κατασκευή σωληνωτών αγωγών από 
εγκιβωτισμένους τσιμεντοσωλήνες σε θέσεις συμβολής αγροτικών δρόμων με τον υπό 
κατασκευή δρόμο,. Ο παραπάνω δρόμος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών.  
Ο δρόμος αυτός είναι σήμερα διανοιγμένος, χαλικοστρωμένος και κυκλοφορείται από 
οποιονδήποτε τύπο οχήματος όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γεωτεχνικά δεν 
παρουσιάζονται κατολισθήσεις ή άλλα γεωλογικά φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο τον 
δρόμο.  Η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού, την κατασκευή 
σωληνωτών αγωγών από εγκιβωτισμένους τσιμεντοσωλήνες, τη συντήρηση και βελτίωση 
του ανωτέρω δρόμου, με σαφή κατεύθυνση την αποφυγή ορυγμάτων και επιχωμάτων και 



άξονα χάραξης ο οποίος θα ακολουθεί τον άξονα του υφιστάμενου σήμερα δρόμου. 
Κατασκευή στο σύνολο έργων οδοποιίας - ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ. 
Η μελέτη εκπονήθηκε στάδιο Οριστικής Μελέτης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 
696/74. 

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

2.1 Στοιχεία των περιοχών 
Η περιοχή εκτέλεσης του έργου του αγροτικού δρόμου που αρχίζει από το Τεχνικό στην 
Ποταμιά και συνδέεται με τον δρόμο Βλαχόστρατας και προς τις σταβλικές εγκαταστάσεις 
Τραπέζα - Μαλλιώρα - Σταμάτη και Μπάκαβου, βρίσκεται στην περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας. Η τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής χαρακτηρίζεται από μικρές κλίσεις 
και η περιοχή από την οποία διέρχεται καλύπτεται από καλλιέργειες και σταβλικές 
εγκαταστάσεις..  
 
3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 
Ο δρόμος υφίσταται  από χρόνια είναι χαλικοστρωμένος και συγκεκριμένα πριν από  την 
διανομή του 1957 ως έχει και έχει μεταβλητό πλάτος οδοστρώματος με ελάχιστο 6,00 
μέτρα. 
Για την απορροή των ομβρίων υδάτων υπάρχουν κατασκευασμένα τεχνικά και στα σημεία 
που απαιτούνται θα κατασκευασθούν νέα τεχνικά απορροής όμβριων και κατασκευή 
κιβωτοειδούς οχετού στην θέση Ποταμιά. 
 
 
4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο αγροτικός δρόμος που αρχίζει από το Τεχνικό στην Ποταμιά και συνδέεται με τον δρόμο 
Βλαχόστρατας και προς τις σταβλικές εγκαταστάσεις Τραπέζα - Μαλλιώρα - Σταμάτη και 
Μπάκαβου χρησιμοποιείται ως δρόμος πρόσβασης σε καλλιέργειες και σε στάβλους. Η 
βελτίωση και η ασφαλτόστρωση λοιπόν του  ανωτέρω δρόμου θα εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των κατοίκων, καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης για εύκολη και 
γρήγορη μετακίνηση.  Με την κατασκευή του κιβωτοειδούς οχετού εξασφαλίζεται η 
διέλευση πεζών και οχημάτων κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και την χειμερινή 
περίοδο  
 

 



 
 

 
 
5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι η βελτίωση και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου 
αγροτικού  δρόμου.  
Περιλαμβάνει εργασίες για να αποκτήση ο υφιστάμενος δρόμος ενιαία διατομή, την 
κατασκευή επιχώματος δανείων υλικών Κατηγορίας Ε4 λατομείου  πάνω στην επιφάνεια της 
σκάφης στα σημεία που θα γίνουν τα τεχνικά, την κατασκευή υπόβασης και βάσης 
οδοστρωσίας πάχους 10 εκατοστών έκαστη, την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης πάχους 5 
εκατοστών, την κατασκευή μικροτεχνικών όπου απαιτείται για την απορροή των όμβριων 
υδάτων για την αποστράγγιση της οδού καθώς και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα 
ποταμιάς. 
 
6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

6.1 Γενικά 
Για τη σύνταξη της μελέτης οδοποιίας (οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διατομές κλπ.) και 
επειδή πρόκειται για συντήρηση της υπάρχουσας χάραξης (Αποτύπωση από την διανομή 
1957), οριζοντιογραφικά του υπάρχοντος δρόμου χωρίς παρεμβάσεις σε εκσκαφές και 
μόνο για επίτευξη ενιαίας τυπικής διατομής, δεν απαιτείται λεπτομερής τοπογραφική 
αποτύπωση του υπάρχοντος δρόμου και η αποτύπωση ζώνης εκατέρωθεν των δρόμων. 

