
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       ΔΡΓΟ: ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ                          ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ  
ΔΗΜΟ Δεσκάτης                                                  2ν ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ Γεζθάηεο 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ    
                                                  
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ:53/2020                                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 343.000,00€      
  

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘ. 47/2018 ΜΔΛΔΣΗ 
                                                                                                                                                         
                                                                             

ΣΕΥΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
   

 1.ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
  
  Σν έξγν αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ 2νπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γεζθάηεο θηηξίσλ κέζσ 
ηεο ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο πάρνπο 10cm θαζώο θαη ηνπνζέηεζε κόλσζεο νξνθήο ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ κεηά παινπηλάθσλ θαζώο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζέξκαλζεο κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο αληιηώλ ζεξκόηεηαο αέξα-λεξνύ θαη ηελ ηνπνζέηεζε απηνκαηηζκώλ 
δηαρείξηζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ. Σέινο ηα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε 
θσηηζηηθά λέαο ηερλνινγίαο led. Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο από Φ/Β, 
ελώ ηέινο ζα αληηθαηαζηαζνύλ νη ιέβεηεο πεηξειαίνπ κε λένπο ιέβεηεο θπζηθνύ αεξίνπ πςειήο 
ελεξγεηαθήο απόδνζεο 
 
2.  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ 
Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο: 
Δπηδηόξζσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ αξκνινγήκαηνο ηεο ιηζνδνκήο.  
Σνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ κεηά παινπηλάθσλ   
Σνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θαη ζεξκνκόλσζεο νξνθήο. 
Σνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθώλ ιακπηήξσλ λέαο ηερλνινγίαο LED. 
Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζεξκνύ κέζνπ. 
Σνπνζέηεζε αληιηώλ ζεξκόηεηαο γηα ηελ αύμεζε ηνπ Β.Α. ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζεξκνύ κέζνπ  
Σνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο από ΦΒ. 
Σνπνζέηεζε λέσλ ιεβεηώλ θπζηθνύ αεξίνπ 
Σνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  
Θα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (απνμειώζεηο, εθζθαθέο, απνθαηαζηάζεηο). 
 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ. 
 ύκθσλα κε ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα πξνϋπνινγηζκνύ, ε δαπάλε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην 
πνζό ησλ 343.000,00€ κε ηνλ ΦΠΑ .  

 
4. ΝΟΜΟΘΕΙΑ. 
 Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ έληερλα ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 
κειέηεο ηηο ηζρύνπζεο πξόηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  ηελ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
(Σ..Τ.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.  θαη ηνλ Ν.4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα. 
 

Γρεβενά  14/08/2020 
 

Οι   σντάκτες 
 

 



 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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ΓΗΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ 
ΚΣΙΡΙΩΝ 
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  Γημοηικό χολείο Γεζκάηης 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 53/2020 

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘ. 47/2018 ΜΔΛΔΣΗ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

ΑΑ Δίδνο Δξγαζηώλ A.T. 

Κσδηθόο Κσδηθόο Κσδηθόο Μνλ. 

Πνζόηεηα 

Σηκή 

Γαπάλε (Δπξώ) 

Αξζξνπ Αλαζεώξεζεο ΔΣΔΠ Mεηξ. Μνλάδαο 

  
'ΔΛΟΣ 1501-"+ 

 
(Δπξώ) Μεξηθή Οιηθή 

     
Γαπάλε Γαπάλε 

  Ομάδα A: ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΓΑ 

1 
Αληιία ζεξκόηεηαο πςειώλ 
ζεξκνθξαζηώλ, παξαγσγήο λεξνύ, 
απόδνζεο 16 kW 

1 
ΑΤΗΕ 

Ν8452.02.17 
ΗΛΜ 27   Σεκ 4,00 4.660,88 18.643,52   

2 
Κεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα 
επεμεξγαζίαο αέξα ζε ζύλδεζε κε ηελ 
Α/Θ 

2 
ΑΤΗΕ 

Ν8557.01.14 
ΗΛΜ 33   Σεκ 4,00 4.347,36 17.389,44   

3 ηδεξνζσιήλαο Φ1’’ 3 
ΑΤΗΕ 

N8034.03.01 
ΗΛΜ 4   m 10,00 19,62 196,20   

4 
Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα δύν 
ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ θνριησηήο 
ζπλδέζεσο δηακέηξνπ ¾’’ 

4 
ΑΤΗΕ 

N8621.01.02 
ΗΛΜ 12   ηεκ 34,00 214,82 7.303,88   

5 
Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα δύν 
ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ θνριησηήο 
ζπλδέζεσο δηακέηξνπ 1’’ 

5 
ΑΤΗΕ 

N8621.01.03 
ΗΛΜ 12   ηεκ 11,00 261,74 2.879,14   

6 ζεξκνζηάηεο ρώξνπ δύν ζέζεσλ 6 ΑΤΗΕ N8647.01 ΗΛΜ 49 - ηεκ 15,00 310,07 4.651,05   

7 
Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ 
IP30 

7 ΑΤΗΕ N9351.02 ΗΛΜ 52   Σεκ 1,00 158,27 158,27   

8 
Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ 
IP67 

8 ΑΤΗΕ N9351.01 ΗΛΜ 52   ηεκ 1,00 722,33 722,33   

9 
ζεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην 
ΝΤΤ νξαηό ζηεγαλό κε κέζν κήθνο 
γξακκήο 18Μ 

9 
ΑΤΗΕ 

N8997.05.09 
ΗΛΜ 47   ηεκ 1,00 367,57 367,57   

10 
Θεξκηδνκεηξεηήο κε θνξκό 
δηαζηάζεσλ 3’’ 

10 
ΑΤΗΕ 

Ν8621.02.06 
ΗΛΜ 12       ηεκ 1,00 1.404,28 1.404,28   

11 
Τδξνκεηξεηήο κε θνξκό δηαζηάζεσλ 
1 1/2’’ 

11 
ΑΤΗΕ 

Ν8621.02.07 
ΗΛΜ 12       ηεκ 1,00 367,42 367,42   

12 
Server ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηύπνπ 
KNX 

12 ΑΤΗΕ N9351.06 ΗΛΜ 52      ηεκ 1,00 2.494,44 2.494,44   

13 
Αλαιπηήο ελέξγεηαο ηύπνπ ξάγαο 
ηξηώλ θάζεσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
ηύπνπ KNX 

13 ΑΤΗΕ N9351.07 ΗΛΜ 52      ηεκ 1,00 1.349,94 1.349,94   

14 Λακπηήξαο LED ηζρύνο 8 W 14 ΑΤΗΕ N9395.01 ΗΛΜ 59   ηεκ 190,00 7,99 1.518,10   

15 Λακπηήξαο LED ηζρύνο 3 W 15 ΑΤΗΕ N9395.02 ΗΛΜ 59   ηεκ 80,00 5,99 479,20   

16 
Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 
παξαγσγήο ελέξγεηαο 

16 ΑΣΗΔ Ν8257.1 ΗΛΜ 47   ηεκ 36,00 193,63 6.970,68   

17 
ύζηεκα θεξόλησλ πιαηζίσλ 
αινπκηλίνπ γηα Φσηνβνιηατθά πιαίζηα 
γηα ρξήζε ζε θεξακνζθεπέο 

17 ΑΤΗΕ Ν8257.2 ΗΛΜ 24   κ2 59,60 14,42 859,43   



18 
Αλαζηξνθέαο ξεύκαηνο Φ/Β 
πιαηζίσλ IP65 ηξηώλ θάζεσλ 

18 ΑΤΗΕ N9351.04 ΗΛΜ 52   ηεκ 1,00 3.359,43 3.359,43   

19 
ζεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην 
solar 6mm2 κε νξαηό ζηεγαλό  

19 
ΑΤΗΕ 

N8997.05.10 
ΗΛΜ 47   κ 156,80 22,01 3.451,17   

20 
Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο, 
πνιύθισλνο δηαηνκήο 4mm2 

20 ΑΤΗΕ N45.01 ΗΛΜ 45   κ 15,00 5,32 79,80   

21 

Δγθαηάζηαζε ιεβεηνζηαζίνπ κε 
ιέβεηεο θπζηθνύ αεξίνπ ζεξκαληηθήο 
ηζρύνο 105 kWatt θαη θπθινθνξεηή 
πιήξεο 

21 
ΑΤΗΕ 

N8693.01.07 

ΗΛΜ 

8693.01.04 
  Σεκ 1,00 7828,89 7828,89   

22 
ηόκην πόξηαο πξνζαγσγήο ή 
απαγσγήο αέξνο από αινπκίλην  
δηαζηάζεσλ  Φ250mm 

22 ΑΤΗΕ Ν36.01 ΗΛΜ 36   Σεκ 1,00 72,16 72,16   

23 

Γηαρσξηζηήο ζσκαηηδίσλ κε 
απαεξσηή βαξέσο ηύπνπ νξηδόληηαο 
ζπλδέζεσο γηα εγθαηαζηάζεηο 
ζέξκαλζεο 

23 
ΑΤΗΕ 

N8606.02.01 
ΗΛΜ 8447   Σεκ 1,00 224,69 224,69   

24 
σιήλαο θπζηθνύ αεξίνπ ζύκθσλα 
κε ηα ειιεληθά πξόηππα Φ 1 1/2 ins 

24 ΑΤΗΕ Ν8034.07 ΗΛΜ 4   κ 5,00 34,48 172,40   

 
      

Σύνολο ομάδασ Α 82.943,43 
  

 
 

ΑΑ Δίδνο Δξγαζηώλ A.T. 

Κσδηθόο Κσδηθόο Κσδηθόο Μνλ. 

Πνζόηεηα 

Σηκή 

Γαπάλε (Δπξώ) 

Αξζξνπ Αλαζεώξεζεο ΔΣΔΠ Mεηξ. Μνλάδαο 

    'ΔΛΟΣ 1501-"+   (Δπξώ) Μεξηθή Οιηθή 

          Γαπάλε Γαπάλε 

  Ομάδα B: ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΔΡΓΑ 

1 
Πνδηέο παξαζύξσλ από κάξκαξν 
καιαθό, πάρνπο 2 cm 

1 ΟΙΚ Α\75.31.01 ΑΣΟΔ 7531 - m2 53,84 78,50 4.226,44   

2 

Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε θειύθνπο 
θηεξίνπ κε πιάθεο δηνγθσκέλεο 
πνιπζηεξίλεο ησλ 17kg/m3 – 22 
kgr/m3, πάρνπο 10cm 

2 ΟΙΚ Ν79.47.01 ΑΣΟΔ 7934 - m2 250,58 40,00 10.023,20   

3 

Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε θειύθνπο 
θηεξίνπ κε πιάθεο δηνγθσκέλεο 
πνιπζηεξίλεο ησλ 30kg/m3 – 
35kg/m3, πάρνπο 10cm 

3 ΟΙΚ Ν79.47.02 ΑΣΟΔ 7934   m2 380,79 50,00 19.039,50   

4 

Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε θειύθνπο 
θηεξίνπ κε πιάθεο δηνγθσκέλεο 
πνιπζηεξίλεο ησλ 17kg/m3 – 22 
kgr/m3, πάρνπο 2cm 

4 ΟΙΚ Ν79.47.03 ΑΣΟΔ 7934 - m2 123,35 30,00 3.700,50   

5 
Σππνπνηεκέλα θνπθώκαηα από 
αινπκίλην κε δηπινύο παινπίλαθεο 

5 ΟΙΚ Ν65.01.05 ΑΣΟΔ 6501   m2 177,31 240,00 42.554,40   

6 
Θεξκνκόλσζε κε εθηνμεπόκελν αθξό 
πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 10cm 

6 ΟΙΚ Ν79.50.02 ΑΣΟΔ 7934   m2 666,54 35,00 23.328,90   



7 
Τγξνκόλσζε κε κέζνδν ζεξκνύ 
ςεθαζκνύ δύν ζπζηαηηθώλ πάρνπο 
3mm 

7 ΟΙΚ Ν79.50.03 ΑΣΟΔ 7934   m2 666,54 25,00 16.663,50   

8 
Απνμήισζε ιεβεηνζηαζίνπ από 
ραιύβδηλν ιέβεηα  ζεξκαληηθήο 
ηζρύνο εσο 500000 kcal/h 

8 
ΑΤΗΕ 

N8693.01.08.01 

ΗΛΜ 

8693.01.08.01 
  ηεκ 1,00 706,76 706,76   

9 
Γηάλνημε νπήο ε θσιηάο ζε αόπιν 
ζθπξόδεκα γηα πάρνο ζθπξνδέκαηνο 
εσο 0,25κ 

9 ΟΙΚ 22.40.02 ΟΙΚΟ 2272Α - ηεκ 3,00 28,00 84,00   

10 
Απνμήισζε απνζήθεο θαπζίκνπ 
ιακαξίλα πάρνπο 5mm κέρξη 2tn 

10 
ΑΤΗΕ 

N8693.01.09.01 

ΗΛΜ 

8693.01.09.01 
 ηεκ 1,00 470,32 470,32   

 
      

Σύνολο ομάδασ Β 120.797,52 
  

  



αθροισμα Α+Β 203.740,95 € 

προςτίθεται ΓΕ & ΟΕ 18 % 36.673,37 € 

αθροισμα 240.414,32 € 

απρόβλεπτα 15 % 36.062,15 € 

αθροισμα 276.476,47 € 

Πρόβλεψη αναθεώρηςησ 136,44 € 

αθροισμα 276.612,90 € 

ΦΠΑ 24% 66.387,10 € 

Γενικό σύνολο 343.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Οι μελεηηηές Οι ελεγκηές Ο προϊζηάμενος 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ:53/2020  
 

ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ  
ΔΡΓΟ : ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ –  
2ο ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΓΔΚΑΣΗ  
 

ΔΞΗΘΑΗΟΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ Ξ΄ΑΟΗΘ. 47/2018 ΚΔΙΔΡΖΠ 

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 
  

Άπθπο 1ο  

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΓΓΟΑΦΖΠ 
α. Ζ παξνχζα αθνξά γεληθψο ζηνπο γεληθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παληφο είδνπο Γεκνηηθψλ θαη 

Θνηλνηηθψλ Έξγσλ, ε δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 

β. Σν αθξηβέο αληηθείκελν ηνπ έξγνπ / ηεο ζχκβαζεο είλαη φπσο νξίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε Γηαθήξπμε 

Γεκνπξαζίαο, ζηελ ηερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο θαζψο θη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρεία ηεο κειέηεο 
πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.  

 
Άπθπο 2ο  

ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα: 

o Λ.4491/17, 4497/17, 4482/17, 4488/17, 4472/17 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Λ.4412/16. 
o ΘΤΑ 117384/26.10.2017 

o Λ. 4412/16 (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ Πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ ΦΔΘ 147 Α ) 

o Λ. 2672/1998 

o Λ. 3263/2004 (Φ.Δ.Θ. 179Α/28-9-2004) 
o Λ. 3316/2005 (Φ.Δ.Θ. 42Α/22-2-2005) φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

o Λ. 3310/2005 
o Λ. 3414/2005 

o Λ. 3463/06 «Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο» (ΓΘΘ) 

o Λ. 3481/06  (Φ.Δ.Θ. 162 Α’ 2/8/2006) 
o Λ. 3548/2007 (Φ.Δ.Θ. 68 Α΄/20-3-2007) θαη Λ. 3559/2007 (ΦΔΘ Α΄ 102/14-5-07) 

o Λ. 3606/207 
o Λ.3614/2007 

o Λ. 3669/2008  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα 
o Λ. 3852/2010 

o N. 3863/2010 

o N. 3871/2010 
o N 3861/2010 

o Λ. 3979/2011 
o Λ. 4013/2011 

o Λ. 4070/2012 

o Λ. 4071/2012 
o Λ. 4072/2012 

o Λ. 4053/2012 
o Λ. 4156/2013 

o Λ. 4129/2013 

o Λ. 4313/2014 
o Λ. 4250/2014 

o Λ. 4393/2016 
 

     Σα Π.Γ. 171/87, 109 /10, Π.Γ. 113/2010,  φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα 
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Άπθπο 3ο  

ΔΓΘΘΙΗΝΗ, ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθψλ Έξγσλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηνηθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη νη αλάινγεο κε ην 

είδνο θαη ηε θχζε ηνπ έξγνπ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΣΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. θαη 
Ινηπψλ Φνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα  θαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο  

Ζ Δγθχθιηνο 11 κε αξ. πξση. Γ17α/08/78/ΦΛ433.β/16-5-2012 «Σξνπνπνηήζεηο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 
εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ». 

Ζ Δγθχθιηνο 15 κε αξ. πξση. Γ17α/09/95/ΦΛ433.β/14-6-2012 «Λέεο ξπζκίζεηο γηα ηα Κεηξψα κε ην 

λ.4070/2012 – Θνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΔΔ απνθάζεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Γηαρείξηζε απνβιήησλ απφ εθζθαθέο 
θιπ.». 

Ζ κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΘ/273/17-7-2012 (ΦΔΘ 2221/Β’/30-7-2012) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα 

(440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα».  

 
Σελ απφθαζε Τπ. Τπνδ.Κεη.& Γηθη. Γ.Θ.Π./νηθ/1211/01.08.2016 (ΦΔΘ2524/16.08.2016 ηεχρνο Β) Αλαζηνιή 

ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ   (ΔΙΟΣ-ΔΣΔΠ) θαη 
εθαξκνγήο  ησλ πελήληα ελλέα (59) αληίζηνηρσλ Δζληθψλ πξνζσξηλψλ Σερληθψλ  Πξνδηαγξαθψλ (ΠΔΣΔΠ). 

Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ & Κεηαθνξψλ Γ22/4193/13.12.2019 (ΦΔΘ 4607 Β'/13-12-2019) 
πνπ εγθξίζεθαλ κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Σερληθά Έξγα εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ). Οη εμήληα νθηψ (68) απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) αληηθαζηζηνχλ ηελ 1ε έθδνζε αληίζηνηρσλ ΔΣΔΠ πνπ κε ηηο ΓΗΠΑΓ/νηθ/469/23-9-2013 (ΦΔΘ: 
2542/Β΄/10-10-2013), ΓΗΠΑΓ/νηθ.628/7-10-2014 (ΦΔΘ: 2828/Β΄/21-10-2014), ΓΗΠΑΓ/νηθ.667/ 30-10-2014 (ΦΔΘ: 

3068/Β΄/14-11-2014) θαη ΓΘΠ/νηθ.1211/01-08-2016 (ΦΔΘ 2524 Β’ /16-08-2016) ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηέζεθαλ ζε 
αλαζηνιή εθαξκνγήο ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο αλαζεψξεζεο/επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. 

Οη δχν (2) απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο εβδνκήληα (70) Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) απηέο κε α/α 21 θαη 

24 απνηεινχλ λέεο ΔΣΔΠ. 
Σελ απφθαζε Γ22/1989/12.03.2020 (ΦΔΘ 1437/Β'/16-04-2020) ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ & Κεηαθνξψλ 

ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνεγνχκελεο απφθαζεο. 

Ζ Δγθχθιηνο 27 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ./369/15.10.2012 πεξί Έληαμεο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε  ησλ 

δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα «απαιτούμενα μέτπα ασυαλείαρ και ςγείαρ στο 
επγοτάξιο». 

Δγθχθιηνο 7 κε αξ. πξση. Γ11γ/ν/5/8/12-02-2013 «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ 

Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ιηκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ 
Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ιηκεληθψλ». 

 

        Ζ Απφθαζε κε αξ. πξση. Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΔΘ 363/Β’/19-2-2013) «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε 

Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ιηκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ιηκεληθψλ» 

        Ζ Απφθαζε κε αξ. πξση. Γ11γ/ν/3/20/20-03-2013 Γηνξζσηηθέο επεκβάζεηο ζηελ απφθαζε κε αξ. πξση. 

Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΔΘ 363/Β’/19-2-2013)  «Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ 
Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ιηκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, 

Τδξαπιηθψλ θαη Ιηκεληθψλ». 

         Ζ Απφθαζε ΓΛγ/νηθ.35577/ΦΛ 466 (ΦΔΘ1746/Β΄/19-5-2017) πνπ αθνξά ηνλ «Θαλνληζκφ Πεξηγξαθηθψλ 
Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ» γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο έξγσλ : Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ιηκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ 

θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ (Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ιηκεληθψλ). 

Δπίζεο ηζρχνπλ : 

 1.  Οη Δπξσθψδηθεο  θαη θαλνληζκφο ζθπξνδέκαηνο, φπσο ηζρχεη 
 2. Όια ηα εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα (Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Πξνδηαγξαθέο θιπ) πνπ δελ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο εγθξηζείζεο ΔΣΔΠ ή δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκαηνιφγην απηψλ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα ελαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ 
ζεζπηζζεί κε ηηο ζρεηηθέο ΘΤΑ)   
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         Άπθπο 4ο   
ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
2. Ζ Γηαθήξπμε. 

3. Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 
4. Σν Σηκνιφγην Κειέηεο. 

5. Ζ  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (E..Τ.). 
6. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, (ΔΣΔΠ, ΠΔΣΔΠ, EN) 

7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Κειέηεο. 
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη νη Σερληθέο 

Κειέηεο πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, φπσο ηειηθά ζα 
εγθξηζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. 

10. Σν Υξνλνδηάγξακκα / Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, επεηδή είλαη 
δεκνζηεπκέλα θείκελα : 

 1 Οη Δπξσθψδηθεο θαη θαλνληζκφο ζθπξνδέκαηνο, φπσο ηζρχεη 
 2 Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ –ΠΔΣΔΠ) 

 3 Οη πξνδηαγξαθέο ΔΙ.Ο.Σ. θαη I.S.O. θαη νδεγίεο κειεηψλ θαη πνηφηεηαο. 
 

Άπθπο 5ο 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε επξψ, 343.000,00 €  αλαιχεηαη δε σο θάησζη: 

α) Γαπάλε αθνξνχζα ηηο πξνο δεκνπξάηεζε εξγαζίεο: ……………..…..276.476,47 €. 
β) Γαπάλε πξνκεζεηψλ απφ ηνλ εξγνδφηε:………..……………..……………………………€. 

γ) Γαπάλε αζθάιηνπ:……….………………………...…….………………………………………  €. 

δ) Γαπάλε αλαζεψξεζεο………………………………………………….………………..136,44 €. 
ε) Φ. Π. Α.: 24%  …………………………………….. ………………………….........66.387,10 €. 