6.2 Τοπογραφική Αποτύπωση 
Η περιοχή βρίσκεται στο φύλλο χάρτη 1:50.000 ΔΕΣΚΑΤΗ της Γ.Υ.Σ.  και στον χάρτη 
διανομής 1957 περιοχής Δασοχωρίου 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται χωρίς αμοιβή να κάνει λεπτομερής τοπογραφική 
αποτύπωση του υπάρχοντος δρόμου και  αποτύπωση ζώνης εκατέρωθεν του δρόμου 
καθώς και μηκοτομή αυτού και να τα καταθέσει στην υπηρεσία για έγκριση 

 
7.1.3 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
Η βασική αρχή διαστασιολόγησης των διαφόρων στρώσεων είναι η κατά το δυνατόν 
επίτευξη ομοιόμορφης κατασκευής σε μεγάλα τμήματα της οδού. Για τον τελικό 



καθορισμό των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών λήφθηκαν υπόψη η 
υπάρχουσα κατάσταση του δρόμου. 
 
Οδοστρωσία 

 Επίχωση με αμμοχάλικα  ελάχιστου πάχους 300mm 

 1η  στρώση υπόβασης πάχους  100mm 

 1η  στρώση βάσης πάχους  100mm 
 

Ασφαλτικά 

 1η  στρώση κυκλοφορίας πάχους 500mm με ασφαλτικό σκυρόδεμα της ΠΤΠ 
Α265 

 
 

 
7.2   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η μελέτη οδοποιίας συντάχθηκε με βάση το ψηφιακό μοντέλο εδάφους που προέκυψε 
από την τοπογραφική αποτύπωση. 
Ακολουθείται η υπάρχουσα χάραξη του υφιστάμενου δρόμου με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
αποφευχθούν οι εκσκαφές και οι επιχώσεις.  
Επίσης η ερυθρά του άξονα ακολουθεί τα υψόμετρα του υπάρχοντος υφιστάμενου δρόμου 
και είναι περίπου 50  εκατοστά ψηλότερα από τον υφιστάμενο δρόμο, για να 
κατασκευαστεί πάνω σε αυτόν τα επιχώματα  οδοστρωσίας. Με αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγονται οι εκσκαφές στον άξονα . 
Το μήκος του μελετηθέντος δρόμου είναι (339,00+600,00=939,00 μ.μ. περίπου. ) 
 

7.2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται ασφαλτόστρωση του δρόμου και η τυπική διατομή 

που εφαρμόζεται έχει πλάτος οδοστρώματος 5,00 - 6,50 μέτρα και έρεισμα 0,50 μέτρα 
εκατέρωθεν του οδοστρώματος ενιαία σε όλο το μήκος του δρόμου. Οι επεμβάσεις θα 
γίνουν σε ήδη διανοιγμένο, χαλικοστρωμένο οδικό δίκτυο που κυκλοφορείται καθ΄ όλη την 
διάρκεια του χρόνου εκτός περιόδου όπου το ρέμα ποταμιάς έχει πάρα πολύ νερό, και κατά 
την χρήση του δεν εμφανίστηκαν φαινόμενα αστάθειας του εδάφους έδρασης της οδού. 
Προβλέπεται η κατασκευή επιχώματος με αμμοχάλικο, η κατασκευή υπόβασης και βάσης 
πάχους 0,10μ αντίστοιχα σε όλο το τμήμα της οδού και η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης 
πάχους 0,05 μέτρων,  Θα κατασκευασθούν εγκιβωτισμένοι  σωληνωτοί οχετοί Φ60, σε 
θέσεις συγκέντρωσης των υδάτων και σε προσαρμογές των υπόλοιπων δρόμων με τον 
κεντρικό δρόμο ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των υδάτων προς αποφυγή υποσκαφών 
και κατολισθήσεων για την απορροή των όμβριων υδάτων για την αποστράγγιση των 
οδοστρωμάτων. Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 5,00χ2,00 σύμφωνα με τις 
πρότυπες προδιαγραφές οχετού της Εγνατίας οδού 
Η κατασκευή επιχώματος στα τεχνικά θα γίνει με Δάνεια υλικών κατηγορίας Ε2 έως Ε4 και η 
μέση απόσταση μεταφοράς είναι περίπου 24 χιλιόμετρα.    Η βάση της οδοστρωσίας και η 
ασφαλτική στρώση θα γίνουν με υλικά που θα μεταφερθούν από απόσταση επίσης  24 και 
60 χιλιομέτρων αντίστοιχα. 
Όλα τα περιγραφόμενα ανωτέρω φαίνονται αναλυτικότερα στην οριζοντιγραφία, στην 
μηκοτομή, στις διατομές και στις αναλυτικές προμετρήσεις της συνταχθείσας μελέτης 
οδοποίας. 