 
Άπθπο 6ο   

ΔΓΓΖΠΖ, ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΔΥΠ 
1. Πξνζεζκία πεξαηψζεσο ησλ αλαηηζεκέλσλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε ΓΥΓΔΘΑ  (12) εκεξνινγηαθνχο κήλεο 

αξρνκέλεο απφ ηελ εκέξα πνπ ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε (άξζξα 147 ηνπ Λ 4412 /2016 ). Γηα θάζε κέξα 

ππεξβάζεσο ηεο πξνζεζκίαο νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 148 ηνπ Λ. 4412/2016.  
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 72 ηνπ Λ4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
 

Άπθπο 7ο 

ΔΓΓΖΠΖ 
              «Δγγχεζε ζπκκεηνρήο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. Γειαδή  :  ΠΔΛΣΔ ΥΗΙΗΑΓΔ ΠΔΛΣΑΘΟΗΑ ΣΡΗΑΛΣΑ ΓΤΟ 

ΔΤΡΩ ΘΑΗ ΔΗΘΟΗ ΠΔΛΣΔ ΙΔΠΣΑ (5.532,25 €). 

              ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ. 
              ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

              Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο 

πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο 
θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκθσληψλ-πιαίζην, δπλακηθνχ 
ζπζηήκαηνο αγνξάο, ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, ζε δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο ή ζε δηαδηθαζία επηινγήο απφ 

θαηάινγν, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

              Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78, δελ πξνζθνκίζεη 
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εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Ζ 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 
αα) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο 

θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 
ββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ' απηψλ, θαη 

γγ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 35 θαη 36 ηνπ 
λ. 4129/2013 (Α' 52), εθφζνλ απαηηείηαη. 

«Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα 
ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη 

ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο.». 
β) «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο 

ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Δεν απαιηείηαι εγγύεζε καλήρ εκηέλεζερ για ζςμβάζειρ αξίαρ ίζερ ή καηώηεπερ από ηο ποζό ηων είκοζι σιλιάδων 

(20.000) εςπώ, εκηόρ αν άλλωρ οπίδεηαι ζηα έγγπαθα ηερ ζύμβαζερ 

 
             Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα θαη ζα πεξηιακβάλνπλ θαη΄ ειάρηζην 

ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

   Ζ εγγχεζε θαιήο εθηειέζεσο νξίδεηαη γεληθά ζε πνζνζηφ  πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%)  επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο αλαζεψξεζεο) ρσξίο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, άξζξν 72 & 1.β  ηνπ Λ 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 

Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηζρχνπλ εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
α) Οη θξαηήζεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 152 κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ νπνηεδήπνηε απφ ηνλ αλάδνρν, κεξηθά ή 

νιηθά, κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί 

ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ππεξεζία επηκεηξήζεηο. Ζ κείσζε 
απνθαζίδεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ εηδηθφ 

απνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ έρνπλ εγθξηζεί νη επηκεηξήζεηο. 
β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο, θαηά ην άξζξν 

132, κεηψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο, ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ 
(20%). Σν ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε 

ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 
 

Άπθπο 8ο  
ΞΟΝΝΓΝΠ ΔΟΓΥΛ, ΘΟΥΠΔΗΠ ΙΝΓΥ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΔΥΠ 

α) Σν ελδερφκελν ζπλεκκέλν ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ δηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ παξέρεη ελδεηθηηθψο ηελ 

πξφνδν ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ εληφο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο απνπεξαηψζεσο απηνχ, ηεο πξνβιεπφκελεο 
ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή ηελ δηαθήξπμε. Κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ε ππεξεζία δχλαηαη λα εγθξίλεη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο απηνχ εθ' φζνλ απηή ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη δελ 
ζπλεπάγεηαη παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηειέζεσο ηνπ φινπ έξγνπ. 

β) Όηαλ δελ έρεη ζπληαρζεί δηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, νη ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο εθηειέζεσο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία κε πίλαθεο εξγαζηψλ πνπ 
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν ή κε έγθξηζε ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ ππνβάιιεη ν 

αλάδνρνο. 
γ) Γηα ην Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 145 ηνπ Λ.4412/2016.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ αλάπηπμε, ηεθκεξίσζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ηνπ 
«ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ», ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο, νηθνλνκηθνχο, 

πνζνηηθνχο, θηι. πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο, πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. Δπίζεο ζηε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ 
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ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ηήξεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 
εγθξίζεηο ηεο Τπεξεζίαο.  

δ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη επαξθή εξγαηηθά ρέξηα θαη κεραληθά κέζα θαη νη εξγαζίεο λα γίλνληαη 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  Αλ εθαξκφζεη ππεξσξίεο, λπθηεξηλά ζπλεξγεία θαη εξγαζία θαη' εμαηξέζηκνπο 
εκέξεο, έλζα νχησ απαηηεί ε θαιή θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ ζα δηθαηνχηαη νπδεκηάο εθ ηνπ ιφγνπ 

ηνχηνπ πξνζζέηνπ απνδεκηψζεσο. Ζ ππεξεζία δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη 
ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ, ηηο ππεξσξίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο ηεο πξνφδνπ 

ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. 
 ε) ηελ πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηηο πξνζεζκίεο ηεο ηαζζνκέλεο δηα ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ή ηνπ πίλαθα, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Λ. 4412/2016  

 ζη) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζίαο θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 
ππνδείγκαηνο ηεο ππεξεζίαο θαη πξνζππνγξαθφκελν ππ' απηνχ θαη εθπξνζψπνπ ηεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 146 ηνπ Λ.4412/2016. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, αλ θη φπνηε δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, λα 
ππνβάιιεη νπνηεζδήπνηε εθζέζεηο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο ζπλαξηψληαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο 

Τπεξεζίαο κε ηε πξφνδν ησλ έξγσλ.  

 
Άπθπο 9ο  

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΥΛ ΡΗΚΥΛ ΡΝ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 
o Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζηηο κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ κε 

δηθαηνπκέλνπ νπδεκίαο άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκηψζεσο δηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε εθάζηεο 
ηνχησλ άξζξν 53 παξ 7.ζ ηνπ Λ.4412/2016. 

α) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε εθάζηεο εξγαζίαο κεραλεκάησλ, ήηνη ηα 

κηζζψκαηα, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά ή ιφγσ εκεξαξγηψλ εμ νηαζδήπνηε αηηίαο επηβάξπλζεο νη 
δαπάλεο παξαιαβήο κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηαζηάζεσο θαη ηα 

αζθάιηζηξα απηψλ θαζψο θαη ε επηβάξπλζε ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ιφγσ επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο 
ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά θάζε δαπάλεο θαλνληθή ή έθηαθηε πνπ ηπρφλ παξνπζηαζζεί. 

β) Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ κεραληθνχ εμ εξγνδεγψλ, 

κεραλνδεγψλ, ρεηξηζηψλ, κεραλνηερληηψλ, ηερληηψλ, εηδηθεπκέλσλ θαη αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ, δη εκεξνκίζζηα 
απηψλ, εκεξαξγίαο, αζθαιίζεηο, ψξαο αξγίαο, εθηάθηνπο ρξεκαηηθέο παξνρέο. 

γ) Οη δαπάλεο ησλ απαηηνπκέλσλ δη' έθαζηνλ είδνο εξγαζίαο πιηθψλ κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ησλ 
κεηαθνξψλ απηψλ δηα παληφο κέζνπ απφ ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο επί ηφπνπ ησλ έξγσλ σο θαη παληφο 

πιηθνχ κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελν, αιι' ελδερνκέλσο απαηηεζεζνκέλνπ γηα ηελ πιήξε ζπληέιεζε εθάζηεο 
εξγαζίαο. 

δ) Οη ηπρφλ δαπάλεο παληφο είδνπο αζθαιίζεσο ησλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεσλ γηα ηελ πξνζσξηλή θαηάιεςε 

εθηάζεσλ πξνο κεηαθνξά ή απνζήθεπζε απηψλ. 
ε) Σα έμνδα απνζβέζεσο, απνζεθεχζεσο θαη θπιάμεσο ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ. 

ζη) Οη δαπάλεο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ εξγαζηψλ ή κέξνπο ηνπο κε ηα ρέξηα ησλ εξγαηνηερληηψλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ε εθηέιεζή ηνπο είλαη δπλαηή ή δελ ελδείθλπηαη λα γίλεη κε κεραλήκαηα ή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

δ) Πάζα ελ γέλεη δαπάλε, κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελε αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 
ηεο εξγαζίαο, πεξί εο ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ. 

   Οπδεκία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ είηε σο πξνο ηηο πνζφηεηεο 
θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ ελ εθάζηε εξγαζία εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ, είηε σο πξνο απνδφζεηο ησλ 

εξγαηνηερληηψλ, είηε σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ 

δηαγσληζκφ. 
o Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηπρφλ πξφζζεηεο εξγαζίεο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 156  ηνπ Λ4412/2016. Γηα ηνλ θαλνληζκφ ηηκψλ κνλάδσλ λέσλ εξγαζηψλ, ζα 
εθαξκφδνληαη ηα εγθεθξηκέλα ή ζπκβαηηθά αλαιπηηθά ηηκνιφγηα (αλαιχζεηο ηηκψλ) δηεπθξηλίδεηαη φηη απηά 

ζα εθαξκφδνληαη άζρεηα κε ηα κέζα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (δειαδή κηθξνχ ή κεγάινπ αξηζκνχ κεραλεκάησλ, ησλ γλσζηψλ ή άιισλ 

ηχπσλ, θαηλνχξγησλ ή φρη, κε εξγαηηθά ρέξηα κεξηθά ή ζπλνιηθά, ζε κηθξή ή ζε κεγάιε αλαινγία, θηι.). 

o Δθ’ φζνλ θαη κφλν πξνβιέπεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε 
πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Λ4412/2016, έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ 

Αλαδφρνπ. 
 

Άπθπο 10ο  

ΞΝΠΝΠΡΝ ΓΔΛΗΘΥΛ ΔΜΝΓΥΛ ΘΑΗ ΝΦΔΙΝΠ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 
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Δλ ηε έλλνηα ηνπ θαηά ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7.ζ  ηνπ Λ4412/2016, πνζνζηνχ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο 
αλαδφρνπ, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη επί ηεο αμίαο ησλ δηα ησλ ηζρπνπζψλ ή λέσλ ηηκψλ κνλάδνο εθηειεζζεζνκέλσλ 

εξγαζηψλ ή ησλ απ' επζείαο δη' απηεπηζηαζίαο εθηεινπκέλσλ έξγσλ δηαιακβάλνληαη: 

1) Οη κηζζνί θαη παληφο είδνπο απνδεκηψζεηο, αζθαιίζεηο θαη έμνδα θηλήζεσο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

εξγνηαμίνπ (χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, θ.ι.π.).  
2) Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζπλάςεσο ζπκβάζεσο, εγθαηαζηάζεσο, εθηειέζεσο θαη 

παξαιαβήο έξγσλ. 
3) Παληφο είδνπο θφξνη, ηέιε, έμνδα εγγπήζεσο, ηφθνη θηλήζεσο θεθαιαίσλ θαη ινηπέο πάζεο θχζεσο 

επηβαξχλζεηο. 

4) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ νξηζηηθψλ ραξάμεσλ θαη ηερληθψλ έξγσλ πνπ ζα 
παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ζπλέπεηα κηθξψλ κεηαβνιψλ ηνπ άμνλα ηνπ δξφκνπ πςνκεηξηθά θαη 

νξηδνληηνγξαθηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαζψο επίζεο θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ηππηθέο δηαηνκέο 
δξφκσλ θ.ι.π.. 

5) Οη δαπάλεο ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πςνκεηξηθέο ή 

νξηδνληηνγξαθηθέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηά κήθνο ηνκήο ή ηεο ράξαμεο. 
6) ζη) Έμνδα δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη δνθηκψλ γεληθά γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία. 
7) Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ  θαη ηα έμνδα αζθάιηζεο ή 

απνδεκηψζεσο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ θαζψο επίζεο θαη θάζε θχζεο έμνδα 
απνδεκίσζεο πξνο ηξίηνπο. 

8) Έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθνκίζεηο ησλ πξντφλησλ ζε ζέζε 

επηηξεπνκέλε απφ ηελ αζηπλνκία. 
9) Οη δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα γηα ηε ρξνληθή, πνζνηηθή, πνηνηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ηεθκεξίσζήο ηνπο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. ηελ θαηεγνξία 
απηή εκπίπηνπλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ε απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ε 

παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε κνξθή πνπ νξίδεηαη, ε ηπρφλ πξνζαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ νξηζηηθψλ 

κειεηψλ ζε επίπεδν κειεηψλ εθαξκνγήο, ε ζχληαμε θαη ελεκέξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, αδεηνδνηήζεσλ, 
κειεηψλ, ππνβνιψλ, εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, δνθηκψλ, ειέγρσλ θηι., ε ζχληαμε θη ελεκέξσζε πξνγξάκκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ην ΑΤ θαη ΦΑΤ, ε εθπφλεζε Κειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα 
ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο , ρψξνπο απφζεζεο θηι. πνπ ζα απαηηεζνχλ, ε εθπφλεζε κειεηψλ θαη ε ζχληαμε 

ζρεδίσλ ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο ησλ πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο θηι..   

10) Θάζε άιιε δαπάλε, κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελε, αιιά αλαγθαία γηα ηελ νξζή, έληερλε θαη ζχκθσλε 

πξνο ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή απαηηνχκελε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ έξγσλ απφ θάζε 
πιεπξά ζε ζρέζε πξνο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο σο θαη παληφο είδνπο επηζθαιή έμνδα. 

11) Σν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ. 
Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ην ζπκθσλεκέλν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα 

επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ θάζε θχζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

 
Άπθπο 11Ν   

ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ - ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΙΗΘΥΛ, ΔΙΔΓΣΝΠ ΑΡΥΛ, ΓΔΗΓΚΑΡΑ 
 Ο Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ αξρείν ζηνηρείσλ θαη βηβιηνζήθε ζηελ νπνία 

ζα θαηαρσξνχληαη ε αιιεινγξαθία, ηα πξσηφθνιια, ηα ζπκθσλεηηθά, ηα ζρέδηα θηι., θαη ζα ειέγρεηαη ε δηαλνκή 

ηνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο νξγάλσζεο θαη ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ απηνχ ζα θαζνξίδνληαη ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ 
Έξγνπ, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα επηηεξείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 158 

ηνπ Λ4412/2016 . 
Απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 'Έξγνπ ζε θάζε δεκφζην έξγν (Θαηαζθεπή ή 

θαη Κειέηε), ηνπ νπνίνπ ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, ππεξβαίλεη ην πνζφ 1.500.000 επξψ ρσξίο ΦΠΑ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔ ΔΠ/νηθ.502/13.10.2000 (Β' 1265),  ΓΗΠΑΓ/νηθ. 611/24.7.2001(Β' 

1013 ), ΓΗΠΑΓ/νηθ.501/1.7.2003 (Β' 928) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  

Σελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ έξγσλ αθνξνχλ θαη νη παξαθάησ απνθάζεηο: α) ΓΔΔΠΠ/νηθ.4/19.1.2001 (Β' 94), 
β) ΓΔΔΠΠ/νηθ.110/12.5.2003 (Β' 624) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ,            

γ) ε Γ14/43309/5.3.2001 (Β' 332) ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη                 
δ) ΓΗΠΑΓ/νηθ. 12/13.01.2009 (Β' 125Β/ 27.01.2009). 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, λα θαιχπηεη κε έλα εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο ηε 

ζέζε ηνπ Τπεχζπλνπ Πνηφηεηαο έξγνπ. Δάλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηελ Τ, θαζήθνληα Τπεπζχλνπ 
Πνηφηεηαο ζα αζθεί ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
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λα θαζνξίζεη, ζην νξγαλφγξακκα, ηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 
λα πξνζδηνξίζεη γξαπηά απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ζην ΠΠΔ πνπ ζα ππνβάιεη. Ο Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο ζα έρεη πιήξε 

εμνπζία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε πνιηηηθή πνηφηεηαο είλαη γλσζηή ζε φιν ην πξνζσπηθφ θαη εθαξκφδεηαη, φηη ην 

ΠΠΔ, πνπ εγθξίζεθε, εθαξκφδεηαη, θαζψο επίζεο θαη λα αλαθέξεη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, 
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα ιακβάλνληαη κέηξα βειηίσζεο ηνπ. Δπίζεο ν 

Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί αξκφδηα ηηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελφ ηνπ δηαδηθαζίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ δηαηίζεηαη ηέηνην, γηα λα ηηο ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, αιιά θαη θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ. 

Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. ρεηηθά κε ηελ παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξννξίδνληαη γηα ελζσκάησζε ζε απηφ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 159 ηνπ 

Λ4412/2016, θαζψο θαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ εδαθψλ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 151 παξ. 4 ηνπ 
Λ. 4412/2016. 

Γείγκαηα πιηθψλ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

Τιηθά θαη ινηπά είδε, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο έγθξηζε, ζα απνξξίπηνληαη εθ' φζνλ δηαπηζησζεί ε 
αθαηαιιειφηεηά ηνπο. Σα απαηηνχκελα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα ιακβάλνληαη εγθαίξσο πξηλ ηε ρξήζε 

θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ ππεξεζία. ηε ζπλέρεηα, φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζε 
θαηάιιειν θξαηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ. 

Γηα απηφ ην ζθνπφ, ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια θαη ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ πιηθνχ θαη εξγνζηαζίνπ, 
γηα ηα πιηθά εκπνξίνπ, γηα δε ηα αδξαλή πιηθά ηνλ ηφπν πξνειεχζεσο, ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ 

θαη ην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη ην φηη ηα πιηθά, ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη 

πξνο ην δείγκα. Δπίζεο, αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ ειέγρνπ, αλ ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε πιηθφ, ζπζθεπή, εμνπιηζκφ, φξγαλν, ζπλδξνκή, ζπκβαηηθφ ή 

άιιν ηεχρνο ή πιεξνθνξία, ειεθηξηθφ ξεχκα, θαχζηκα, αλαιψζηκα, θαζψο θαη ην θαηάιιειν εξγαηνηερληθφ θαη 
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ 

δνθηκψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε κηαο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ δνθηκψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ζε εχινγν 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία, λα παξαδίδεη ηηο εθζέζεηο ησλ δνθηκψλ, κε ηηο θαηαγξαθέο 

ησλ κεηξήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ εξγαζηεξηαθή ή άιιε επεμεξγαζία θαη ην ζχκθσλν ή φρη κε 
ηηο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ- ΠΔΣΔΠ) . 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πιηθψλ κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δείγκαηα (θαηά πεξίπησζε), γηα ηα πιηθά, είδε, φξγαλα θαη ζπζθεπέο πνπ νξίδνληαη 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, 
εμνπιηζκνχ, νξγάλνπ ή ζπζθεπήο ή/θαη επί κέξνπο ζηνηρείνπ ηνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν δελ ηεθκεξηψλεηαη, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη επηδφζεηο είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε.  
Απφ ελδερφκελε απφξξηςε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιηθνχ ή είδνπο απφ ηελ Τπεξεζία ιφγσ ειιηπνχο ηεθκεξίσζεο, δελ 

πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ζε ηδηαίηεξνπο 
θπιαζζφκελνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν. Οκνίσο, ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο ζα θπιάζζνληαη 

ηα θαηά ηα αλσηέξσ δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, θηι. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ πνπ έρνπλ 
ππνζηεί πνηνηηθφ έιεγρν θαη δεηγκάησλ ζα ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην ή ζε θαηάιιειν εξγνηαμηαθφ ρψξν ηνπ 

Αλαδφρνπ, φπσο ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα 

θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 
 

Άπθπο 12ο  
ΑΛΑΙΝΓΗΔΠ ΙΗΘΥΛ 

Πξέπεη λα ηεξνχληαη επαθξηβψο θαη εμαθξηβσκέλεο νη θαζνξηδφκελεο ζην ηηκνιφγην ή ηε ζπγγξαθή 
ππνρξεψζεσλ αλαινγίεο πιηθψλ. 

Ζ άκκνο θαη ην ακκνράιηθν πξέπεη λα θνζθηλίδνληαη θαη λα κεηξψληαη κε θηβψηηα θαζνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ, 

γηα λα επηηπγράλνληαη νη δένπζεο αλαινγίεο. 
 

Άπθπο 13ο  
ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Ο ηπρφλ απαηηνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κεραληθφο εμνπιηζκφο πξνβιέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη 

εθάζηνηε ζε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Ο εμνπιηζκφο απηφο, αλ δελ δηαηίζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ζα βξίζθεηαη 
κε κέξηκλα θαη δαπάλεο απηνχ, ρσξίο ε ππεξεζία λα αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε ή επζχλε ζρεηηθψο. 
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        Άπθπο 14ο  
ΑΓΟΑΛΖ ΙΗΘΑ – ΙΑΡΝΚΔΗΑ – ΓΑΛΔΗΝΘΑΙΑΚΝΗ – ΣΥΟΝΗ ΑΞΝΘΔΠΖΠ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα  ζην Άξζξνπ 138 ηνπ Λ4412/2016. 

Σα αδξαλή, ηα ρσκάηηλα θαη ιίζηλα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζα ιεθζνχλ απφ ηηο ζέζεηο πνπ ζα 
θαζνξηζζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Απηφ γίλεηαη κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα 

έρεη ιάβεη ππφςε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηε Κειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
γηα ην ζπκθεξφηεξν γηα ην Γεκφζην ηξφπν. Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ, ν ΘηΔ δελ έρεη ππνρξέσζε 

λα εμαζθαιίζεη γηα ηνλ Αλάδνρν ρψξνπο ιήςεο πιηθψλ. 
Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, κε δαπάλεο ηνπ, γηα 

ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δελ επαξθνχλ ή απνδεηθλχνληαη 
αθαηάιιεια, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη λέεο πεγέο πιηθψλ, πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία. 

Δθφζνλ νη ρψξνη γηα ιήςε πιηθψλ δελ είλαη δεκφζηνη ή θνηλνηηθνί θαη απαηηείηαη δέζκεπζή ηνπο θαη 
ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη, κε δαπάλεο ηνπ, ηα απαηηνχκελα 

θηεκαηνιφγηα (πίλαθεο, δηαγξάκκαηα) θαη ζα αλαιάβεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ ρψξσλ απηψλ. Οη 

δαπάλεο φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο απαιινηξίσζεο ζα ρξεσζνχλ ζηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα παξαθαηαζέζεη 
ζηελ Τπεξεζία ην αλαγθαίν πνζφ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο θαη λα θαηαιεθζεί ε 

ζρεηηθή έθηαζε. 
εκεηψλεηαη εδψ ζαλ δηεπθξίληζε φηη νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά αλνηγκέλν 

ηξφπν, φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
Ζ πξνκήζεηα αδξαλψλ πιηθψλ κπνξεί λα γίλεηαη: 

o Απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο, 

o Απφ «λέα ιαηνκεία» πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ν Αλάδνρνο  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε ηνλ φξν «λέα ιαηνκεία» ραξαθηεξίδνληαη ηφζν νη λέεο ζέζεηο ιαηνκείσλ φζν θαη ε 

επαλέλαξμε ιεηηνπξγίαο παιαηψλ ιαηνκείσλ πνπ ήδε βξίζθνληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα θαη κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΘΤΑ 69269/5387/24-10-90. 

ε θάζε πεξίπησζε ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

ησλ νδψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε 
πεγή, νη δαπάλεο ιφγσ ηπρφλ πξφζζεησλ κεηαθνξψλ ή δπζκελψλ ζπλζεθψλ κίζζσζεο, αγνξάο βξαρσδψλ 

πξντφλησλ ή ιαηνκείσλ, απνθάιπςεο εθκεηάιιεπζεο θαη απφδνζεο ηνχησλ θηι. 
Δπίζεο ζην αληάιιαγκα ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ρξεηαζηνχλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάησ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 
Απφθαζεο έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ Αξκφδησλ Αξρψλ) γηα ηε δηακφξθσζε 

ησλ ζπλδέζεσλ πξνο ππάξρνπζεο νδνχο, γηα ηελ πξνζηαζία, αλαγθαία κεηαθνξά, απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε 

νπνηαδήπνηε δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθειείαο, βιαβψλ ή πξνθιήζεηο απνζεηηθψλ δεκηψλ ζε θηίζκαηα, 
θαιιηέξγεηεο, παξαθείκελεο εθηάζεηο θηι. 

Γηα ηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο αδξαλψλ πιηθψλ απφ ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο επηρεηξήζεηο ε Τπεξεζία δελ 
παξεκβαίλεη ζηηο επηινγέο ηνπ Αλαδφρνπ, πέξαλ απφ ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ θαη ηηο απαηηήζεηο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ήδε ιεηηνπξγνχζαο εγθαηάζηαζεο, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη λφκνη θαη νη 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ. 
Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο λέσλ ιαηνκείσλ ζα γίλεηαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ ν Αλάδνρνο ζα ζηακαηήζεη θάζε ιαηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζα ιάβεη φια ηα αλαγθαία 
κέηξα θαη ζα εθηειέζεη ηα ζρεηηθά έξγα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Αλάινγεο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζην ρψξν ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ηηο 

Κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ ζα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πξνγξάκκαηνο εξεπλψλ πνπ ζα πξέπεη λα έρεη εθηειέζεη ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.   
Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο θαηάιιεινπο δαλεηνζαιάκνπο (ή νξπρεία), 

ηεξψληαο φινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο, είηε ζε ρψξνπο Γεκνζίνπ (εθφζνλ επηηξέπεηαη λα ρνξεγεζεί ζε απηφλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη πεξηνξηζκνχο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο, ε άδεηα εθκεηάιιεπζεο θαη απφιεςεο ησλ αλαγθαίσλ 

πνζνηήησλ) είηε κε κίζζσζε είηε κε αγνξά ησλ θαηάιιεισλ ηδησηηθψλ εθηάζεσλ ή αθφκε θαη κε πξνκήζεηα απφ 
ήδε ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο πψιεζεο πιηθψλ δαλείσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε Κειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο ραξαθηεξηζκφο ηνπ 
ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δαλεηνζαιάκνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ θαη νη 

επηπηψζεηο απφ ηελ (πξνζσξηλή) θαηάιεςε δεκνζίνπ ρψξνπ ή γηα ηελ απαιινηξίσζε ρψξνπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 

κε δαπάλεο φκσο ηνπ Αλαδφρνπ. 
Γηα ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο δαλείσλ απφ ήδε ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε πψιεζεο δαλείσλ, ε ηερληθή 

κειέηε πνπ ζα ππνβιεζεί ζα δείρλεη φηη ν ρψξνο απφιεςεο δαλείσλ είλαη ζχκθσλνο  κε ηνπο φξνπο 
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δεκνπξάηεζεο, ζηε ζπλέρεηα δε ε ηπρφλ αλάγθε εθπφλεζεο Κειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ εμαξηάηαη 
(ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΘΤΑ 69269/90) απφ ηελ αλάγθε «εθζπγρξνληζκνχ ή επέθηαζεο 

πθηζηακέλσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ» 
Ζ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζα γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηνλ Λφκν 1650/86 (άξζξν 4, παξάγξαθνο 9), φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. 
Ο Αλάδνρνο, ρσξίο θακία επί πιένλ απνδεκίσζε, ππνρξενχηαη, ζηελ απφζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ 

θαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ, ησλ ηπρφλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή 
επηρσκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ θάζε είδνπο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ρψξσλ επέκβαζεο, ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα δηαζηξψλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ. Δπίζεο πέξα απφ ηε 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε (ή ζε κία ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε, αλ γίλεηαη ζρεηηθή εηδηθή κλεία ζε εηδηθνχο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο) ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη ζηε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο, λα 

εμαζθαιίζεη θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπο κε ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο θαη κε θαηάιιειε ζπκπχθλσζε, ψζηε νη 
επηθάλεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη βαηέο ζε νρήκαηα θαη αμηνπνηήζηκεο γηα ρψξνπο αλαςπρήο, αζινπαηδηψλ, ή 

άιινπο παξφκνηνπο. Οη αλσηέξσ δαπάλεο ζεσξνχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη, θαηά αλνηγκέλν ηξφπν, ζηηο ηηκέο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα γίλνπλ απνζέζεηο ζε ρψξνπο, γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπληαρζεί ζρεηηθέο Κειέηεο 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κε ηα πεξηιακβαλφκελα «Κέηξα Απνθαηάζηαζεο», ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο απνζέζεηο, εθαξκφδνληαο ηνπο εγθεθξηκέλνπο φξνπο ησλ «κέηξσλ 

απνθαηάζηαζεο», ζχκθσλα κε ηελ εθδνζείζα Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. 
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη απνζέζεηο γίλνπλ, κεξηθά ή νιηθά, ζε άιινπο ρψξνπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ 

ζπληαρζεί ΚΠΔ, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηελ(ηηο) αλαγθαία(εο) ΚΠΔ. Ζ εθπφλεζε ηεο (ησλ) 

ΚΠΔ θαηαηάζζεηαη(νληαη) ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ 
Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, θαηά αλνηγκέλν ηξφπν, ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ζ 

έθδνζε ηεο Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ζα γίλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 
Λφκν 1650/86 (άξζξν 4, παξάγξαθνο 9), φπσο ηζρχεη εθάζηνηε. ηελ ίδηα Απφθαζε ζα γίλεηαη έγθξηζε ηεο ρξήζεο 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Υψξσλ Απνζέζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη αλσηέξσ εγθεθξηκέλεο ζέζεηο Υψξσλ Απφζεζεο πεξηιακβάλνπλ επηθάλεηεο 
πνπ αλήθνπλ ζε ηδηψηεο ζα ελεξγνπνηείηαη θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Ζ ηπρφλ απαιινηξίσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζα γίλεηαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

 
Άπθπο 15ο  

ΦΝΟΝΗ, ΡΔΙΖ ΘΑΗ  ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ’ φςηλ ηνπ φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ λφκσλ 
θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ππνρξενχηαη ζηελ 

θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ εθάζηνηε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, βάζεη απνθάζεσλ ηνπ, 
θαζνξηδφκελσλ δψξσλ, ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ, σο θαη εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο θαη ηπρφλ 

επηδφκαηνο αδείαο. 

Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ 
πθηζηάκελνη, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επί πιένλ ή εθπίπηεη αληηζηνίρσο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

αλαδφρνπ πηζηνπνηνχκελνπ ή αθαηξνπκέλνπ ηνπ πξάγκαηη πιεξσκέλνπ ή εμνηθνλνκεκέλνπ επί ηνπ έιαηηνλ πνζνχ. 
(Άξζξν 138 ηνπ Λ 4412/2016) 

 

Άπθπο 16ο  
ΚΔΙΔΡΖ ΠΛΘΖΘΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη 
δηαγσληδφκελνη έρνπλ ιάβεη ππ' φςηλ θαηά ηελ ζχληαμή ηεο θαη έρνπλ ειέγμεη ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

έξγνπ δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ κεξψλ απηνχ, θπξίσο ηηο δηάθνξεο πεγέο πξνκήζεηαο πιηθψλ, ηηο ζέζεηο 
γηα ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ηηο απαηηνχκελεο δηα παληφο κέζνπ κεηαθνξέο, 

ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο νδψλ πξνζπέιαζεο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, 

λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο, εηδηθέο θαη γεληθέο 
ζπλζήθεο, ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, ηα νπνία θαζ’ νπνηνλδήπνηε  ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη φηη ηα έξγα ζα εθηειεζζνχλ κεηά ηελ ζχκβαζε πξνο ελ ελ πάζε 
πεξηπηψζεη ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο. 

Δπίζεο ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο γηα ηελ ππφςε πεξηνρή 
θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ηα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο Σνπηθέο Αξρέο, Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 
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θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηε δηαθήξπμε ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη φηη 
απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

αλσηέξσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο 
πξνζεζκίαο εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

 
Άπθπο 17ο  

ΦΙΑΜΖ ΙΗΘΥΛ, ΔΟΓΥΛ ΞΑΟΣΝΠΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΘΑΗ ΚΔΠΥΛ, ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΒΙΑΠΡΖΠΔΥΠ 

α) Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε πάληα ηα εηο ρείξαο ηνπ πιηθά θαη κέζα, θαζψο θαη 
ηαο ππ' απηνχ εθηεινπκέλαο εξγαζίαο. ρεηηθέο δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο εθηεινχληαη ππ' απηνχ, ελ ελαληία δε 

πεξηπηψζεη ηα κέηξα θπιάμεσο, πξνζηαζίαο ή δηαηεξήζεσο ιακβάλνληαη ππφ ηνπ εξγνδφηνπ, ησλ αληηζηνίρσλ 
δαπαλψλ θαηαινγηδνκέλσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 

β) Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα θπιάμεσο θαη πξνζηαζίαο ησλ εγγχο ησλ 

εθηεινπκέλσλ έξγσλ πάζεο θχζεσο θνηλσθειψλ έξγσλ, πξνο πξφιεςε δεκηψλ ζε απηά ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο 
απηψλ. Εεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη απφ απηφλ, αιιηψο ε επαλφξζσζε 

γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε εηο βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 
γ) Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ηνπ Άξζξνπ 18  ηνπ Λ4412/2016. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη  πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληαο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Οη πξνηάζεηο 
απηέο ζα θαζνξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα φια ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ε ππάξρνπζα 

βιάζηεζε, ηα δέληξα, νη ζάκλνη θαη νη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο γχξσ απφ ηνπο ρψξνπο πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ 

Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ, πνπ ππνρξεσηηθά ζα 
ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  Οη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ην έξγν. Δλδεηθηηθά, ηέηνηα κέηξα ζα είλαη, κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ 
έξγνπ, ν πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ εξγνηαμίσλ, ε απνμήισζε φισλ ησλ πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε απνθνκηδή 

φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη αρξήζησλ θαη θάζε άιιν θαηάιιειν κέηξν, ψζηε ηειηθά ε επηξξνή ηνπ 

εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην πεξηβάιινλ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. Σνλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα είλαη κφλνο 
ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε ηξίηνπο απφ απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, απφ απνζήθεπζε 

πιηθψλ, απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ή θαηαπάηεζε θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηα κεραληθά κέζα πνπ 
δηαζέηεη, θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο δεκηάο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Οη απαηηήζεηο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ηειεησκέλν έξγν πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θαη απνηππψλνληαη 
ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ.  Όζνλ αθνξά ζηνλ Αλάδνρν, ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο 

ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα φζα νξίδνληαη αλσηέξσ. 

 
Άπθπο 18ο  

ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ, ΑΡΣΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΕΖΚΗΔΠ 
Οη αλάδνρνη έξγσλ εθηεινπκέλσλ εληφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ Η.Θ.Α. ππνρξενχληαη λα αζθαιίζνπλ ζε απηφ 

φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ, εθηεινπκέλσλ εθηφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ Η.Θ.Α., 

νη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχλ, ην νπνίνλ ηπγράλεη λα 
είλαη αζθαιηζκέλν ζην Η.Θ.Α. θαη δελ έρεη δηαθνπεί ε αζθάιηζή ηνπ. 

Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ ππνρξενχληαη λα ην αζθαιίζνπλ ζε κηα απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ είλαη 
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Γεκφζην. Ζ δαπάλε γηα ηα ππφ ηνπ αλαδφρνπ πιεξσηέα αζθάιηζηξα ελ ζπλφισ, ήηνη 

εξγνδνηηθήο εηζθνξάο θαη εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ βαξχλεη ηνχηνλ. Ο Θχξηνο ηνπ Έξγνπ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ 

ηήξεζε ησλ αλσηέξσ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππφςε ειέγρσλ. Ζ ππνρξέσζε αζθαιίζεσο ηζρχεη θαη γηα ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο 
ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ.  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ηα αζθάιηζηξα ζπκβφιαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο Θνηλσληθέο Αζθαιίζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηα πξνζθνκίζεη, ε 

Αξκφδηα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφδεη αλάινγε θξάηεζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσκήο ηνπ πνπ 

εθδίδνληαη κέρξη θαη ην ρξφλν πξνζθφκηζεο ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ. Αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπλάςεη ηηο 
παξαπάλσ αζθάιεηεο ή δελ θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα, ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ ζχλαςε ηεο 

αζθάιεηαο ή ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη θξαηάεη ηηο δαπάλεο 
πνπ έγηλαλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Αλαδφρνπ.  

ε θακία πεξίπησζε δελ επηβαξχλεηαη ν εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ, 
Θνηλνηήησλ θαη γεληθά θάζε θχζεσο θνηλσθειή έξγα. 
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Οη φξνη ησλ αλσηέξσ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο 
ζπληήξεζεο. ( Άξζξν 138 παξ. 7  & Άξζξν 18 παξ 2 ηνπ Λ 4412/2016) 

 

Άπθπο 19ο  
ΞΟΝΙΖΤΖ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ – ΠΖΚΑΛΠΖ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ – ΡΖΟΖΠΖ ΡΥΛ ΛΝΚΥΛ ΡΥΛ 

ΑΠΡΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΙΙΥΛ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ  
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, γηα ηελ πξφιεςε 

νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, είλαη δε κφλνο 
ππεχζπλνο γη' απηά θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη, είηε 

απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα (απφ πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηνπ), είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ 

απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ.   
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θιπ., φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 18 παξ. 2 θαη άξζξν 

138 παξ.7 ηνπ  Λ4412/2016 θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία ρσξίο θαζπζηέξεζε γηα θάζε 
δηαηαγή θαη εληνιή ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ, ζρεηηθή κε πξνηεηλφκελα κέηξα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αζθάιεηα θιπ πνπ 

απεπζχλεηαη ή θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Γαηψδε νξχγκαηα ππνζηεξίδνληαη πάληνηε, γεληθψο δε ηα νξχγκαηα εληφο θαηνηθεκέλσλ ρψξσλ, ηα νπνία 
επηπξνζζέησο επηζεκαίλνληαη δηα θψησλ ηελ λχθηα. Γηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο, ελ ζρέζε πξνο ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή 
πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ, γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή 
θαη ζην έξγν. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ θαη ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζε θάζε κεράλεκα ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ θαη αηπρεκάησλ 
απφ ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε 

αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο, ππνθείκελεο ή 

παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θηι., εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη 
εθξεθηηθέο χιεο ζηηο εθζθαθέο.  Σέινο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί φιεο ηηο ππνδείμεηο ησλ 

εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Θξάηνπο (Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, Δπηζεψξεζε Κεηαιιείσλ θηι.). 
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κε άιιν ηξφπν εκπιεθνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε 
ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαηά ην ρξφλν 

εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 
Ο αλάδνρνο δηαηεξεί ην απαηηνχκελν θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ.  

Όιεο νη δαπάλεο, πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλσηέξσ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζεσξνχληαη αλεγκέλεο ζηηο 
ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθχιαμεο ή 

ελίζρπζεο νδηθψλ ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ρσκαηφδξνκσλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν 
πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα επηκέξνπο ζπκβαηηθά ηεχρε. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή 

βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζή ηνπο. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα 
είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΟΚΟΔ – ΔΔΟ.  Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο 

θαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα  ζήκαηα, κάηηα γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, πιαζηηθά βαξέιηα θαη ζηεζαία 

αζθαιείαο, θψλνπο ζήκαλζεο θηι. πνπ ιεπηνκεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε κειέηε απηνχ ηνπ άξζξνπ. Ο 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ 

ή κνλίκσλ ξπζκίζεσλ ηεο θπθινθνξίαο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ, κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

ζηαζεξήο ηξνρηάο (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ, 
ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηε κεηαθνξά πιηθψλ θηι.), ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, λα πξνβαίλεη 
ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεληθά απαηηνχκελσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, πδξαπιηθά, 

νηθνδνκηθά θηι.), ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο, πξνεηδνπνηεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη λα 
επηκειείηαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά 

πεξίθξαμε, ηδηαίηεξε ζήκαλζε, απηφκαηα ζήκαηα πνπ ζα αλαβνζβήλνπλ (FLASH LIGHTS) θαη θαηάιιειεο δηαηάμεηο 

αζθαιείαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ Θψδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο, φπσο ηζρχεη. 
Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηηο νδνχο θαη ζηηο 
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παξαθακπηήξηεο θαη πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηε λχρηα. Σα 
αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπέο 

πξνζβάζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθή ζθεπή, ε νπνία λα απνθιείζεη ηελ 

πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, πιηθψλ ηεο θαηαζθεπήο θηι. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο πξφζβαζεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο 
σο άλσ πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 

ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. Θαηά ζπλέπεηα ηελ εξγαζία απηή ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ηελ πεξηιάβεη, θαηά αλεγκέλν 
ηξφπν, ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 7 ηεο ππ’ αξηζκ. Γ17α/5/77/ΦΛ312/16.12.94 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΘ 553 Β ηεχρνο), θαη 
επηζχξνπλ ηηο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο πνηλέο θαη δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο 

θπξψζεηο. Δπίζεο ε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ απηψλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο Πξνδηαγξαθέο 
ήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ εληφο ή θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 

ΤΓΔ α) ΒΚ 5/30058/6.12.82 (ΦΔΘ 121Β/23.3.83) θαη β) ΒΚ 5/30428/17.6.80 (ΦΔΘ 589Β/30.6.80) θαη επηζχξνπλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 θαη 83 ηνπ Λ.3669/2008, φπσο ηζρχεη, πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο 
θπξψζεηο ( Άξζξν 377 πεξ. 31 ηνπ Λ4412/2016) 

ε θαηάιιειν ζεκείν, θαη ζε εκθαλείο ζέζεηο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθά ηνπ έμνδα, λα ηνπνζεηήζεη 
πηλαθίδεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, φπσο απηέο 

εθάζηνηε ηζρχνπλ. 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο απφ άηνκα κε έρνληα εξγαζία ή κε 

δηαπηζηεπκέλα ή κε δηθαηνχκελα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα επξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ εθηεινχληαη έξγα. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε, θχιαθεο ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γεληθά ζε φια ηα 
εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηε λχρηα. Σα αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 

Αλαδφρνπ.  
 

Άπθπο 20ο  

ΚΔΙΔΡΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ, ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ, Θ.Ι.Ξ. – ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΘΑΗ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ 
ΡΥΛ ΚΔΙΔΡΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη φινη νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε θάζε 
ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε δηάζεζή ηνπο ζηνηρεία απφ ηελ 

Τπεξεζία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο εθαξκνγήο, πξνθεηκέλνπ λα 
νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. Ζ επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ 

κεηξήζεηο θαζψο θαη ε εθπφλεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν. Ζ ζχληαμε ησλ κειεηψλ απηψλ ζα 
γίλεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο Δγθπθιίνπο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ. Αλάινγε ππνρξέσζε έρεη 

ν Αλάδνρνο θαη γηα ηηο έγγξαθεο ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο γη’ 
απηφλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 παξ. 2 ηνπ Λ.4412/2016. Ζ εθπφλεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ ζα πξέπεη 

λα αθνινπζεί ηελ δένπζα αιιεινπρία θαη ζεηξά κεηαμχ ηνπο θαη ε ππνβνιή ηνπο ζα γίλεηαη ζηελ Τπεξεζία ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα αληίγξαθα.  
Δπίζεο ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαιάβεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα ηελ ηπρφλ έθδνζε 

νπνηαζδήπνηε άδεηαο απαηηείηαη γηα ην έξγν αιιά θαη λα βνεζήζεη ηελ Τπεξεζία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 
ππάξρνπζαο αδείαο, παξέρνληαο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπαζηηθή πιεπξά ηνπ έξγνπ.   

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ησλ έξγσλ, φια ηα φξγαλα ειέγρνπ, ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, πνπ είλαη αλαγθαία γηα 
φινπο ηνπο ηνπνγξαθηθνχο ειέγρνπο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε φιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαηάιιεινο 
ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα βξίζθεηαη ζπλέρεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη ραξάμεηο 

ησλ έξγσλ θαη νη ηνπνγξαθηθνί θαη ινηπνί γεσκεηξηθνί έιεγρνη ηεο θαηαζθεπήο. Ο ππφςε ηνπνγξαθηθφο εμνπιηζκφο 
ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΤ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζε φζεο ζέζεηο είλαη αλαγθαία θαη δελ 

ππάξρνπλ, ζηελ θαηάιιειε θαη απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία αθξίβεηα θαη θιίκαθα, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ηέηνηα δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ., γηα δαλεηνζαιάκνπο, ιαηνκεία, ρψξνπο απφζεζεο, πξνζσξηλά έξγα, 

ρψξνπο εξγνηαμίσλ, ηερληθά έξγα θηι. Δθφζνλ δνζεί ζρεηηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία, ηα δηαγξάκκαηα απηά ζα 
ζπλδένληαη κε ην Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ. 

Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 

Γηα ηε ζχληαμε ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε ζέζεηο ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, ρψξσλ απφζεζεο, 
εξγνηαμηαθψλ πεξηνρψλ, πξνζσξηλψλ έξγσλ θηι., πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα κφληκα έξγα, δελ ζα 

θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν νπδεκία ακνηβή. Οη αλσηέξσ ηνπνγξαθήζεηο είλαη απαηηεηέο απφ ηνλ ΘηΔ γηα ιφγνπο 
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ζρεηηδφκελνπο κε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, αιιά απφ ηνλ Αλάδνρν ζα ζεσξεζνχλ φηη νη ζρεηηθέο ηνπο δαπάλεο 
πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηξφπν αλεγκέλν, ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο. 

 

Άπθπο 21ο  
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ ΘΝΗΛΖΠ ΥΦΔΙΔΗΑΠ 

Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ραξάμεσλ, παζζαιψζεσλ, ρσξνζηαζκίζεσλ, ιήςεσο δηαηνκψλ, εγθαηαζηάζεσο 
πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θαηακεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο, ζχληαμε 

ζρεδίσλ γηα πιήξε θάθειν έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θηηξηαθψλ έξγσλ, ελεξγεηψλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ απφ 
Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., Γ/λζε Γαζψλ, Τπεξεζίεο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Διαρηζηνπνίεζε παξελφριεζεο ησλ 

δηθηχσλ ΟΘΩ, φπνπ ε παξελφριεζε είλαη αλαγθαία, απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε άδεηαο απφ ηνλ αληίζηνηρν Οξγαληζκφ 

θαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο (θίλδπλνη 
κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θηι.). 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα πθίζηαληαη ελαέξηεο ή 
ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο ΟΘΩ, ΓΔΘΟ ή ΛΠΓΓ, νη νπνίεο πξέπεη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ησλ. 

Κε ηηο εξγαζίεο απηέο νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο (εθηφο εάλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηελ ΔΤ), ππνρξενχηαη φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ 
εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ 

πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ. 
ηελ πεξίπησζε επξεκάησλ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ηνπ Άξζξνπ 138 παξ.12 ηνπ 

Λ4412/2016. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ, νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, 
έξγσλ ηέρλεο ή άιισλ επξεκάησλ, λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή ή άιιε Τπεξεζία θαη 

λα δηαθφςεη ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε επξεκάησλ. Γηα ηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθψλ 
εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο 

απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο θαη λα ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 
ηεο πξνφδνπ ησλ έξγσλ γηα ηελ παξαπάλσ αηηία ρνξεγείηαη αλάινγε παξάηαζε ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο, ρσξίο λα 

απνθιείεηαη θη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο αληίζηνηρεο λνκνζεζίαο. Όια ηα αξραηνινγηθά ή άιια επξήκαηα, 

νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη αμίαο, πνπ αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην 
θαη ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ηζρχεη ε Διιεληθή λνκνζεζία. 

 
Άπθπο 22ο  

ΞΟΝΠΥΟΗΛΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, εξγαζηήξηα, 

γξαθεία θηι.), γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο. 
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ ηπρφλ 

αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία, δηφηη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα πξνβεί έγθαηξα ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη δηεπζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ 

ρψξσλ ζηελ άκεζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ Τπεξεζία. 
Οη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη αλ βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ ΘηΔ, ζα πξέπεη επίζεο λα ηχρνπλ ηεο 

έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 
Αλ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

εγθξηζεί ε ρξήζε ηέηνησλ ρψξσλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε παξαρψξεζή ηνπο γηα ρξήζε (ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, 

ρψξσλ απφζεζεο εξγνηαμίσλ θηι.) ζα γίλεη απφ ηνλ ΘηΔ ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο αληάιιαγκα, θαη ζα αλαγξαθνχλ ζηελ 
ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο. 

Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζ' απηφ, δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο, ηφηε ζα απνηίζεληαη κφλνλ ηα πιηθά εξγαζίαο κηαο 

εκέξαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ κεηαθνξψλ, 
θνξηνεθθνξηψζεσλ θηι., γηαηί ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε, ζα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ (ηνπο) εξγνηαμηαθφ (νπο) ρψξν 

(νπο), πνπ ζα πεξηιακβάλεη (νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φπσο 
επίζεο θαη ηηο πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία άιισλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηηο ηπρφλ θαηά πεξίπησζε εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

Όινη νη ρψξνη πγηεηλήο ζα ζρεδηαζηνχλ θαη θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηεο ΔΤ 

θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 
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Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο (πδξαπιηθέο, ειεθηξνινγηθέο, ινηπέο) ζα ζρεδηαζηνχλ, θαηαζθεπαζζνχλ θαη 
ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ππφςε εγθαηαζηάζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηεο Τπεξεζίαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο θαηαζθεπήο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπέο θαζψο θαη ζηε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ γηα ηε απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ 

ζε ηξίηνπο ή ζην έξγν. 
Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ είηε πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο θαη 
είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο (Άξζξν 138 ηνπ Λ 4412/2016) 

 
Άπθπο 23ο  

ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΔΟΓΝΡΑΜΗΥΛ, ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε θάζε ηκήκαηνο έξγνπ, 

θαζψο θαη κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο πεξί ην επίκαρν 

ηκήκα ηνπ έξγνπ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα, θάζε πξνζσξηλή θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε πνπ 
απαηηήζεθε, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά ρξήζηκα ή άρξεζηα, 

πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θηι., λα άξεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν θηι., ην νπνίν ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία σο άρξεζην ή επηδήκην γηα ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο 

ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απηά είραλ απνηεζεί ή εγθαηαζηαζεί θαη λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξέο/νχο ηφζν ηηο 
θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ην εξγνηάμην θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ 

απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα, θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ εμέιηπε ν ιφγνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο, θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θηι.) θάζε πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

θηι. γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ) θαη πνπ επηβιήζεθε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα 
ηελ απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θηι. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέλδξα, αγξνχο, 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη θάζε θχζεο έξγα, θαζψο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

εξγνηαμίσλ. 
Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε εθ κέξνπο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο δελ 

πξνβεί ν Αλάδνρνο ζηελ έλαξμε θαη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, πεξάησζε  ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, απηέο 
εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη εθπίπηεη ε δαπάλε πνπ έγηλε απφ ηελ πξψηε επφκελε πιεξσκή ή ηελ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ή θαηά νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πέξα απφ ηε κε 
έθδνζε βεβαίσζεο εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ (Άξζξν 138 

ηνπ Λ 4412/2016). 

 
 

Άπθπο24ο  
ΑΞΑΙΙΝΡΟΗΥΠΔΗΠ 

Ο ΘηΔ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο γηα ηελ απαιινηξίσζε 

δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ, Λ.Π.Γ.Γ. ή ηδησηηθψλ γεπέδσλ, θαηνηθηψλ θηι., απαξαίηεησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ κνλίκσλ 
έξγσλ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ππέρνληαο θαη φιεο ηηο πιηθέο θαη δηθαζηηθέο επζχλεο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ 

ππφςε απαιινηξηψζεσλ. Σνλ εξγνδφηε βαξχλνπλ νη επηδηθαδφκελεο απνδεκηψζεηο. 
Οπδεκία επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκηψζεσο αλαιακβάλεη ν εξγνδφηεο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ πιελ 

ρνξεγήζεσο παξαηάζεσο ηεο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ζηελ πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηεο πεξαηψζεσο ηνπ 

έξγνπ, έλεθα αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο, κε νθεηιφκελεο εηο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 
Δλ πεξηπηψζεη θαζ' ελ ε άλσ θαζπζηέξεζε ππεξβεί ην ηξίκελν ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ δηάιπζε 

ηεο ζπκβάζεσο. 
 

 
      Άπθπο 25ο  

ΚΖΡΟΥΝ ΔΟΓΝ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε επηπξφζζεηε ακνηβή, λα πξνβεί ζηελ ζχληαμε Κεηξψνπ ηνπ έξγνπ 
πνπ θαηαζθεπάζηεθε, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνθαζνξίδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.  

ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

1. εηξά έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ, ηεο παξαγσγήο πιηθψλ θαη ηεο 

εθηέιεζεο δνθηκψλ 

2. εηξά έγρξσκσλ δηαθαλεηψλ ησλ πεξηγξαθνκέλσλ ζηελ ππνπαξάγξαθν i αλσηέξσ 
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3. Πίλαθα απνγξαθήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πεξηέρεη ηα επί κέξνπο έξγα, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφ θηι., πνπ 
ζπγθξνηνχλ ην νινθιεξσκέλν έξγν 

4. εηξά ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ηειηθά εθαξκφζηεθαλ 

5. εηξά ζρεδίσλ κε ζηνηρεία πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (κε ζπληεηαγκέλεο Υ, Τ, Ε επί νξηδνληηνγξαθίαο) 

6. Σεχρνο δηαδηθαζηψλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

7. Σεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίνπ 

8. Πεξηγξαθηθή έθζεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

9. Δγρεηξίδην επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ (εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ Τ) 

10. Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ (εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ Τ) 

ην κεηξψν έξγνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπζθέςεσλ κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη 

αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ.  
Σν κεηξψν ηνπ έξγνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, ε νπνία απνηειεί 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Κεηξψνπ ηνπ έξγνπ 
ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή ηεο, θαηά ην άξζξνπ 52 ηνπ Λ3669/2008 θαη ην άξζξν 186 ηνπ Λ.4070/2012, 

ηειηθήο επηκέηξεζεο.  

 
Άπθπο 26ο  

ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΔΗΛΖ 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο 

(ΑΤ) θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ΠΓ 
305/96, άξζξν 3.  Σα αλσηέξσ ΑΤ θαη ΦΑΤ ζα ζπληαρζνχλ έηζη, ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηα ζρεηηθά 

ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην ΣΔΔ (ΣΔΔ/10068/22-4-98 έγγξαθν πξνο Τπνπξγνχο ΠΔΥΩΓΔ θαη 

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ). 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Λφκνπο, Γηαηάγκαηα, 

Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Πξνο ηνχην πξέπεη ν Αλάδνρνο λα ππνβάιεη έγθαηξα πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία εγρεηξίδην αζθάιεηαο, 

καδί κε πίλαθα δηαλνκήο θαη βεβαίσζεο ελεκέξσζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ, αιιά θαη θάζε 
λενπξνζιακβαλνκέλνπ ζην εξγνηάμην. Σέινο πξέπεη λα νξίζεη έλα κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ ζαλ Τπεχζπλν 

Αζθαιείαο. Σν ελ ιφγσ κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα έρεη ππνρξέσζε γηα ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ηήξεζεο 
φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 

γξαθείνπ ηνπ Αλαδφρνπ παξακέλεη πάληα ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα. 
Όιεο νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ζπλππνινγηζζεί απ’ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά αλεγκέλν ηξφπν ζηηο ηηκέο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ (Άξζξν 138 ηνπ Λ. 4412/2016) 
 

Άπθπο 27ο  
ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Θαηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, φπσο 
ελδεηθηηθά, Λ.Γ. 400/70 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 118/85, Λ 489/76 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 237/86 

θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Λ 1569/85, ΠΓ 1019/81, ΠΓ 118/85, Λ 1256/82, Λ 1380/85. Οκνίσο, εθφζνλ ην έξγν 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο ΔΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πεξί αζθαιίζεσλ 

λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Θνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ.  
 

Γεληθά ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ αζθάιηζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά παληφο θηλδχλνπ 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα βία . 

Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ νξίδνληαη ηα έξγα, νη κειέηεο θαη νη 
ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε, νη αζθαιηδφκελνη θίλδπλνη, ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, ε δηαδηθαζία 

δηαπίζησζεο ηεο επέιεπζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζκαηνο, ηα ειάρηζηα φξηα αζθαιηζηηθψλ 

θαιχςεσλ, νη απνδεθηέο εμαηξέζεηο θαη νη κέγηζηεο απαιιαγέο, ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ππνρξέσζεο αζθάιηζεο θαη 
θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα. Κέρξη ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηα έξγα ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο ρσξίο 

ην ΦΠΑ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) επξψ αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά.» 

 

Άπθπο 28ο  

ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΟΝ ΡΖΠ ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΔΥΠ 
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Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα ιάβεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή λα θάλεη ρξήζε νπνηνπδήπνηε πεξαησζέληνο κεξηθψο ή 
νιηθψο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη απηφ απνηειεί απνδνρή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο κε 

απνπεξαησζείζεο ζπκθψλσο πξνο ηελ ζχκβαζε. Δάλ ε αλσηέξσ θαηνρή ή ρξήζε θαζπζηεξεί ηελ πξφνδν ηεο 

εξγαζίαο, ηφηε ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε αλάινγε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ. ε 
πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εξγνδφηε πξν ηεο απνπεξαηψζεψο ηνπ ζπλεπάγεηαη πξφζζεηεο 

δαπάλεο γηα ηνλ αλάδνρν, ηφηε ν εξγνδφηεο θαηαβάιιεη ζ’ απηφλ ηηο πξάγκαηη απνιχησο δηθαηνινγεκέλεο δαπάλεο 
απηέο. 

 
 

 

Άπθπο29ο  
ΔΘΡΔΙΔΠΖ - ΞΔΟΑΡΥΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη 
εηδηθφηεξα φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ην άξζξν 129 κέρξη ην άξζξν 195. 

Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο / ζπληέιεζεο ησλ: 

o Γηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε (Άξζξν 169 ηνπ Λ 4412/2016) 

o Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (Άξζξν 168 ηνπ Λ 4412/2016) 

o Πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε (Άξζξν 170 ηνπ Λ 4412/2016) 

o Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ 

πνπ θαηαζθεπάζηεθε (Άξζξν 171 ηνπ Λ 4412/2016) 

o Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ (Άξζξν 169 ηνπ Λ 4412/2016) ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα 

αλαθεξφκελα παξαπάλσ άξζξα 168,169,170,171,172 ηνπ Λ4412/2016  

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη νπνηεζδήπνηε 

δαπάλεο ζπληήξεζεο, εθηφο απφ ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαισζίκσλ (ιακπηήξεο θσηηζκνχ, θίιηξα θηι.). 

 

 
Άπθπο 30ο  

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ (παπ. 6, άπθπο 138, Λ4412/16) 
 

Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, φπσο 
ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Θαη’ εμαίξεζε, θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ, ινηπά 

ηέιε πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Κεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν 
εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο παξαθξαηήζεηο 

έλαληη ηνπ θφξνπ απηνχ.  

 

Άπθπο 31ο  

ΣΟΝΛΝΠ ΔΓΓΖΠΔΥΠ 
Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε 

ζπληήξεζή ηνπ, νξίδεηαη ζε ΓΔΘΑΠΔΛΣΔ  εκεξνινγηαθνχο κήλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Λ.4412/2016. 
Σπρφλ κεγαιχηεξνη ρξφλνη ζπληήξεζεο, πέξαλ ησλ δεθαπέληε κελψλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή γηα ηκήκαηα 

απηνχ Θα πξνβιέπνληαη κε ηε ζχκβαζε. 

 
 

Άπθπο 32ο  
ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΝΠ. ΑΜΝΚΔΗΥΠΔΗΠ   

ΔΟΓΑΠΗΥΛ – ΛΔΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ.  ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ,  ΞΙΖΟΥΚΔΠ ( άπθπο 152  &  άπθπο  156  τος    
Λ. 4412/2016 )  

Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ 

εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εξγαζηψλ, φπσο εηδηθφηεξα αλαιχεηαη ζην 
άξζξν 152 ηνπ Λ.4412/2016. 

 Σα  εηδηθά ζέκαηα ηξνπνπνηήζεσλ ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο. Απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ - Λέεο εξγαζίεο.    
 Γίλνληαη φπσο εηδηθφηεξα αλαιχνληαη ζην άξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/2016. Αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ε 

δαπάλε πνπ ηπρφλ εμνηθνλνκείηαη (επί έιαζζνλ δαπάλε)  θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ κείσζε ησλ 
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ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ, λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ ηεο ίδηαο εξγνιαβίαο, εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Λ.4412/2016.  
 

Άπθπο 33ο     

ΞΟΝΡΔΙΗΘΝΠ - ΡΔΙΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ (άπθπο 152 τος Λ4412/2016) 

 

Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζωξηλήο παξαιαβήο ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη «πξνηειηθό 

ινγαξηαζκό», κε βάζε ηηο πνζόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθό πξωηόθνιιν. Μεηά ηε 

δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πξωηνθόιινπ ν αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη 

ππνβάιιεη «ηειηθό ινγαξηαζκό». Γηα ηνλ πξνηειηθό θαη ηειηθό ινγαξηαζκό εθαξκόδνληαη αλάινγα νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ. Με ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνύ ινγαξηαζκνύ εθθαζαξίδνληαη νη εθαηέξωζελ 

απαηηήζεηο από ηελ ζύκβαζε εθηέιεζεο, εθηόο από ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από 

κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο, ζπκβηβαζηηθήο ή δηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ.  
 

 
 

 
 

Άπθπο 34ο     

                    ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

Γηα ηελ  δηνηθεηηθή επίιπζε ζπκβαηηθψλ δηαθνξψλ, ηελ δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ θαη ηελ δηαηηεηηθή 

επίιπζε δηαθνξψλ ζα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα  174, 175 θαη 176 ηνπ Λ 4412/2016, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

 

 

 
Γπεβενά, 14/08/2020 

 
 
 

Νι Πςντάκτερ 
 
 

 

 

 

 

 

 
Γπεβενά,  

 
ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

 
Ν  Γιεςθςντήρ   

 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

ΟΜΑΓΑ Β.  ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ 
ΔΡΓΑΙΧΝ 

  

 
 

1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο 

νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο 
πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη 
ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.2.2 "Κάζε δαπάλε"γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα 
ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή 
δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ 
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ. 

1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή 
δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, 
εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]  

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί 
θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ 
θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ 
ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα 
εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε 
αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, 
εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή 
απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 
δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

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

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



 

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

1.3.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, 
αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, 
εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη 
απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ 
απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 
θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο. 

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

1.3.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, 
θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε 
ζην έξγν) ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 

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

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

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

 
1.3.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 

κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο 
ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ. 



 

 

1.3.9 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο 
απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 
ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο 
επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη 
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

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

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

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

1.3.12 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, 
κεραλεκάησλ θ.ιπ. 

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

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα  
(β)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),  
(γ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 

εκπνδίσλ,  
(δ)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 

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

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

 
1.3.14 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε 
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο 
(φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην 
αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ. 

 



 

Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα 
ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο 
Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ 
Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

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

1.3.16 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 
(φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε". 

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

1.3.18 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ 
ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, 
πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε 
πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 
νξίδεηαη. 

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

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

1.3.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 
απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο 
εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 
εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.22 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα 
Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

1.3.23 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 



 

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

1.3.25 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην 'Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, 
φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

1.3.26 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη 
γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο 
απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

1.3.27 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

1.3.28 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 
  
1.4 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ 

Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο 
δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, 
αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα 
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

 Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη 
νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη 
βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 
 

1.5  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη 
ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 
 
2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ 

ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ 

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

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

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

 



 

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

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

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

 
2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  
 

Καηάηαξη εδαθών υρ ππορ ηην εκζκατιμόηηηα 
 

 Ωο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά 
εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

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

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

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

 
2.2.2  ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ  

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

Υειπολαβέρ 

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

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



 

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

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

Κλειδαπιέρ - διαηάξειρ αζθάλιζηρ 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

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

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 

- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα 
(ληίδα) πνπ αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα 
(πιαίζην - θχιιν θαη θχιιν - δάπεδν). 

Μησανιζμοί λειηοςπγίαρ και επαναθοπάρ θςπών 

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

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

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

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

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

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

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

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

 
 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ  

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



 

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

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

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

 
Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ 
αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο 
κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία 
έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.  
 
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ 
ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα 
θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο 
ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή 
επηβάιιεηαη. 

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

 

α/α Δίδορ ςνηελεζηήρ 

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

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

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

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 



 

α/α Δίδορ ςνηελεζηήρ 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

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

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

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

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα 
αθφινπζα, θαηά πεγή πξνέιεπζεο θαη ζθιεξφηεηα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 
ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 



 

8 Ισαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 
ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ισαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 
2.  ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν) 
3.  Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ 

ηζηκέλην. 
 

2.2.5.  ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 
 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ 
θαη ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  
 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ 
ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 
 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη 
επηπιένλ θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 
 
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν 
ζθειεηφ απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 
78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ 
πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην 
πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο 
πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30. 
 

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

 
 



 

  

 
ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
 

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

 

 Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 
κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ. 

 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ 
θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηικέρ πεπιοσέρ   

 - απφζηαζε < 5 km 0.28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Με παπαηεηαμένη αναμονή θοπηοεκθόπηυζηρ 
(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, 
κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

  

 - απφζηαζε < 5 km 0,22  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,18   

Δκηόρ πόλευρ   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   
 

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

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

 

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

3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 

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

 

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

 



 

 
 
 

ΟΜΑΓΑ Β.  ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ 
  
 

 

 
Α.Σ. : 1 

Άπθπο: ΟΙΚ Α\75.31.01 Ποδιέρ παπαθύπυν από μάπμαπο μαλακό, πάσοςρ 2 cm 

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΑΤΟΔ 7531 100% 

Πνδηέο παξαζύξσλ από κάξκαξν πιάηνπο έσο 35 cm, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 

ηελ ΔΤΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξώζεηο κε θπζηθνύο ιίζνπο". 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθώλ ζρηζηνύ καξκάξνπ επί 

ηόπνπ, ηα πιηθά ιεηόηξηςεο, θαη θαζαξηζκνύ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά 

θνληάκαηα ζηξώζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθώλ, κόξθσζεο εγθνπήο 

(πνηακνύ) θάησ από ην εμέρνλ άθξν, ιεηόηξηςεο, ζηξώζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 

θαζαξηζκνύ. 

Οη ηηκέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, 

ιεπθό, εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο (extra). 

Πνδηέο παξαζύξσλ από καιαθό κάξκαξν πάρνπο 2 cm. 