 
7.2.2. ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ 

Γενικότερα δεν απαιτείται σημαντικός όγκος επιπλέον υλικών, καθόσον οι συνολικές 
εκσκαφές θα καλύψουν τις επιχώσεις και οι υπόλοιπες θα μεταφερθούν εντός του έργου. 

 
7.2.3  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ  - Ο.Κ.Ω. 

Στην περιοχή του έργου δεν υφίσταται εναέρια δίκτυα οργανισμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) 
 

Β4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 Στόχος του έργου είναι με την βελτίωση και ασφαλτόστρωση  του  ανωτέρω δρόμου  να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων, καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης για εύκολη 
και γρήγορη μετακίνηση. 



 
Β5. ΣΧΕΔΙΑ  

 Οριζοντιογραφία  
 Μηκοτομές 
 Αρχιτεκτονικά κατασκευαστικά σχέδια  

 
ΤΜΗΜΑ Γ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ζώνες κινδύνου στο έργο. Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, 
ευστάθεια και αντοχή του έργου. Θέσεις δικτύων κεντρικών παροχών και διακοπτών θα σημανθούν. 
Θέσεις εξόδων κινδύνου και πυροσβεστικές φωλεές θα επισημανθούν. 
 
ΤΜΗΜΑ Δ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του έργου είναι κινητός και θα εγκαθίσταται κάθε φορά στον 
προαναφερόμενο κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο χωρίς να παρεμποδίζονται οι 
κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής. 
Τα προϊόντα εκσκαφής θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται σε χώρο αποκομιδής 
απορριμμάτων ή όπου υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία και επιτρέπεται η απόθεση τους. 
Τα υπολείμματα τροφοδοσίας του προσωπικού θα μεταφέρονται στους δημοτικούς κάδους 
απορριμμάτων της κάθε περιοχής. Σε συνεννόηση κάθε φορά με τα αντίστοιχα καταστήματα 
(καφενεία) της περιοχής θα γίνεται χρήση των χώρων υγιεινής από το προσωπικό του 
εργοταξίου ενώ το προσωπικό θα αλλάζει σε βοηθητικούς χώρους. Θα υπάρχει μικρό 
φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. 
Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των εξωτερικών τμημάτων της οικοδομής και 
τυχόν φωταγωγών που απαιτούν τη χρήση ικριωμάτων θα γίνουν από εξειδικευμένα 
συνεργεία με λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας βάσει των ισχυουσών διατάξεων. 
Η συντήρηση των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα μόνο από εξειδικευμένους τεχνίτες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
 
ΤΜΗΜΑ Ε - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με μέριμνα και δαπάνη του να παραδώσει στο φορέα κατασκευής 
του έργου ένα πλήρες και λεπτομερές Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης του Έργου. Το 
Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει τις οδηγίες και τους τρόπους για αποτελεσματική συντήρηση του 
έργου, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

3.1.1. Οδηγίες συντήρησης εξοπλισμού και υλικών σε περιόδους έκτακτης ή 
προγραμματισμένης συντήρησης. 

3.1.2. Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 
περιοδικά.  

3.1.3. Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων κύριων έργων (π.χ. 
γεφυρών, σηράγγων, σταθμών διοδίων) και όλου του εξοπλισμού, ακίνητου και κινητού.  

3.1.4.  Τεύχος οδηγιών για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζημιών, που τυχόν θα 
παρουσιαστούν μελλοντικά. 

3.2  Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θα 
δίνεται πλήρης πίνακας των περιλαμβανομένων σε αυτά μηχανημάτων με όλα τα 
χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους (κατασκευαστής/ προμηθευτής, τύπος, 
μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόμενα ανταλλακτικά, 
κλπ.) και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης του 
κατασκευαστή. 

3.3.   Το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης θα συμπληρωθεί με τα επιπλέον 
στοιχεία που θα προκύψουν κατά το στάδιο συντήρησης και λειτουργίας του έργου μέχρι 
την οριστική του παραλαβή. 

3.4.   Κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα παραδώσει επιπλέον στον 
Κ.τ.Ε. τα ακόλουθα, σχετικά με τη Συντήρηση του Έργου, στοιχεία:  