 

Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Απιθμηηικά) :78,50 
 

(Ολογπάθυρ) : ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΟΚΣΧ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  
 



 

Α.Σ. : 2 

Άπθπο: ΟΙΚ Ν79.47.01 Δξυηεπική θεπμομόνυζη κελύθοςρ κηηπίος με πλάκερ 
διογκυμένηρ πολςζηεπίνηρ ηυν 17kg/m3 – 22 kgr/m3, πάσοςρ 
10cm 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΑΤΟΔ 7934 100% 

Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε θειύθνπο θηεξίνπ, κε ηππνπνηεκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα 

από ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο γξαθηηνύραο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο ησλ ηνπιάρηζηνλ 

17kg/m3, πάρνπο 10cm, κε ζπληειεζηή ι=0.035 W/(mK) ή κηθξόηεξν, κε όια ηα 

παξειθόκελα, όπσο νδεγνύο ζηήξημεο ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ, βίδεο νδεγώλ 

ζηήξημεο, εηδηθά ηεκάρηα δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο, γσληόθξαλα, εηδηθά 

παινπιέγκαηα, θόιιεο, έγρξσκνπο αθξπιηθνύο ζνβάδεο θιπ, ζύκθσλα κε ηε κειέηε θαη 

ηελ ΔΤΔΠ 03-06-02-04 "Σπζηήκαηα κόλσζεο εμσηεξηθνύ θειύθνπο θηηξίνπ κε δηνγθσκέλε 

πνιπζηεξίλε θαη ιεπηά νπιηζκέλα ζπλζεηηθά επηρξίζκαηα". 

Σηηο εξγαζίεο πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλνληαη: 

1) Η ηνπνζέηεζε ησλ ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηελ ηέρλε θαη αζθάιεηα κε αληηαλεκηθό 

πξνζηαηεπηηθό δίθηπ 90% ζθίαζεο ηύπνπ e125 θαη θάγθειν αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ  

2) ε απνμήισζε κε πξνζνρή όισλ ησλ πδξνξξνώλ, ειεθηξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

(θαιώδηα-πίλαθεο-γεηώζεηο), κεηαιιηθά πξνζηαηεπηηθά ζηα παξάζπξα θαη 

απνζήθεπζε ηνπο ζε αζθαιέο κέξνο εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ, γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, όπνπ απαηηείηαη.        

3) ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ ζεκείσλ 

κε έηνηκα επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαζώο θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο βαζηθήο 

ζηξώζεο κε αζηάξη ζε πεξίπησζε αθαίξεζεο ζαζξνύ ηειηθνύ επηρξίζκαηνο, 

4) ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνύ νδεγνύ ζηήξημεο κε λεξνζηαιιάθηε ζηε βάζε ηνπ 

θηεξίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πξώηεο ζεηξάο ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ θαη ε 

ζθξάγηζε κε θνξδόλη αξκώλ θαη εηδηθή καζηίρε, 

5) ε εθαξκνγή ηλνπιηζκέλεο, ξεηηλνύραο θόιιαο ηζηκεληνεηδνύο βάζεο ζηα εηδηθά 

ηεκάρηα γσληώλ ηνπ θηεξίνπ θαη αλνηγκάησλ θαη θόιιεζε ηνπο ζηελ ηνηρνπνηία, 

6) ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ θόιιαο ζε όιε ηελ επηθάλεηα ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ 

γηα ηελ επηθόιιεζή ηνπο ζηελ ηνηρνπνηία, 

7) ε κεραληθή ζηήξημε ησλ πιαθώλ κε εηδηθά αλνμείδσηα βύζκαηα, 

8) νη εληζρύζεηο ησλ άθξσλ κε ηα εηδηθά ηεκάρηα (εηδηθά ζηαζεξά αληζνζθειή 

γσληόθξαλα από PVC γηα ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο ηνπ θηεξίνπ, εύθακπηα 

γσλίόθξαλα από PVC γηα ηίο εζσηεξηθέο γσλίεο ηνπ θηεξίνπ, εηδηθά ζηαζεξά 

γσληόθξαλα από PVC κε λεξνζηαιιάθηε γηα ηηο νξηδόληηεο αξρηηεθηνληθέο 

πξνεμνρέο, εηδηθά παινπιέγκαηα αλνηγκάησλ), 

9) ε ηνπνζέηεζε θόιιαο θαη δηπιήο ζηξώζεο παινπιέγκαηνο ησλ 160 gr/m2 κε 

αιιεινεπηθάιπςε απηνύ γηα ηελ επηπιένλ ελδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο 

ζεξκνκόλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ απιή εθαξκνγή παινπιέγκαηνο κε αιιεινεπηθάιπςε. 

10) ε εθαξκνγή ηνπ έηνηκνπ, αθξπιηθνύ, πδαηαπσζεηηθνύ, έγρξσκνπ ηειηθνύ ζνβά, 

θαηάιιεινπ γηα ηε δηακόξθσζε ιείσλ επηθαλεηώλ, πάρνπο 1,5mm θαη' ειάρηζηνλ, 

ζε απόρξσζε επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

11) Η επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθαηξέζεθαλ θαηά ην ζηάδην εξγαζίαο δύν 
θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ πιηθώλ θαη κηθξνπιηθώλ ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηηο ππεξεζίαο κε λέα όπνπ απαηηείηαη θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη 

θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

12) Η απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ησλ ηθξησκάησλ.  
 

Πεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά επί ηόπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνύκελσλ 

ηθξησκάησλ, θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ από 

εμεηδηθεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγείν παξέρνληαο εγγύεζε 10 εηώλ πξνεξρόκελε 

από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ πιηθώλ γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε. Όια ηα 

ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πιελ ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή θαη ζα αλαθέξνληαη ζην επίζεκν εγρεηξίδην 

ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο κόλσζεο θειύθνπο θηεξίνπ θαηά ETAG 004 θαη ΔΝ 13499 

θέξνληαο εηηθέηα CE.   

Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 

ΔΤΡΧ (Απιθμηηικά) : 40,00 
 

(Ολογπάθυρ) : ΑΡΑΝΣΑ 



 

Α.Σ. : 3 
Άπθπο: ΟΙΚ Ν79.47.02 Δξυηεπική θεπμομόνυζη κελύθοςρ κηηπίος με πλάκερ 

διογκυμένηρ πολςζηεπίνηρ ηυν 30kg/m3 – 35kg/m3, πάσοςρ 
10cm 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΑΤΟΔ 7934 100% 

Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε θειύθνπο θηεξίνπ, κε ηππνπνηεκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν 

ζύζηεκα από ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο γξαθηηνύραο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο 

ησλ 30kg/m3, πάρνπο 10cm, κε ζπληειεζηή ι=0.035 W/(mK) ή κηθξόηεξν, κε 

όια ηα παξειθόκελα, όπσο νδεγνύο ζηήξημεο ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ, 

βίδεο νδεγώλ ζηήξημεο, εηδηθά ηεκάρηα δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο, 

γσληόθξαλα, εηδηθά παινπιέγκαηα, θόιιεο, έγρξσκνπο αθξπιηθνύο ζνβάδεο 

θιπ, ζύκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 03-06-02-04 "Σπζηήκαηα κόλσζεο 

εμσηεξηθνύ θειύθνπο θηηξίνπ κε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ιεπηά νπιηζκέλα 

ζπλζεηηθά επηρξίζκαηα". 

Σηηο εξγαζίεο πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλνληαη: 

13) Η ηνπνζέηεζε ησλ ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηελ ηέρλε θαη αζθάιεηα κε αληηαλεκηθό 

πξνζηαηεπηηθό δίθηπ 90% ζθίαζεο ηύπνπ e125 θαη θάγθειν αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ  

14) ε απνμήισζε κε πξνζνρή όισλ ησλ πδξνξξνώλ, ειεθηξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

(θαιώδηα-πίλαθεο-γεηώζεηο), κεηαιιηθά πξνζηαηεπηηθά ζηα παξάζπξα θαη 

απνζήθεπζε ηνπο ζε αζθαιέο κέξνο εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ, γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, όπνπ απαηηείηαη.        

15) ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ ζεκείσλ 
κε έηνηκα επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαζώο θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο βαζηθήο 

ζηξώζεο κε αζηάξη ζε πεξίπησζε αθαίξεζεο ζαζξνύ ηειηθνύ επηρξίζκαηνο, 

16) ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνύ νδεγνύ ζηήξημεο κε λεξνζηαιιάθηε ζηε βάζε ηνπ 
θηεξίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πξώηεο ζεηξάο ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ θαη ε 

ζθξάγηζε κε θνξδόλη αξκώλ θαη εηδηθή καζηίρε, 

17) ε εθαξκνγή ηλνπιηζκέλεο, ξεηηλνύραο θόιιαο ηζηκεληνεηδνύο βάζεο ζηα εηδηθά 
ηεκάρηα γσληώλ ηνπ θηεξίνπ θαη αλνηγκάησλ θαη θόιιεζε ηνπο ζηελ ηνηρνπνηία, 

18) ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ θόιιαο ζε όιε ηελ επηθάλεηα ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ 
γηα ηελ επηθόιιεζή ηνπο ζηελ ηνηρνπνηία, 

19) ε κεραληθή ζηήξημε ησλ πιαθώλ κε εηδηθά αλνμείδσηα βύζκαηα, 
20) νη εληζρύζεηο ησλ άθξσλ κε ηα εηδηθά ηεκάρηα (εηδηθά ζηαζεξά αληζνζθειή 

γσληόθξαλα από PVC γηα ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο ηνπ θηεξίνπ, εύθακπηα 

γσλίόθξαλα από PVC γηα ηίο εζσηεξηθέο γσλίεο ηνπ θηεξίνπ, εηδηθά ζηαζεξά 

γσληόθξαλα από PVC κε λεξνζηαιιάθηε γηα ηηο νξηδόληηεο αξρηηεθηνληθέο 

πξνεμνρέο, εηδηθά παινπιέγκαηα αλνηγκάησλ), 

21) ε ηνπνζέηεζε θόιιαο θαη δηπιήο ζηξώζεο παινπιέγκαηνο ησλ 160 gr/m2 κε 

αιιεινεπηθάιπςε απηνύ γηα ηελ επηπιένλ ελδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο 

ζεξκνκόλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ απιή εθαξκνγή παινπιέγκαηνο κε αιιεινεπηθάιπςε. 

22) ε εθαξκνγή ηνπ έηνηκνπ, αθξπιηθνύ, πδαηαπσζεηηθνύ, έγρξσκνπ ηειηθνύ ζνβά, 

θαηάιιεινπ γηα ηε δηακόξθσζε ιείσλ επηθαλεηώλ, πάρνπο 1,5mm θαη' ειάρηζηνλ, 

ζε απόρξσζε επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

23) Η επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθαηξέζεθαλ θαηά ην ζηάδην εξγαζίαο δύν 
θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ πιηθώλ θαη κηθξνπιηθώλ ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηηο ππεξεζίαο κε λέα όπνπ απαηηείηαη θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη 

θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

24) Η απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ησλ ηθξησκάησλ.  
 

Πεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά επί ηόπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνύκελσλ 

ηθξησκάησλ, θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ από 

εμεηδηθεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγείν παξέρνληαο εγγύεζε 10 εηώλ πξνεξρόκελε 

από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ πιηθώλ γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε. Όια ηα 

ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πιελ ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή θαη ζα αλαθέξνληαη ζην επίζεκν εγρεηξίδην 

ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο κόλσζεο θειύθνπο θηεξίνπ θαηά ETAG 004 θαη ΔΝ 13499 

θέξνληαο εηηθέηα CE.    

Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 

ΔΤΡΧ (Απιθμηηικά) : 50,00 
 

(Ολογπάθυρ) : ΠΔΝΗΝΣΑ 
 



 

Α.Σ. : 4 
Άπθπο: ΟΙΚ Ν79.47.03 Δξυηεπική θεπμομόνυζη κελύθοςρ κηηπίος με πλάκερ 

διογκυμένηρ    πολςζηεπίνηρ πάσοςρ 2cm 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΑΤΟΔ 7934 100% 

Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε θειύθνπο θηεξίνπ, κε ηππνπνηεκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν 

ζύζηεκα από ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο γξαθηηνύραο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο, 

κε ζπληειεζηή ι=0.035 W/(mK) ή κηθξόηεξν, κε όια ηα παξειθόκελα, όπσο 

νδεγνύο ζηήξημεο ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ, βίδεο νδεγώλ ζηήξημεο, εηδηθά 

ηεκάρηα δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο, γσληόθξαλα, εηδηθά παινπιέγκαηα, 

θόιιεο, έγρξσκνπο αθξπιηθνύο ζνβάδεο θιπ, ζύκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ 

ΔΤΔΠ 03-06-02-04 "Σπζηήκαηα κόλσζεο εμσηεξηθνύ θειύθνπο θηηξίνπ κε 

δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ιεπηά νπιηζκέλα ζπλζεηηθά επηρξίζκαηα". 

Σηηο εξγαζίεο πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλνληαη: 

25) Η ηνπνζέηεζε ησλ ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηελ ηέρλε θαη αζθάιεηα κε αληηαλεκηθό 

πξνζηαηεπηηθό δίθηπ 90% ζθίαζεο ηύπνπ e125 θαη θάγθειν αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ  

26) ε απνμήισζε κε πξνζνρή όισλ ησλ πδξνξξνώλ, ειεθηξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

(θαιώδηα-πίλαθεο-γεηώζεηο), κεηαιιηθά πξνζηαηεπηηθά ζηα παξάζπξα θαη 

απνζήθεπζε ηνπο ζε αζθαιέο κέξνο εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ, γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, όπνπ απαηηείηαη.        

27) ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ ζεκείσλ 
κε έηνηκα επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα θαζώο θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο βαζηθήο 

ζηξώζεο κε αζηάξη ζε πεξίπησζε αθαίξεζεο ζαζξνύ ηειηθνύ επηρξίζκαηνο, 

28) ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνύ νδεγνύ ζηήξημεο κε λεξνζηαιιάθηε ζηε βάζε ηνπ 
θηεξίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πξώηεο ζεηξάο ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ θαη ε 

ζθξάγηζε κε θνξδόλη αξκώλ θαη εηδηθή καζηίρε, 

29) ε εθαξκνγή ηλνπιηζκέλεο, ξεηηλνύραο θόιιαο ηζηκεληνεηδνύο βάζεο ζηα εηδηθά 
ηεκάρηα γσληώλ ηνπ θηεξίνπ θαη αλνηγκάησλ θαη θόιιεζε ηνπο ζηελ ηνηρνπνηία, 

30) ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ θόιιαο ζε όιε ηελ επηθάλεηα ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ 
γηα ηελ επηθόιιεζή ηνπο ζηελ ηνηρνπνηία, 

31) ε κεραληθή ζηήξημε ησλ πιαθώλ κε εηδηθά αλνμείδσηα βύζκαηα, 
32) νη εληζρύζεηο ησλ άθξσλ κε ηα εηδηθά ηεκάρηα (εηδηθά ζηαζεξά αληζνζθειή 

γσληόθξαλα από PVC γηα ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο ηνπ θηεξίνπ, εύθακπηα 

γσλίόθξαλα από PVC γηα ηίο εζσηεξηθέο γσλίεο ηνπ θηεξίνπ, εηδηθά ζηαζεξά 

γσληόθξαλα από PVC κε λεξνζηαιιάθηε γηα ηηο νξηδόληηεο αξρηηεθηνληθέο 

πξνεμνρέο, εηδηθά παινπιέγκαηα αλνηγκάησλ), 

33) ε ηνπνζέηεζε θόιιαο θαη δηπιήο ζηξώζεο παινπιέγκαηνο ησλ 160 gr/m2 κε 

αιιεινεπηθάιπςε απηνύ γηα ηελ επηπιένλ ελδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο 

ζεξκνκόλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ απιή εθαξκνγή παινπιέγκαηνο κε αιιεινεπηθάιπςε. 

34) ε εθαξκνγή ηνπ έηνηκνπ, αθξπιηθνύ, πδαηαπσζεηηθνύ, έγρξσκνπ ηειηθνύ ζνβά, 

θαηάιιεινπ γηα ηε δηακόξθσζε ιείσλ επηθαλεηώλ, πάρνπο 1,5mm θαη' ειάρηζηνλ, 

ζε απόρξσζε επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

35) Η επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθαηξέζεθαλ θαηά ην ζηάδην εξγαζίαο δύν 
θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ πιηθώλ θαη κηθξνπιηθώλ ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηηο ππεξεζίαο κε λέα όπνπ απαηηείηαη θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη 

θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

36) Η απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ησλ ηθξησκάησλ.  
 

Πεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά επί ηόπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνύκελσλ 

ηθξησκάησλ, θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ από 

εμεηδηθεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγείν παξέρνληαο εγγύεζε 10 εηώλ πξνεξρόκελε 

από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ πιηθώλ γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε. Όια ηα 

ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πιελ ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή θαη ζα αλαθέξνληαη ζην επίζεκν εγρεηξίδην 

ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο κόλσζεο θειύθνπο θηεξίνπ θαηά ETAG 004 θαη ΔΝ 13499 

θέξνληαο εηηθέηα CE.    

   

Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 

ΔΤΡΧ (Απιθμηηικά) : 30,00 
 

(Ολογπάθυρ) : ΣΡΙΑΝΣΑ 



 

Α.Σ. : 5 
Άπθπο: ΟΙΚ Ν65.01.05 Σςποποιημένα κοςθώμαηα από μεηαλλικό πλαίζιο 

αλοςμινίος με διπλούρ Ταλοπίνακερ  

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΑΤΟΔ 6501 100% 

Τππνπνηεκέλα θνπθώκαηα (παξάζπξα θαη εμσζηόζπξεο) από κεηαιιηθό πιαίζην 

αινπκηλίνπ, κε Uf κεηαμύ 1.6 θαη 2.4W/m2K, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο 

πξνεξρόκελνο από πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηύπνπ 

Alumil S67 ή ηζνδπλάκνπ, κε ζεξκνδηαθνπή 30mm, Αεξνπεξαηόηεηα ηύπνπ Class 

4, Υδαηνζηεγαλόηεηα ηύπνπ Δ1200, αληνρή ζε αλεκνπίεζε ηύπνπ C4/B4, αληνρή 

ζε δηάξξεμε ηύπνπ RC2 πηζηνπνηεκέλα, κε δηπινύο παινπίλαθεο, εζσηεξηθνύ 

θξπζηάιινπ laminate ησλ 2x3mm, δηάθελν 14mm θαη εμσηεξηθό θξύζηαιιν κε 

επίζηξσζε ρακειήο εθπεκςηκόηεηαο (low-e) πάρνπο 5mm ζύκθσλα κε ηε κειέηε. 

Με πηζηνπνηεκέλε ηηκή Ug<=1,0W/(m2K). Αλνηγόκελα, δίθπιια, κε θεγγίηε, κε 

δπλαηόηεηα αλάθιεζεο 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηεγάλσζε ηξηώλ επηπέδσλ κε ειαζηηθά από 

EPDM θαη αθξώδνπο κνλσηηθνύ πιηθνύ θάησ από ηνλ παινπίλαθα όπσο επίζεο 

θαη ζηελ θάζα θαη γεληθώο άξηηαο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο.  

Η δηαδηθαζία βαθήο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεµέλε θαη λα δηελεξγείηαη 

ζύκθσλα ηόζν µε ην Δπξσπατθό πξόηππν βαθήο QUALICOAT όζν θαη κε ηελ 

δηεζλή πηζηνπνίεζε GSB – INTERNATIONAL γηα ηελ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη 

QUALANOD γηα ηελ αλνδίσζε. 

Η ηηκή αθνξά νπνηαδήπνηε πνζόηεηα εξγαζίαο εθηεινύκελε ζύκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ 

έξγνπ θαη ζε νπνηαδήπνηε ύςνο από ηνπ δαπέδνπ εξγαζίαο. Σηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο : πξνκήζεηα όισλ ησλ θαηάιιεισλ πιηθώλ θαη 

κηθξν-πιηθώλ θαηαζθεπήο, βαθήο, ηνπνζέηεζε, ζηεξέσζεο, αλάξηεζεο, 

ζηεγάλσζεο, ζθξάγηζεο αξκώλ θιπ, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεραληζκώλ 

ζηεξέσζεο θαη γεληθώο παξάδνζε ηνπ παξαζύξνπ ζε άξηηα θαη άςνγε 

ιεηηνπξγία θαη εκθάληζε. 

 

 

Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Απιθμηηικά) : 240,00 

 
(Ολογπάθυρ) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ 



 

 
Α.Σ. : 6 
Άπθπο: ΟΙΚ Ν79.50.02 Θεπμομόνυζη με εκηοξεςόμενο αθπό πολςοςπεθάνηρ πάσοςρ 
10cm 
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΑΤΟΔ 7934 100% 

Θεξκνκόλσζε νξνθώλ δαπέδσλ θιπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηθάλεηαο κε 

εθηνμεπόκελν αθξό πνιπνπξεζάλεο κε ι=0.028W/(mK) κεηά από θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο, πνπ πεξηιακβάλεη: 

1. Πξνεηνηκαζία θαη επηκειήο θαζαξηζκόο κε ειεθηξηθή ζθνύπα απνξξνθεηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 248mbar. 

2. Σεκεία ηνπ ππνζηξώκαηνο πνπ έρνπλ απνθνιιεζεί, παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

θζνξέο ε θνπζθώκαηα ζα πξέπεη λα θνπνύλ θαη λεξό ή πγξαζία πνπ έρεη 

εγθισβηζηεί θάησ από απηό ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί. 

3. Τν ππόζηξσκα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιπνπξεζάλεο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαζαξό θαη ζηεγλό απαιιαγκέλν από ιάδηα, ξύπνπο, ζθόλε θαη άιιεο 

ιηπαξέο νπζίεο θαη μέλα ζσκαηίδηα πνπ κεηώλνπλ ηελ πξόζθπζε. 

4. Δθαξκνγή ζε όιε ηελ επηθάλεηα (βάζεηο αληηθεξαπληθώλ θισβώλ, δάπεδα 

δσκάησλ θαη ζηεζαία) δύν ηνπιάρηζηνλ ζηξώζεσλ αζηαξώκαηνο δύν 

ζπζηαηηθώλ βάζεσο λεξνύ αζηάξη κε: 

a. Φεκηθή Βάζε : Δπνμεηδηθή ξεηίλε πδαηηθήο βάζεο θαη ζθιεξπληήο 

πνιπακηδίνπ 

b. Ππθλόηεηα: 1.03kg/l 
 

Καηά ηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ: 

a. Σρεηηθή Υγξαζία Αέξα: <80% 
b. Σεκείν Γξόζνπ: Η ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ +3 °C πάλσ από ην ζεκείν 

δξόζνπ. 

 

5. Σηα ζηεζαία ε εθαξκνγή ηεο ζηξώζεο αζηαξώκαηνο ζα γίλεη κε αζηάξη δύν 

ζπζηαηηθώλ βάζεσο δηαιύηε ηύπνπ: 

a. Φεκηθή Βάζε: Γύν ζπζηαηηθώλ πνιπνπξία βάζεσο δηαιύηε 
b. Ππθλόηεηα: 1.02 kg/l 
c. Η εθαξκνγή ηεο πγξήο κεκβξάλεο θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο ζα 

πξέπεη λα γίλεη ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 40εθ. από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

δώκαηνο.  

 

6. Δθαξκνγή αθνύ πνιπνπξεζάλεο δύν ζπζηαηηθώλ (ζπζηαηηθό πνιπόιεο θαη 

ηζνθπαληθό ζπζηαηηθό) αλαινγίαο 1 πξνο 1 θαη ππθλόηεηαο 40kgr/m3 κε 

ηδηόηεηεο: 

a. δύλακε ζπκπίεζεο(θαηά UNE-EN 826)  >200kPa 

b. θαηάηαμε ζε θιόγα Euroclass Δ (θαηά UNE-EN 13501-1)     

 

7. Γηα ηελ ηειηθή επηινγή θαη νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη 

όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζύζηεκα ζεξκνκόλσζεο λα 

πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην νίθν παξαγσγήο πιηθώλ λα δηαζέηνπλ ζήκαλζε 

CE, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν αξκνληθόο θαη ιεηηνπξγηθόο ηνπο ζπλδπαζκόο 

σο ζύζηεκα γηα ηελ πγξνκόλσζε ηνπ δώκαηνο. 

  

 

Τηκή αλά θπβηθό κέηξν (m2) 

ΔΤΡΧ (Απιθμηηικά) : 35,00 
 

(Ολογπάθυρ) : ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 



 

Α.Σ. : 7 
Άπθπο: ΟΙΚ Ν79.50.03 Τγπομόνυζη με μέθοδο θεπμού τεκαζμού δύο ζςζηαηικών 

πάσοςρ 3mm 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΑΤΟΔ 7934 100% 

Υγξνκόλσζε κε ηελ κέζνδν ςεθαζκνύ δύν ζπζηαηηθώλ κεηά από θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο, πνπ πεξηιακβάλεη: 

 

Δθαξκνγή ςεθαζηήο πγξήο κεκβξάλεο ζηεγαλνπνίεζεο δύν ζπζηαηηθώλ ηύπνπ: 

 

1. Φεκηθή Βάζε: θαζαξή πνιπνπξία, ρσξίο δηαιύηεο κε πεξηεθηηθόηεηα ζε 
ζηεξεά >99%, ηαρείαο σξίκαλζεο  

2. Ππθλόηεηα ζηνπο +23°C : Σπζηαηηθό A: ~ 1.11 kg/lt  
                        Σπζηαηηθό B: ~ 1.03 kg/lt  

3. Φξόλνο ζρεκαηηζκνύ Gel: 3 έσο 5 δεπηεξόιεπηα  
4. Φξόλνο δεκηνπξγίαο επηδεξκίδαο: 10 έσο 20 δεπηεξόιεπηα  
5. Ιμώδεο: Σπζηαηηθό A: ~ 750 mPas ζηνπο +25°C  

              Σπζηαηηθό B: ~ 450 mPas ζηνπο +25°C  

6. Δθειθπζηηθή Αληνρή: ~ 25 N/mm2 
7. Αληνρή ζε Σρίζηκν: ~ 34 Ν/mm 
8. Δπηκήθπλζε Θξαύζεο:  ~ 450 % 

Ο ςεθαζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύν ζηξώζεηο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 

1,0-1,5mm ην θαζέλα κε θαηαλάισζε 1kg/mm/m². 

 

Δθαξκνγή πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο ελόο ζπζηαηηθνύ, πγξήο κεκβξάλεο 

ζηεγαλνπνίεζεο κε ζηαζεξόηεηα ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία UV θαη πςειή 

αληνρή ζηα ζπλήζε ρεκηθά πνπ βξίζθνληαη ζηελ αηκόζθαηξα θαζώο θαη πςειή 

αλαθιαζηηθόηεηα ηύπνπ:  

 

1. Φεκηθή Βάζε: Δλόο ζπζηαηηθνύ αιεηθαηηθή πνιπνπξία ηερλνινγίαο 

σξίκαλζεο πνπ δελ επεξεάδεηαη από ηελ πγξαζία.  

2. Ππθλόηεηα: 1.44 kg/l (ζηνπο +23 °C) 
3. Πεξηεθηηθόηεηα ζε Σηεξεά:  ~ 81.3% θαη’ όγθν / ~ 87.4% θαηά βάξνο  
4. Σεκείν Αλάθιεμεο: 62°C 
5. Ηιηαθή Αλαθιαζηηθόηεηα: >88%  
6. Φνξηίν Δθειθπζκνύ:  9N/mm² 
7. Δπηκήθπλζε ζε Δθειθπζκό: 38% 
8. Πεξαηόηεηα πδξαηκώλ: 6.50 g/m 2 /εκέξα (µH2O: 3480) 
 

Ο ςεθαζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία ζηξώζε κε ςεθαζκό κε πηζηόιη αέξνο 

κε θαηαλάισζε ηνπιάρηζηνλ 400 gr /m2 

 

Γηα ηελ απόθηεζε ζπλνιηθνύ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 130 micron γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πξόζθπζεο ζηηο ππάξρνπζεο επηθάλεηεο πξνο 

ζηεγαλνπνίεζε. Καηά ηελ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ: 

a. Σρεηηθή Υγξαζία Αέξα: <80% 
b. Σεκείν Γξόζνπ: Η ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ +3 °C πάλσ από ην ζεκείν 

δξόζνπ. 

 

 

Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ (Απιθμηηικά) : 25,00 

 
(Ολογπάθυρ) : ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ 



 

Α.Σ. : 8 

Άπθπο: ΑΣΗΔ N8693.01.08.01    Αποξήλυζη λεβηηοζηαζίος από σαλύβδινο λέβηηα      
                                                      θεπμανηικήρ ιζσύορ ευρ 500000 kcal/h  
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 8693.01.08.01 100% 

Απνμήισζε ιεβεηνζηαζίνπ από ραιύβδηλν ιέβεηα ζεξκαληηθήο ηζρύνο εσο 

500000kcal/h κε θπθινθνξεηή θαη θαπζηήξα πιήξεο κε πξνζνρή γηα ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θόξησζε ή απνζήθεπζε ζηελ 

απνζήθε ηνπ Γήκνπ. (1 ηεκ)  

 
Σηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 706,76 € 
(Ολογπάθυρ) : επηακόζια έξι εςπώ και εβδομήνηα έξι λεπηά  

 

 

Α.Σ. : 9 
Άπθπο: ΟΙΚ 22.40.02 Γιάνοιξη οπήρ η θυλιάρ ζε αόπλο ζκςπόδεμα για πάσορ  

                                                  ζκςποδέμαηορ ευρ 0,25μ 

  

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚΟ 2272Α 100% 

Γηάλνημε νπήο ή θσιηάο επί άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ε ρσξίο επίρξηζκα ζε 

νπνηνδήπνηε ύςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. Σπκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θύζεσο 

απαηηνύκελα ηθξηώκαηα, ε εξγαζία κόξθσζεο ησλ παξεηώλ θαη ε ζπζζώξεπζε ησλ 

άρξεζησλ πξνηόλησλ ζηηο ζέζεηο θόξησζεο. 

Τν παξόλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζηηο πεξηπηώζεηο νπώλ επηθαλείαο 0.50m2 ζε 

ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο πάρνπο έσο 0,25 m  

Τηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

              ΔΤΡΧ (Απιθμηηικά) :28,00 

(Ολογπάθυρ) : ΔΙΚΟΙ ΟΚΣΧ ΔΤΡΧ  

 



 

Α.Σ. : 10 

Άπθπο: ΑΣΗΔ N8693.01.09.01    Αποξήλυζη αποθήκηρ καςζίμος λαμαπίνα πάσοςρ 5mm 
μέσπι 2tn 

  
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 8693.01.09.01 100% 

Απνμήισζε απνζήθεο θαπζίκνπ από ιακαξίλα πάρνπο 5mm  θαη ε κεηαθνξά ηεο 

πξνο θόξησζε ή απνζήθεπζε ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ. Η δεμακελή ζα 

απνμεισζεί κε όια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη δειαδή: 

Άληιεζε θαη κέηξεζε ηνπ όγθνπ ηνπ πεηξειαίνπ πνπ ε δεμακελή έρεη εληόο ζε 

πιαζηηθή δεμακελή θαη κεηαθνξά ηνπ θαπζίκνπ ζε ζέζε πνπ ζα νξίζεη ν 

δήκνο.  

Πιήξσζε ηεο δεμακελήο κε λεξό θαη απάληιεζε ησλ πδάησλ, ε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο 

Γηάηξεζε ηεο πιεξσκέλεο δεμακελήο κε ηξνρό ζε ύςνο 0,3m από ηελ βαιβίδα 

παξνρήο θαη κεηαθνξά ησλ ηκεκάησλ ζε ρώξν πνπ ζα νξίζεη ν δήκνο γηα 

αλαθύθισζε  

Ξύζηκν ηεο βάζεο ηεο δεμακελήο κε ζπάηνπια θαη απνκάθξπλζε ησλ 

ππνιεηκάησλ πνπ έρνπλ θαηαθαζίζεη ζηελ βάζε ηεο δεμακελήο 

Δάλ απαηηείηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο βάζεο από ηνλ ρώξν ηεο απνζήθεο ε 

βάζε ζα θνπεί κε ηξνρό κεηά ηνλ επηκειή θαζαξηζκό ηεο. 

Καζόιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηα άηνκα πνπ ζα εξγάδνληαη εληόο ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ ζα θέξνπλ κάζθα νμπγόλνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία θνπήο γηα 

παξνρή αέξα ηνπιάρηζηνλ 30min  ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηεο ππξνζβεζηηθήο 

ππεξεζίαο   

    

(1 ηεκ)  

Σηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 470,32 € 
(Ολογπάθυρ) : ηεηπακόζια εβδομήνηα εςπώ και ηπιάνηα δύο λεπηά  

 

 

 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Οι μελεηηηέρ Οι ελεγκηέρ Ο πποφζηάμενορ 

 
 



 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΓΑ Α 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΔΡΓΑΙΩΝ  

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, 
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα 
ινηπά Τεχρε Δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Δηαθήξπμε. 

 

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

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

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

 
1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. 
 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ 
κέζσλ.  
 

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

  

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

 
1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

(ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο Εξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ 
πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, 
ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 
ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, 
ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, 
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ 



  

ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη 
απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο 
ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Υπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο. 

 

1.6 Τα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Εξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο 
θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Εηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ ηνπ Εξγνπ. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
(α)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 

απηά θνξείο (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx θιπ.),  
(β)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  
(γ)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα 
είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Ε.& Ο.Ε. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ  

(δ) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  
(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 
1.11 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 

ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
 



  

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

 

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

 

1.12 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο 
ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή 
πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο 
αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο 
κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, 
δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Πνηφηεηνο ηνπ Εξγνπ (ΠΠΕ), ηνπ Σρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Υγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη 
Υγείαο ηνπ Εξγνπ (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 

1.13 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ 
θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., 
θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη 
ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

 
1.14 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
1.15 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα 

θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε 
ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Υπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη 
γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
1.16 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Επηβιέπνπζα Υπεξεζία, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Ε.Σ.Υ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
 
1.17 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη 
αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 

 

1.18 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
Αλαδφρνπ ζην 'Εξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 
πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.19 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη 
ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο 
ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 
 

1.20 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 
 



  

  
2. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ 

Εμφδσλ (Γ.Ε.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Ε.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο 
θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ 
Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, 
πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα 
πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 

Τν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Ε. & Ο.Ε., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο 
εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ 
ηνπ Τηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

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

 

 
 
 
 

 
 
 



  

ΟΜΑΓΑ A.  ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΓΑ 
 
  

ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Α.Σ. : 1 
Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8452.02.17 Αληιία ζεξκόηεηαο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, παξαγσγήο λεξνύ 

απόδνζεο 16 kW 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 27 100% 

Αληιία ζεξκόηεηαο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, παξαγσγήο λεξνύ ζεξκνθξαζίαο ηνπιάρηζηνλ 75νC 

κε ζηαζεξή απόδνζε από 15 έσο 17 kW από ηνπο -10oC, COP=2 ζηνπο -10oC θαη πξνζαγσγή 

65oC, COP=2,4 ζηνπο 7oC θαη πξνζαγσγή 75oC, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θπθινθνξεηή, δνρείνπ 

δηαζηνιήο, εμσηεξηθό ή εζσηεξηθό δνρείν πδξαπιηθνύ δηαρσξηζηή ηνπιάρηζηνλ 40lt, 

αζθαιεηνδηαθόπηεο θαηεγνξίαο C θαη θαιώδηα ηύπνπ ΝΥΥ θαηάιιειεο δηαηνκήο κέζνπ κήθνπο 

8m εληόο πιαζηηθήο ή κεηαιιηθήο ζσιήλαο κεηά ηνλ ζηεξηγκάησλ ηνπο εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο 

γηα ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηεο αληιίαο κε ηνλ πίλαθα ΦΤ, ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο, 

ζύζηεκα επηθνηλσλίαο κε πεξηζζόηεξεο ηνπ ελόο κνλάδεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πιήξνπο 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο από ηελ κία κνλάδα, ραιθνζσιήλεο θαη δίνδεο ή ηξίνδεο ειεθηξνβάλεο 

θαηάιιειεο δηακέηξνπ ζε ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν δηαλνκήο ζεξκνύ κέζνπ θαη ζύλδεζε 

κε κόληεκ ηύπνπ KNX ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηα πιηθά θαη κηθξνύιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, 

πξνζθόκηζε, εγθαηάζηαζε, ζύλδεζε κε ηα απαηηνύκελα δίθηπα, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε 

θαλνληθή ιεηηνπξγία κεηά από ηηο δνθηκέο: 

Α. ησλ ζσιελώζεσλ ζε πίεζε ιεηηνπξγίαο 12 bar,  

Β. ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπλδέζεσλ κε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο κεγαιύηεξεο ησλ 3MΩ.  

 

(1 ηεκ) 

   
 

  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 4660,88 €  
  

(Οινγξάθωο) : ηέζζεξηο ρηιηάδεο εμαθόζηα εμήληα επξώ θαη νγδόληα νθηώ ιεπηά 



  

 

 

Α.Σ. : 2 
Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8557.01.14  Κεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο αέξα ζε ζύλδεζε κε 

ηελ Α/Θ/ 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 33 100% 

Κεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο αέξα ρακειήο πίεζεο γηα ζέξκαλζε νξηδόληηνπ 

ηύπνπ ζεξκηθήο απόδνζεο ηζρύνο από 15 εσο 17 kW πνπ απνηειείηαη από ηα ηκήκαηα 

α)αλεκηζηήξα κε ειεθηξνθηλεηήξα θαηάιιειεο ηζρύνο, β)ζεξκηθνύ ζηνηρείνπ θαη δ)αλακίμεσο 

λένπ αέξα θαη αέξα αλαθπθινθνξίαο κε πνιύθπιια δηαθξάγκαηα θαη κεηαιιηθά θίιηξα αέξα 

πιελόκελνπ ηύπνπ ζπγθξνηεκέλα ζε εληαίνπ ζύλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, αζθαιεηνδηαθόπηεο 

θαηεγνξίαο C γηα ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηεο κνλάδαο κε ηνλ πίλαθα ΦΤ, εύθακπηεο ή 

άθακπηεο ραιθνζσιήλεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ κέζνπ κήθνπο  2 x 22m θαη πάρνπο ηνηρώκαηνο 

0,9mm κε ηελ δηπινύ πάρνπο ζε ζρέζε κε ηελ δηάκεηξν ησλ ζσιελώζεσλ κόλσζε 

ηνπνζεηεκέλεο εληόο πιαζηηθνύ ή κεηαιιηθνύ ζσιήλα εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο ζε ζύλδεζε κε 

ηελ εζσηεξηθή κνλάδα αληιίαο ζεξκόηεηαο, δειαδή πξνκήζεηα πξνζθόκηζε εγθαηάζηαζε θαη 

ζύλδεζε πξνο ηελ Α/Θ θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κε ηα αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά 

πιηθά θαη κηθξνύιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε πιήξε 

θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία κεηά από ηηο δνθηκέο: 

Α. ησλ ζσιελώζεσλ ζε πίεζε ιεηηνπξγίαο 30atm γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ώξεο,  

Β. ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπλδέζεσλ κε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο κεγαιύηεξεο ησλ 3MΩ.  

(1 ηεκ) 

       
 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 4347,36 € 

 

(Οινγξάθωο) : ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα ζαξάληα επηά επξώ θαη ηξηάληα έμη ιεπηά 



  

 

Α.Σ. : 3 
Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8034.03.01 Σηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Φ1’’ θαη πάρνο 3.25κκ 

ISO-MEDIUM πξάζηλεο εηηθέηαο  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 4 100% 

Σηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Φ 1’’ θαη πάρνο 3.25κκ ISO –MEDIUM πξάζηλεο 

εηηθέηαο ηνπνζεηεκέλνο πιήξσο γηα ηελ πξνζηαζία εμσηεξηθώλ θαισδηώζεσλ. 

Σπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα εηδηθά ηεκάρηα (κνύθεο, γσλίεο, θακπύιεο ζπζηνιέο, θιπ) θαη ε 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο (1 m) 

 
  
 
 
 Τηκή Μνλάδνο  1 m. = 19,62 € 

 

 (Οινγξάθωο) : δέθα ελλέα επξώ θαη εμήληα δύν ιεπηά 
 
 
 
 
 

Α.Σ. : 4 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N8621.01.02 Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα δύν ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ 

θνριησηήο ζπλδέζεσο δηακέηξνπ ¾’’  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 12 100% 

Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα IP67 θιεηζηνύ ηύπνπ θαηάιιεινο γηα ζρνιηθέο κνλάδεο, δύν 

ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ θνριησηήο ζπλδέζεσο δηακέηξνπ ¾’’ απνηεινύκελε από θηλεηήξα 

νκαιηζκό ζύζηεκα απηνλνκίαο κέζσ ζπζζσξεπηή από 1.5Volt εσο 12Volt, ζύζηεκα αζύξκαηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζεξκνζηάηε θαη ζώκα δηόδνπ βαιβίδαο, πιήξεο κε ηα πιηθά ηα κηθξνύιηθά 

θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.  (1 ηεκ) 

 
    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 214,82 € 

(Οινγξάθωο) : δηαθόζηα δέθα ηέζζεξα επξώ θαη νγδόληα δύν ιεπηά 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

Α.Σ. : 5 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N8621.01.03 Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα δύν ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ 

θνριησηήο  ζπλδέζεσο δηακέηξνπ 1’’  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 12 100% 

Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα IP67, δύν ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ θνριησηήο ζπλδέζεσο 

δηακέηξνπ 1’’ απνηεινύκελε από θηλεηήξα νκαιηζκό ζύζηεκα απηνλνκίαο κέζσ ζπζζσξεπηή 

από 1.5Volt εσο 12Volt, ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζεξκνζηάηε θαη ζώκα δηόδνπ 

βαιβίδαο, πιήξεο κε ηα πιηθά ηα κηθξνύιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζπλδέζεσο παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.  (1 ηεκ) 

   

  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 261,74 € 

(Οινγξάθωο) : δηαθόζηα εμήληα έλα επξώ θαη εβδνκήληα ηέζζεξα ιεπηά  

 

Α.Σ. : 6 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N8647.01 Θεξκνζηάηεο ρώξνπ δύν ζέζεσλ  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 49 100% 

Θεξκνζηάηεο ρώξνπ δύν ζέζεσλ κε ζύζηεκα απηνλνκίαο 1.5 V κέγηζηε ζεξκνθξαζία ξύζκηζεο 

22oC θαη ειάρηζηε 18oC ζύζηεκα απνπαγνπνίεζεο κε ξύζκηζε ζηνπο 12oC θαηά ηελ κε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ θαη αζύξκαηε επηθνηλσλία κε ηνπιάρηζηνλ δέθα ειεθηξνβάλεο ΑΤΗΔ 

N8621.01.02 θαη 03 κε ηα κηθξνύιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο ζπλδέζεσο θαη 

ξπζκίζεσο παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  (1 ηεκ) 

 
    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 310,07 € 
(Οινγξάθωο) : ηξηαθόζηα δέθα επξώ θαη επηά ιεπηά  

 
 
 
 
 

Α.Σ. : 7 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9351.02 Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ IP30 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 

Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ, δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελόο 

κεηαιιηθνύ πίλαθα, ηύπνπ STAB IP 30, πιήξσο ζπλδεζκνινγεκέλνπ θαη κε ηα απαηηνύκελα 

κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 158,27 € 

 

(Οινγξάθωο) : εθαηό πελήληα νθηώ επξώ θαη είθνζη επηά ιεπηά 



  

 

Α.Σ. : 8 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9351.01 Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ  IP67 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 

Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ, δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελόο 

κεηαιιηθνύ πίλαθα, ηύπνπ STAB IP 67, κε ηξεηο δηαθόπηεο απηόκαηνπο 4x40 A, δύν δηαθόπηεο 

δηαξξνήο 4x40A/100 mA πιήξσο ζπλδεζκνινγεκέλνπ θαη κε ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ 

απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

 
 
  
 Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 722,33 € 

(Οινγξάθωο) : επηαθόζηα είθνζη δύν επξώ θαη ηξηάληα ηξία ιεπηά  

 

 

 

 

Α.Σ. : 9 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N8997.05.09 Σεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην ΝΥΥ κε νξαηό ζηεγαλό κε 

κέζν κήθνο γξακκήο 18Μ 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 47 100% 

Σεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην ΝΥΥ κε νξαηό εληόο θαηάιιεινπ ζσιήλα εμσηεξηθνύ 

ρώξνπ κε κέζν κήθνο γξακκήο 18Μ πνπ πεξηιακβάλεη από ηνλ γεληθό πίλαθα κέρξη ηνλ 

ξεπκαηνιήπηε ηα αλαινγνύληα κήθε ηεο ειεθηξηθήο γξακκήο από θαιώδην ΝΥΥ 5x10mm2 ηα 

ζηεξίγκαηα ηνπ θαισδίνπ (ηξία αλα κ) ηα θάζε θύζεσο ινηπά πιηθά θαη κηθξνύιηθά 

εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ απαηηνύκελε εξγαζία γηα παξάδνζε ξεπκαηνιεςίαο ζε 

πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (18 κ) 

 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 367,57 € 

(Οινγξάθωο) : ηξηαθόζηα  εμήληα επηά επξώ θαη πελήληα επηά ιεπηά  

 

 

 

 



  

 

Α.Σ. : 10 
Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8621.02.06 Θεξκηδνκεηξεηήο κε θνξκό δηαζηάζεσλ 3’’  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 12 100% 

Θεξκνδηκεηξεηήο παικηθήο αλαινγηθήο εμόδνπ 0-5V κε θνξκό δηαζηάζεσλ 3’’ γηα ζύλδεζε κε 

ην ππάξρνλ δίθηπν δηαλνκήο ζεξκνύ κέζνπ. Σπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα εηδηθά ηεκάρηα (κνύθεο, 

γσλίεο, θακπύιεο ζπζηνιέο, θαιώδηα NYY, θαιώδηα UTP θιπ) θαζώο θαη ειεθηξνινγηθέο 

ζπλδέζεηο θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.  

(1 ηεκ) 

   
 Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 1404,28 € 

 

 (Οινγξάθωο) : ρίιηα ηεηξαθόζηα ηέζζεξα επξώ θαη είθνζη νθηώ ιεπηά  

 
 

Α.Σ. : 11 
Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8621.02.07 Υδξνκεηξεηήο κε θνξκό δηαζηάζεσλ 1 1/2’’  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 12 100% 

Υδξνκεηξεηήο (θαηάιιεινο γηα κέηξεζε ξνήο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο) παικηθήο αλαινγηθήο 

εμόδνπ 0-5V κε θνξκό δηαζηάζεσλ 1 1/2’’ γηα ζύλδεζε κε ην δίθηπν παξνρήο πεηξειαίνπ ηνπ 

δηθηύνπ παξαγσγήο ζεξκνύ κέζνπ. Σπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα εηδηθά ηεκάρηα (κνύθεο, γσλίεο, 

θακπύιεο ζπζηνιέο, θαιώδηα NYY, θαιώδηα UTP θιπ) θαζώο θαη ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο θαη 

ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.  

(1 ηεκ) 

 

 
 Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 367,42 € 

 

 (Οινγξάθωο) : ηξηαθόζηα εμήληα επηά επξώ θαη ζαξάληα δύν ιεπηά  
 



  

 
 

Α.Σ. : 12 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9351.06 Server ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηύπνπ KNX  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 

Server ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηύπνπ KNX γηα ηελ αλάγλσζε θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 

παξαγσγήο ζεξκόηεηαο (ζεξκηδνκεηξεηήο) θαη ειεθηξηζκνύ (αλαιπηήο ελέξγεηαο) ηνπ θηηξίνπ 

κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ ζεκάησλ από αλαινγηθό 0-5V ζε ςεθηαθό ή αλαινγηθό 4-20mA / 0-

10V. Δπίζεο ν server ζα δύλαηαη λα αλαγλώζεη θαη όινπο ηνπο ζεξκνζηάηεο ρώξνπ ηνπ θηηξίνπ 

αλεμαξηήησο αξηζκνύ απηώλ. Πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε ηνπ ζπιινγέα 

έηζη ώζηε απηόο λα ζπλδεζεί ελζύξκαηα ή αζύξκαηα κε ην δίθηπν internet ηνπ θηηξίνπ θαζώο θαη 

ηνπ αλάινγνπο κεηαηξνπείο αλαινγηθνύ ζε ςεθηαθό ζήκα ή αλαινγηθνύ ζε αλαινγηθό ζήκα.    

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ:   

1. Ολνκαζηηθή ηάζε 230V ±5% 

2. Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα 50Hz  

3. Δξγνζηαζηαθή εγγύεζε 10 εηώλ  

4. Δλζύξκαηε ή αζύξκαηε εθπνκπή δεδνκέλσλ πξνο ην internet κέζσ πξσηνθόιινπ KNX. 

5. Αλάγλσζε ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ αλαινγηθώλ ζεκάησλ 0-5V 

6. Αλάγλσζε ηνπιάρηζηνλ ελόο αζύξκαηνπ/ελζύξκαηνπ ζήκαηνο ςεθηαθήο κνξθήο κέζσ 
ησλ ζεξκνζηαηώλ ή ηνπ θεληξηθνύ ζεξκνζηάηε. 

Η εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηελ θαισδίσζε ηνπ server κε ηνπο 

ζεξκηδνκεηξεηέο θαη ηνπο αλαιπηέο ελέξγεηαο θαζώο θαη ηνπο / ησλ ζεξκνζηάηε ρώξνπ κε ηα 

απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 2494,44 € 

 
 

(Οινγξάθωο) : δύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα ελελήληα ηέζζεξα επξώ θαη ζαξάληα ηέζζεξα ιεπηά  



  

Α.Σ. : 13 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9351.07 Αλαιπηήο ελέξγεηαο ηύπνπ ξάγαο ηξηώλ θάζεσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ηύπνπ KNX  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 52 100% 

Αλαιπηήο ελέξγεηαο ηύπνπ ξάγαο ηξηώλ θάζεσλ γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαηαλαιώζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνύ ηύπνπ KNX. Η εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο ζα είλαη 

πξσηνθόιινπ KNX θαη ζα εθπέκπεηαη είηε αζύξκαηα είηε ελζύξκαηα πξνο ηνλ Server ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ηύπνπ KNX.    

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ:   

1. Αλάγλσζε ηάζεσλ 230V ±2% 

2. Αλάγλσζε εληάζεσλ 100Α ±2%  

3. Δξγνζηαζηαθή εγγύεζε 10 εηώλ  

4. Δλζύξκαηε ή αζύξκαηε εθπνκπή δεδνκέλσλ πξνο ηνλ Server κέζσ πξσηνθόιινπ KNX. 

5. Αλάγλσζε ηξηώλ ηάζεσλ θαη ηξηώλ εληάζεσλ.  

Η εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηελ θαισδίσζε ηνπ αλαιπηή κε ηνλ server, ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ εληόο ηνπ πίλαθα IP30 κε ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

 
 
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 1349,94 € 

 
 

(Οινγξάθωο) : ρίιηα ηξηαθόζηα ζαξάληα ηέζζεξα επξώ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά  

 

Α.Σ. : 14 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9395.01 Λακπηήξαο LED ηζρύνο 8 W  

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 59 100% 

Λακπηήξαο LED ηζρύνο 8W ηύπνπ Τ8 1,20κ ιεηηνπξγίαο 230Volt πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ιακπηήξα ζε νπνπδήπνηε ύςνο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί γηα 

ηελ αθαίξεζε ηνπ παιαηνύ ιακπηήξα. Ο ιακπηήξαο ζα θέξεη βξαρπθπθισηήξα “starter” ελώ ζα 

απαηηεζεί θαη ε βξαρπθύθισζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή έλαξμεο ηνπ παιαηνύ ηύπνπ ιακπηήξα 

θζνξηζκνύ “balance”. (1 ηεκ) 

 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 7,99 € 

 

(Οινγξάθωο) : επηά επξώ θαη ελελήληα ελλέα ιεπηά  



  

 

 

Α.Σ. : 15 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9395.02 Λακπηήξαο LED ηζρύνο 3 W  

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 59 100% 

Λακπηήξαο LED ηζρύνο 3W ηύπνπ Τ8 0,60κ ιεηηνπξγίαο 230Volt πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ιακπηήξα ζε νπνπδήπνηε ύςνο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί γηα 

ηελ αθαίξεζε ηνπ παιαηνύ ιακπηήξα. Ο ιακπηήξαο ζα θέξεη βξαρπθπθισηήξα “starter” ελώ ζα 

απαηηεζεί θαη ε βξαρπθύθισζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή έλαξμεο ηνπ παιαηνύ ηύπνπ ιακπηήξα 

θζνξηζκνύ “balance”. (1 ηεκ) 

  
       
    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 5,99 € 

 

(Οινγξάθωο) : πέληε επξώ θαη ελελήληα ελλέα ιεπηά 

 

Α.Σ. : 16 

Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8257.1 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 47 100% 

Φσηνβνιηατθό ζύζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο κνλνθξπζηαιιηθνύ ππξηηίνπ δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 0.98κ x 1.60 κ (πιάηνο x ύςνο) απόδνζεο ηνπιάρηζηνλ 13.5% θαη 

ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 250W, επξσπατθνύ νίθνπ κε πηζηνπνίεζε θαηά IEC 61215, 

IEC61730-1, IEC61730-2, IEC61646 γηα δηεζλή ρξήζε, EN 61730 -1, EN 61730 -2 

θαη πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 9001:2008. 

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ   

1. Οη κεραληθέο αληνρέο λα είλαη ≥3.6kΝ/m2 θαη ην πεξηκεηξηθό πεξίβιεκα 

πξνζηαζίαο ηνπο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα αινπκηλίνπ. 

2. πάρνο γπαιηνύ ≥3mm. 

3. Να δηαζέηνπλ "Declaration of conformity CE" ηνπ θαηαζθεπαζηή ζύκθσλα κε 

ηελ νδεγία 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) "Electromagnetic 

Compatibility Directive" θαη ηελ 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) "Low 

Voltage Directive".   

4. Να δηαζέηνπλ δηόδνπο παξάθακςεο (bypass diodes) 

5. Να δηαζέηνπλ εξγνζηαζηαθή εγγύεζε πξντόληνο ηνπιάρηζηνλ 10 εηώλ θαη 

εξγνζηαζηαθή εγγύεζε απόδνζεο ηνπιάρηζηνλ 25 εηώλ. 

Ζ εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζύλδεζεο ηνπο πεξηιακβάλεη ηα θάζε θύζεσο ινηπά 

πιηθά θαη κηθξνύιηθά (όπσο θαη ηα θεξακίδηα πνπ ηπρόλ ζα θαηαζηξαθνύλ από ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο επί ηεο θεξακνζθεπήο) εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο κε ηνλ 

πίλαθα ζπλερνύο ξεύκαηνο θαη ηελ απαηηνύκελε εξγαζία γηα παξάδνζε 

ξεπκαηνιεςίαο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (1 ηεκ) 

 
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 193,63 € 

 
 

(Οινγξάθωο) : εθαηό ελελήληα ηξία επξώ θαη εμήληα ηξία ιεπηά  



  

 

Α.Σ. : 17 

Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8257.2 Σύζηεκα θεξόλησλ πιαηζίσλ αινπκηλίνπ γηα Φσηνβνιηατθά 
πιαίζηα γηα ρξήζε ζε θεξακνζθεπέο  

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 24 100% 

Σύζηεκα ζηήξημεο θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ από αινπκίλην. Πεξηιακβάλεη: 

1. ηα εηδηθά ηεκάρηα ηνπνζέηεζεο ζε θεξακνζθεπή ή panel πνιπνπξεζάλεο από 

αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειεο δηάζηαζεο αλάινγα κε ηνλ ηύπνπ ηνπ 

θεξακηδηνύ ηύπνπ ην ζύζηεκα ζηήξημεο ζε θεξακνζθεπή (ηνπιάρηζηνλ 

ηνπνζεηεκέλα θαη’ ειάρηζηνλ αλά 1.5κ θαηά ηνλ δηακήθε άμνλα)    

2. ηηο ηεγίδεο ζηεξεώζεσο από αινπκίλην ησλ θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ 

(ηνπιάρηζηνλ δύν ηεγίδεο αλά Φ/Β πιαίζην σο πξνο ηνλ εγθάξζην άμνλα 

ηνπνζέηεζεο απηνύ), θαηάιιειεο δηάζηαζεο θαη δηαηνκήο, αλάινγα κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ηεκαρίσλ θεξακνζθεπήο 

3. ησλ εηδηθώλ ζπλδεηήξησλ ηεκαρίσλ κεηαμύ ησλ ηεγίδσλ από αινπκίλην.   

4. ηα εηδηθά ηεκάρηα ζηεξέσζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ επί ησλ ηεγίδσλ 

ζηεξέσζεο από αινπκίλην επίζεο θαηάιιειεο δηάζηαζεο, αλάινγα κε ην πάρνο 

ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ. 

Δπίζεο νη βάζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζην ζύλνιν ηνπο πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ 

κεραληθή αληνρή ηνπο από αλεμάξηεην επξσπατθό θνξέα, όπσο θαη πηζηνπνηεηηθό 

όηη ην θξάκα αινπκηλίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ DIN 573-

3. Δπίζεο ζα πξέπεη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ DIN 755-2, ε αληνρή ζε θνξηίν 

αέξα θαηά ειάρηζην λα είλαη ίζε κε 0.22 kN/m2. Τέινο ε αλνδίσζε ησλ πξνθίι 

αινπκηλίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ίζε ε κεγαιύηεξε από 15κm ζύκθσλα κε ην πξόηππν 

Qualanod, όπσο θαη ην λα δηαζέηνπλ εξγνζηαζηαθή εγγύεζε πξντόληνο ηνπιάρηζηνλ 

25 εηώλ.   

 

Ζ εξγαζία ηνπνζέηεζεο ηνπο πεξηιακβάλεη ηα θάζε θύζεσο ινηπά πιηθά θαη 

κηθξνύιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο (όπσο θαη ηα θεξακίδηα πνπ ηπρόλ ζα 

θαηαζηξαθνύλ από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο επί ηεο θεξακνζθεπήο) όπσο θαη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ηθξησκάησλ γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπο από ηνπο 

εξγάηεο θαη ηελ απαηηνύκελε εξγαζία γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία γηα ηνπνζέηεζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ(1 m2) 

 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 κ2. = 14,42 € 

 
 

(Οινγξάθωο) : δέθα ηέζζεξα επξώ θαη ζαξάληα δύν ιεπηά  



  

 

Α.Σ. : 18 
Άξζξν: ΑΣΗΔ N9351.04 Αλαζηξνθέαο ξεύκαηνο Φ/Β πιαηζίωλ IP65 ηξηώλ θάζεωλ 
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 

Αλαζηξνθέαο ξεύκαηνο Φ/Β πιαηζίσλ απόδνζεο ηνπιάρηζηνλ 96% ζύκθσλα κε ηνλ 

επξσπατθό βαζκό απόδνζεο κίαο θάζεο εμόδνπ θαη κέγηζηεο ηζρύνο 10 kW θαη 

ειάρηζηεο ηζρύνο 9 kW.    

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ:   

1. Ολνκαζηηθή ηάζε 400V ±5% 

2. Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα 50Hz  

3. Δξγνζηαζηαθή εγγύεζε 10 εηώλ  

4. Πηζηνπνίεζε θαηά DIN EN 61000-6-2 θαη DIN EN 61000-6-3. 

5. Μέγηζηε ηάζε εηζόδνπ θαηά ζηνηρεηνζεηξά 800V.  

Ζ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηελ θαισδίσζε ηνπ αλαζηξνθέα κε ηνλ 

πίλαθα ρακειήο ηάζεο, ηνλ πίλαθα ζπλερνύο ξεύκαηνο θαη ηα Φ/Β πιαίζηα θαζώο 

θαη ηελ/ηηο απαηηνύκελεο αζθάιεηεο ζπλερνύο ή ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο 

θαηάιιειεο δηάζηαζεο κε ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

  
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 3359,43 € 

 
 

(Οινγξάθωο) : ηξεηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα πελήληα ελλέα επξώ θαη ζαξάληα ηξία ιεπηά  

 

Α.Σ. : 19 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N8997.05.10 Σεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην solar 6mm2 κε νξαηό ζηεγαλό  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 47 100% 

Σεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην solar 6mm2 κε νξαηό εληόο θαηάιιεινπ πιαζηηθνύ ή 

κεηαιιηθνύ ζσιήλα εμσηεξηθνύ ρώξνπ πνπ πεξηιακβάλεη από ηνλ γεληθό πίλαθα ζπλερνύο 

ξεύκαηνο κέρξη ηελ ζηνηρεηνζεηξά ησλ Φ/Β ηα αλαινγνύληα κήθε ηεο παξερόκελεο ειεθηξηθήο 

γξακκήο από θαιώδην solar 6mm2 ηα ζηεξίγκαηα ηνπ θαισδίνπ (ηξία αλα κ) ηα θάζε θύζεσο 

ινηπά πιηθά θαη κηθξνύιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ απαηηνύκελε εξγαζία γηα 

παξάδνζε ξεπκαηνιεςίαο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (1 κ) 

 
 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 m. = 22,01 € 

 
(Οινγξάθωο) : είθνζη δύν επξώ θαη έλα ιεπηά  



  

 

Α.Σ. : 20 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N45.01 Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο, πνιύθισλνο δηαηνκήο 4mm2 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 45 100% 

Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο πνιύθισλνο δηαηνκήο 4mm2 ήηνη αγσγόο θαη κηθξνύιηθά ζηεξέσζεο 

θαη ζπλδέζεσο (ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο ζθηθηήξεο θιπ) επί ηόπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο 

θαη ζπλδέζεσο κεηά ηεο θζνξάο.(1 κ) 

 
Τηκή Μνλάδνο  1 m. = 5,32 € 

 
 

(Οινγξάθωο) : πέληε επξώ θαη ηξηάληα δύν ιεπηά  

 



  

.Σ. : 21 
Άξζξν: ΑΣΗΔ N8693.01.07 Δγθαηάζηαζε ιεβεηνζηαζίνπ κε ζπζηνηρία ιεβήηωλ θπζηθνύ αεξίνπ 

ζεξκαληηθήο ηζρύνο 105 kWatt θαη θπθινθνξεηή πιήξεο  
 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 8693.01.04 100% 

Δγθαηάζηαζε ιεβεηνζηαζίνπ από ζπζηνηρία επηηνίρησλ ιεβήησλ θπζηθνύ αεξίνπ 

ζπκπύθλσζεο ελεξγεηαθή ζήκαλζεο Α ζεξκαληηθήο ηζρύνο από 99 kWatt έσο 105 

kWatt θαη θπθινθνξεηή πιήξεο. Οη ιέβεηεο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθά 

ζπλεξγάζηκνη κε ηηο αληιίεο ζεξκόηεηεο πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν 

(λα ιακβάλνπλ ζήκαηα εθθίλεζεο θαη παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπο) ζύκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Πεξηιακβάλεη: 

Α) ζπζηνηρία ηξηώλ επηηνίρησλ ιεβήησλ ζπκπύθλσζεο θπζηθνύ αεξίνπ ζεξκνθξαζίαο 

εμόδνπ λεξνύ 80oC θαηαζθεπαζκέλν από εηαηξία πνπ ν θαζέλαο ζα δηαζέηεη ISO9001 

θαη 140001 ελώ ν ιέβεηαο ζα είλαη πηηνζπνηεκέλνο από ην δίθηπν eurovent 

certified performance θαη ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE. Ζ απόδνζε θάζε ιέβεηα ζε 

πιήξε ηζρύ ζα είλαη ίζε ή κεγαιύηεξε από 97%, ελώ ε ηζρύο ηνπ ζα κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί κεηαμύ 5 θαη 33kW ζηνπο 80oC ηύπνπ daikin D2TND-Α4A ή ηζνδύλακν. Ζ 

πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξίνπ ζα ζπλάδεη κε ηα ειιεληθά πξόηππα θαη ζα είλαη 

ίζε από 20mbar εσο 37mbar 

Β) ελζσκαησκέλν θπθινθνξεηή θαη δνρείν δηαζηνιήο θαηά ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο 

ηνπ ιέβεηα   

Γ) θπθινθνξεηή ζεξκνύ λεξνύ ηύπνπ Inverter κε πηζηνπνίεζε CE καλνκεηξηθνύ 

ύςνπο 1.5-7,5 ΜΥΣ παξνρήο 0-4.5m3/h, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6bar, θίιηξν 

ζσκαηηδίσλ κε ρπηνζίδεξν θέιπθνο αληιίαο ξύζκηζε ηεο ηζρύνο αληιίαο 

(καλνκεηξηθνύ ύςνπο), κε δύν βάλεο εθαηέξσζελ ηνπ θπθινθνξεηή ηύπνπ Wilo Yonos 

ΜΑΦΟ 40/05-4 ή ηζνδύλακν.  

Γ)θαπλαγσγόο ζπλδέζεσο ηνπ ιέβεηα δηαζηάζεσλ Φ60 κε κόλσζε πάρνπο 40mm κήθνπο 

2κ κε ηελ θαπλνδόρν  

Δ) ηνλ ζεξκνζηάηε ρώξνπ θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο απηνκαηηζκνύ ησλ ιεβεηώλ, 

όπνπ ν έλαο ζα είλαη o θύξηνο ιέβεηαο ηνπ δηθηύνπ θαη νη άιινη δύν νη 

δεπηεξεύνληεο. Οη δεπηεξεύνληεο ζα ειέγρνληαη από ηνλ θύξην ν νπνίνο ζα 

ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δίθηπν αλάινγα κε ηα επηζηξεθόκελα λεξά ζην 

δίθηπν. Ζ ξύζκηζε ηνπ απηνκαηηζκνύ ζα αληηγξάθεη ηελ ιεηηνπξγία ελόο 

ζπζηήκαηνο αληηζηάζκηζεο. 

ΣΤ) ζύζηεκα δηαζύλδεζεο κε ην δίθηπν απηνκαηηζκνύ θαη θαηαγξαθήο bus ηνπ 

θηηξίνπ  

Ε) Τελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θηλήζεσο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ από ηνλ πίλαθα 

θηλήζεσο κέρξη ηνλ θαπζηήξα, ηνλ θπθινθνξεηή ηνλ θαπλνζπιιέθηε θαη ηα όξγαλα 

αζθαιείαο θαη απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο απηώλ,  

Ζ) ηνλ ζσιήλα θπζηθνύ αεξίνπ 3/4’’ (ζύκθσλα κε ηα ειιεληθά πξόηππα) κήθνπο 5κ 

ηξνθνδνηήζεσο ηνπ ιέβεηα από ηνλ ζπιιέθηε  κε βάλα δηαθνπήο θαη ηε απαηηνύκελε 

ζύλδεζε κε ηνλ ιέβεηα  

Θ) ηνπο ζπιιέθηεο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα κε ηνπο θιάδνπο 

ζπλδέζεσο πξνο απηόλ θαζώο θαη ηνλ θιάδν ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο όπσο θαίλεηαη 

ζην ζρέδην ΑΚ1.   

Η) δηάηαμε αζθαιείαο δηακέηξνπ DN28 ζύκθσλα κε ην DIN 12828 απνηεινύκελν από 

επηηεξεηή ειάρηζηεο πίεζεο, ζεξκόκεηξν, καλόκεηξν κε βάλα απνθνπήο θαη 

ηαρπζύλδεζκν  

Κ) πηεδνζηαηηθό δηαθόπηε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο κε δηαθνξηθό 0.1 bar. 

Λ) δνρείν αδξαλείαο πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο πδξαπιηθόο δηαρσξηζηήο ειάρηζηνπ 

όγθνπ 150lt 

Ν) ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη δηαξξνήο αεξίνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη:  

    1. αηζζεηήξα θαπλνύ επί ηεο νξνθήο  



  

    2. αηζζεηήξα θπζηθνύ αεξίνπ επί ηεο νξνθήο 

    3. πίλαθαο ππξαζθάιεηαο πνπ ζα δηαθόπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα θαη ηελ 

παξνρή θπζηθνύ αεξίνπ 

    4. θαξνζεηξήλα εμσηεξηθά ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ  ΄ 

    5. ηξεηο ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο 12kgr νξνθήο   

Γειαδή πξνκήζεηα πξνζθόκηζε θαη εγθαηάζηαζε όισλ ησλ πην πάλσ θύξησλ θαη 

βνεζεηηθώλ πιηθώλ κε ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα ηελ ζύλδεζε 

κε ηνπο θεληξηθνύο θιάδνπο ζεξκάλζεσο, ηo δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηελ 

ειεθηξηθή γξακκή θηλήζεσο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ξύζκηζε θαη παξάδνζε ηεο όιεο 

εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Σηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε έθδνζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο Φπζηθνύ αεξίνπ από ηελ ΓΔΓΑ 

(ζύκθσλα κε ηνλ Τελρηθό θαλνληζκό «Eζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο θπζηθνύ αεξίνπ κε 

πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο θαη 500 mbar» Ν. 976/28-3-2012), θαζώο θαη ε πηζηνπνίεζε 

εξγαζηώλ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ γηα ηελ 

έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο από ηελ ΓΔΓΑ. Τέινο ν αλάδνρνο θέξεη ηελ επζύλε ηεο 

έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθάιεηαο γηα ην ιεβεηνζηάζην θαη κόλν. 

  

 (1 ηεκ) 

Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 7828,89 € 

(Οινγξάθωο) : επηά ρηιηάδεο νθηαθόζηα είθνζη νθηώ επξώ θαη νγδόληα ελλέα ιεπηά 

 

Α.Σ. : 22 
Άξζξν: ΑΣΗΔ Ν36.01              ηόκην πόξηαο πξνζαγωγήο ή απαγωγήο αέξνο από αινπκίλην  
                                                 δηαζηάζεωλ  Φ250mm    
                         Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 36 100% 

Σηόκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή απαγσγήο αέξα από αινπκίλην δηαζηάζεσλ Φ250mm γηα 

παξνρή 300m3/h θαη ινηπώλ κηθξνπιηθώλ εγθαηαζηάζεσο, επί ηόπνπ θαη εξγαζία 

πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ξπζκίζεσο παξαδνηέν ζε ιεηηνπξγία (1 ηεκ) 

    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 72,16 € 

(Οινγξάθωο) : εβδνκήληα δύν επξώ θαη δέθα έμη ιεπηά 



  

 

Α.Σ. : 23 
Άξζξν: ΑΣΗΔ N8606.02.01 Γηαρωξηζηήο ζωκαηηδίωλ κε απαεξωηή βαξέωο ηύπνπ νξηδόληηαο 

ζπλδέζεωο γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο    
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 8447 100% 

Γηαρσξηζηήο ζσκαηηδίσλ κηθξνθπζαιίδσλ θαη ιάζπεο από νξείραιθν κε απαεξσηή 

βαξέσο ηύπνπ ζε έλα ζπκπαγέο εμάξηεκα νξηδόληηαο ζπλδέζεσο γηα εγθαηαζηάζεηο 

ζέξκαλζεο ζε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 110oC νλνκαζηηθήο πηέζεσο 10atm δηακέηξνπ 

Φ50mm, πιήξεο κε ηα πιηθά ηα κηθξνύιηθά (κνύθεο, γσλίεο, θακπύιεο, ζπζηνιέο, 

ηαπ, ξαθόξ, θιπ εληζρπκέλεο θνξδώλαηεο) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 

θαη ζπλδέζεσο παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.  (1 ηεκ) 

       
    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 224,69 € 

(Οινγξάθωο) : δηαθόζηα είθνζη ηέζζεξα επξώ θαη εμήληα ελλέα ιεπηά  

 

Α.Σ. :24 

Άξζξν: ΑΣΗΔ 8034.05 ωιήλαο θπζηθνύ αεξίνπ ζύκθωλα κε ηα ειιεληθά πξόηππα Φ 1 1/2 ins  

 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ 4 100% 

 

ζσιήλαο θπζηθνύ αεξίνπ Φ 1 1/2 ins ηνπνζεηεκέλνο πιήξσο ζε εγθαηάζηαζε θπζηθνύ 

αεξίνπ, ην ζύλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θνριησηέο ζπλδέζεηο.  

Σπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα εηδηθά ηακάρηα (κνύθεο, γσλίεο, θακπύιεο, ζπζηνιέο, 

ηαπ, ξαθόξ θιπ εληζρπκέλεο θνξδώλαηεο) θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 

δνθηκώλ πηέζεσο θαη ιεηηνπξγίαο.  

 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 κ. = 34,48 € 
(Οινγξάθωο) : ηξηάληα ηέζζεξα επξώ θαη ζαξάληα νθηώ ιεπηά  

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Οη κειεηεηέο Οη ειεγθηέο Ο πξνϊζηάκελνο 

 

 



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ  

 

ΤΙΜΔΣ ΔΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Α.Τ. : 1 
Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8452.02.17 Αληιία ζεξκόηεηαο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, παξαγσγήο λεξνύ 

απόδνζεο 16 kW 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 27 100% 

Αληιία ζεξκόηεηαο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, παξαγσγήο λεξνύ ζεξκνθξαζίαο ηνπιάρηζηνλ 

75νC κε ζηαζεξή απόδνζε από 15 έσο 17 kW από ηνπο -10oC, COP=2 ζηνπο -10oC θαη 

πξνζαγσγή 65oC, COP=2,4 ζηνπο 7oC θαη πξνζαγσγή 75oC, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θπθινθνξεηή, δνρείνπ δηαζηνιήο, εμσηεξηθό ή εζσηεξηθό δνρείν πδξαπιηθνύ δηαρσξηζηή 

ηνπιάρηζηνλ 40lt, αζθαιεηνδηαθόπηεο θαηεγνξίαο C θαη θαιώδηα ηύπνπ ΝΥΥ θαηάιιειεο 

δηαηνκήο κέζνπ κήθνπο 8m εληόο πιαζηηθήο ή κεηαιιηθήο ζσιήλαο κεηά ηνλ ζηεξηγκάησλ 

ηνπο εμσηεξηθήο ηνπνζέηεζεο γηα ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηεο αληιίαο κε ηνλ πίλαθα 

ΦΤ, ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο, ζύζηεκα επηθνηλσλίαο κε πεξηζζόηεξεο ηνπ ελόο κνλάδεο 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πιήξνπο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο από ηελ κία κνλάδα, ραιθνζσιήλεο 

θαη δίνδεο ή ηξίνδεο ειεθηξνβάλεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ ζε ζύλδεζε κε ην ππάξρνλ 

δίθηπν δηαλνκήο ζεξκνύ κέζνπ θαη ζύλδεζε κε κόληεκ ηύπνπ KNX ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

ηα πιηθά θαη κηθξνύιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε, εγθαηάζηαζε, ζύλδεζε κε ηα 

απαηηνύκελα δίθηπα, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία κεηά από ηηο δνθηκέο: 

Α. ησλ ζσιελώζεσλ ζε πίεζε ιεηηνπξγίαο 12 bar,  

Β. ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπλδέζεσλ κε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο κεγαιύηεξεο ησλ 

3MΩ.  

 

(1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α) Δζωηεξηθή κνλάδα Α/Θ ηζρύνο 16kWth 
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 715.02.17                     (ηεκ.) 1,00x4200,00 = 4200,00 € 

  
 Μηθξνϋιηθά 0,05 ηνπ α      0,05x4200,00          =     210,00 € 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 6,00x 19.86 = 119,16 € 

  
 β) Βνεζόο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 6,00x16.85 = 101,10 € 

       
 γ) Δξγ. Αλεηδίθεπηνο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 001 (h) 2,00x15.31 = 30,62 € 
   
 

  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 4660,88 €  

  

(Οινγξάθσο) : ηέζζεξηο ρηιηάδεο εμαθόζηα εμήληα επξώ θαη νγδόληα νθηώ ιεπηά   



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ   

 

 

Α.Τ. : 2 
Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8557.01.14  Κεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο αέξα ζε ζύλδεζε κε 

ηελ Α/Θ/ 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 33 100% 

Κεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο αέξα ρακειήο πίεζεο γηα ζέξκαλζε 

νξηδόληηνπ ηύπνπ ζεξκηθήο απόδνζεο ηζρύνο από 15 εσο 17 kW πνπ απνηειείηαη από ηα 

ηκήκαηα α)αλεκηζηήξα κε ειεθηξνθηλεηήξα θαηάιιειεο ηζρύνο, β)ζεξκηθνύ ζηνηρείνπ θαη 

δ)αλακίμεσο λένπ αέξα θαη αέξα αλαθπθινθνξίαο κε πνιύθπιια δηαθξάγκαηα θαη κεηαιιηθά 

θίιηξα αέξα πιελόκελνπ ηύπνπ ζπγθξνηεκέλα ζε εληαίνπ ζύλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, 

αζθαιεηνδηαθόπηεο θαηεγνξίαο C γηα ηελ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ηεο κνλάδαο κε ηνλ 

πίλαθα ΦΤ, εύθακπηεο ή άθακπηεο ραιθνζσιήλεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ κέζνπ κήθνπο  2 

x 22m θαη πάρνπο ηνηρώκαηνο 0,9mm κε ηελ δηπινύ πάρνπο ζε ζρέζε κε ηελ δηάκεηξν ησλ 

ζσιελώζεσλ κόλσζε ηνπνζεηεκέλεο εληόο πιαζηηθνύ ή κεηαιιηθνύ ζσιήλα εμσηεξηθήο 

ηνπνζέηεζεο ζε ζύλδεζε κε ηελ εζσηεξηθή κνλάδα αληιίαο ζεξκόηεηαο, δειαδή πξνκήζεηα 

πξνζθόκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε πξνο ηελ Α/Θ θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κε ηα 

αληηθξαδαζκηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνύιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο 

θαη ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία κεηά από ηηο δνθηκέο: 

Α. ησλ ζσιελώζεσλ ζε πίεζε ιεηηνπξγίαο 30atm γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ώξεο,  

Β. ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπλδέζεσλ κε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο κεγαιύηεξεο ησλ 

3MΩ.  

(1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α)Κεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 757.01.01                     (ηεκ.) 1,00x3200,00 = 3200,00 € 

  
 Μηθξνϋιηθά 0,175 ηνπ α    0,175x3200,00                       =       560,00 € 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 16,00x19.86 = 317,76 € 

  
 β) Βνεζόο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 16,00x16.85 = 269,60 € 

       
 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 4347,36 € 
 

(Οινγξάθσο) : ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα ζαξάληα επηά επξώ θαη ηξηάληα έμη ιεπηά   



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ  

 

Α.Τ. : 3 

Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8034.03.01 Σηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Φ1’’ θαη πάρνο 3.25κκ 
ISO-MEDIUM πξάζηλεο εηηθέηαο  

 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 4 100% 

Σηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή Φ 1’’ θαη πάρνο 3.25κκ ISO –MEDIUM πξάζηλεο 

εηηθέηαο ηνπνζεηεκέλνο πιήξσο γηα ηελ πξνζηαζία εμσηεξηθώλ θαισδηώζεσλ. 

Σπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα εηδηθά ηεκάρηα (κνύθεο, γσλίεο, θακπύιεο ζπζηνιέο, θιπ) 

θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο (1 m) 

 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α) Σηδεξνζωιήλαο καύξνο Φ1’’ κε ξαθή  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 565.03                     (ηεκ.) 1,30x3,80 = 4,94 € 

  
  

2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 0,4x 19.86 = 7,94 € 

  
 β) Βνεζόο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 0,4x 16.85 = 6,74 € 

       
  
 
 
 Τηκή Μνλάδνο  1 m. = 19,62 € 
 

 (Οινγξάθσο) : δέθα ελλέα επξώ θαη εμήληα δύν ιεπηά 
 
  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ   

 

 
Α.Τ. : 4 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N8621.01.02 Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα δύν ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ 

θνριησηήο ζπλδέζεσο δηακέηξνπ ¾’’  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 12 100% 

Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα IP67 θιεηζηνύ ηύπνπ θαηάιιεινο γηα ζρνιηθέο κνλάδεο, 

δύν ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ θνριησηήο ζπλδέζεσο δηακέηξνπ ¾’’ απνηεινύκελε από θηλεηήξα 

νκαιηζκό ζύζηεκα απηνλνκίαο κέζσ ζπζζσξεπηή από 1.5Volt εσο 12Volt, ζύζηεκα 

αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζεξκνζηάηε θαη ζώκα δηόδνπ βαιβίδαο, πιήξεο κε ηα πιηθά 

ηα κηθξνύιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο παξαδνηέα ζε 

ιεηηνπξγία.  (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α) Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα ¾’’ 
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 792.01.07                     (ηεκ.) 1,00x180,00 = 180,00 € 

  
 Μηθξνϋιηθά 0,05 ηνπ α       0,05x180,00                       =         9,00 € 
 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 1,30x 19.86 = 25,82 € 

        
 
    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 214,82 € 
(Οινγξάθσο) : δηαθόζηα δέθα ηέζζεξα επξώ θαη νγδόληα δύν ιεπηά 

 

 
 
Α.Τ. : 5 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N8621.01.03 Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα δύν ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ 

θνριησηήο  ζπλδέζεσο δηακέηξνπ 1’’  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 12 100% 

Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα IP67, δύν ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ θνριησηήο ζπλδέζεσο 

δηακέηξνπ 1’’ απνηεινύκελε από θηλεηήξα νκαιηζκό ζύζηεκα απηνλνκίαο κέζσ ζπζζσξεπηή 

από 1.5Volt εσο 12Volt, ζύζηεκα αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζεξκνζηάηε θαη ζώκα 

δηόδνπ βαιβίδαο, πιήξεο κε ηα πιηθά ηα κηθξνύιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 

εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.  (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α) Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα 1’’ 
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 792.01.08                     (ηεκ.) 1,00x220,00 = 220,00 € 

  
 Μηθξνϋιηθά 0,05 ηνπ α              0,05x220,00                       =       11,00 € 
 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 1,50x 19.86 = 30,74 € 

        
   

  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 261,74 € 



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ  

 

(Οινγξάθσο) : δηαθόζηα εμήληα έλα επξώ θαη εβδνκήληα ηέζζεξα ιεπηά  

 

 

Α.Τ. : 6 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N8647.01 Θεξκνζηάηεο ρώξνπ δύν ζέζεσλ  

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 49 100% 

Θεξκνζηάηεο ρώξνπ δύν ζέζεσλ κε ζύζηεκα απηνλνκίαο 1.5 V κέγηζηε ζεξκνθξαζία ξύζκηζεο 

22oC θαη ειάρηζηε 18oC ζύζηεκα απνπαγνπνίεζεο κε ξύζκηζε ζηνπο 12oC θαηά ηελ κε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ θαη αζύξκαηε επηθνηλσλία κε ηνπιάρηζηνλ δέθα ειεθηξνβάλεο 

ΑΤΖΔ N8621.01.02 θαη 03 κε ηα κηθξνύιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 

ζπλδέζεσο θαη ξπζκίζεσο παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
  
  
 α) Θεξκνζηάηεο ρώξνπ δύν ζέζεωλ  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 796.02.01                     (ηεκ.) 1,00x250,00 = 250,00 € 

  
 Μηθξνϋιηθά 0,02 ηνπ α                      0,02x250,00                       =         5,00 € 
 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 1,50x 19.86 = 29,79 € 

  
 α) Βνεζόο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο  
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 1,50x 16.85 = 25,28 € 

       
 
    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 310,07 € 
(Οινγξάθσο) : ηξηαθόζηα δέθα επξώ θαη επηά ιεπηά  

 
 
 
 

 

 

 

 
  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ   

 

Α.Τ. : 7 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9351.02 Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ IP30 

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 

Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ, δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελόο 

κεηαιιηθνύ πίλαθα, ηύπνπ STAB IP 30, πιήξσο ζπλδεζκνινγεκέλνπ θαη κε ηα απαηηνύκελα 

κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
  
 α) Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ραιπβδόειαζκα θαη κνξθνζίδεξν κε ζύξα πξνζηαζίαο IP30 δηαζηάζεωλ 60cmx60cm  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 835.01.01                     (ηεκ.) 1,05x60,00 = 63,00 € 

  
  
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
  

 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 3,1x 19.86 = 61,57 € 

 
 α) Βνεζόο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο  
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 2,00x 16.85 = 33,70 € 

 
 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 158,27 € 

 
(Οινγξάθσο) : εθαηό πελήληα νθηώ επξώ θαη είθνζη επηά ιεπηά 

  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ  

 

Α.Τ. : 8 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9351.01 Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ  IP67 

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 

Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ, δειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελόο 

κεηαιιηθνύ πίλαθα, ηύπνπ STAB IP 67, κε ηξεηο δηαθόπηεο απηόκαηνπο 4x40 A, δύν 

δηαθόπηεο δηαξξνήο 4x40A/100 mA πιήξσο ζπλδεζκνινγεκέλνπ θαη κε ηα απαηηνύκελα 

κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
  

 α) Ηιεθηξηθόο πίλαθαο από ραιπβδόειαζκα θαη κνξθνζίδεξν κε ζύξα πξνζηαζίαο IP67 δηαζηάζεωλ 60cmx60cm  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 835.01.01                     (ηεκ.) 1,05x150,00 = 157,50 € 

  
 β) Μηθξναπηόκαηνο γηα αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ηξηπνιηθόο εληάζεωο 40A  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.01.05                     (ηεκ.) 3,06x70,00 = 214,20 € 

  
 γ) Γηαθόπηεο δηαξξόεο γηα αζθάιηζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ ηεηξαπνιηθόο εληάζεωο 40A/100mA  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.01.05                     (ηεκ.) 2,04x95,00 = 193,80 € 

  
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   

 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 6,2x 19.86 = 123,13 € 

  
 α) Βνεζόο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο  
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 2,00x 16.85 = 33,70 € 

 
 
  
 Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 722,33 € 
(Οινγξάθσο) : επηαθόζηα είθνζη δύν επξώ  θαη ηξηάληα ηξία ιεπηά  
 
 
  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ   

 

Α.Τ. : 9 

Άξζξν: ΑΤΗΔ N8997.05.09 Σεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην ΝΥΥ κε νξαηό ζηεγαλό κε 
κέζν κήθνο γξακκήο 18Μ 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 47 100% 

Σεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην ΝΥΥ κε νξαηό εληόο θαηάιιεινπ ζσιήλα εμσηεξηθνύ 

ρώξνπ κε κέζν κήθνο γξακκήο 18Μ πνπ πεξηιακβάλεη από ηνλ γεληθό πίλαθα κέρξη ηνλ 

ξεπκαηνιήπηε ηα αλαινγνύληα κήθε ηεο ειεθηξηθήο γξακκήο από θαιώδην ΝΥΥ 5x10mm2 ηα 

ζηεξίγκαηα ηνπ θαισδίνπ (ηξία αλα κ) ηα θάζε θύζεσο ινηπά πιηθά θαη κηθξνύιηθά 

εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ απαηηνύκελε εξγαζία γηα παξάδνζε ξεπκαηνιεςίαο 

ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (18 κ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
  
 α) Καιώδην ηύπνπ ηξηπνιηθό δηαηνκήο 5x16mm2 (κε κηθξνϋιηθά)  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.03.02                     (ηεκ.) 19,79x8,00 = 158,32 € 

  
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   

 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 5,70x 19.86 = 113,20 € 

  
 α) Βνεζόο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο  
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 5,70x 16.85 = 96,05 € 

  
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 367,57 € 
(Οινγξάθσο) : ηξηαθόζηα  εμήληα επηά επξώ θαη πελήληα επηά ιεπηά  
 
 
 

   



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ  

 

Α.Τ. : 10 
Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8621.02.06 Θεξκηδνκεηξεηήο κε θνξκό δηαζηάζεσλ 3’’  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 12 100% 

Θεξκνδηκεηξεηήο παικηθήο αλαινγηθήο εμόδνπ 0-5V κε θνξκό δηαζηάζεσλ 3’’ γηα ζύλδεζε 

κε ην ππάξρνλ δίθηπν δηαλνκήο ζεξκνύ κέζνπ. Σπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα εηδηθά ηεκάρηα 

(κνύθεο, γσλίεο, θακπύιεο ζπζηνιέο, θαιώδηα NYY, θαιώδηα UTP θιπ) θαζώο θαη 

ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.  

(1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α) Θεξκηδνκεηξεηήο κε θνξκό 3’’ 
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 792.01.08                     (ηεκ.) 1,00x1250,00 = 1250,00 € 

  
 Μηθξνϋιηθά 0,05 ηνπ α              0,05x1250,00                       =       62,50 € 
 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 2,50x 19.86 = 49,65 € 

        
 β) Βνεζόο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 2,50x 16.85 = 42,13 € 
  

   
 Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 1404,28 € 
 

 (Οινγξάθσο) : ρίιηα ηεηξαθόζηα ηέζζεξα επξώ θαη είθνζη νθηώ ιεπηά  

  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ   

 

 

Α.Τ. : 11 
Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8621.02.07 Υδξνκεηξεηήο κε θνξκό δηαζηάζεσλ 1 1/2’’  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 12 100% 

Υδξνκεηξεηήο (θαηάιιεινο γηα κέηξεζε ξνήο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο) παικηθήο αλαινγηθήο 

εμόδνπ 0-5V κε θνξκό δηαζηάζεσλ 1 1/2’’ γηα ζύλδεζε κε ην δίθηπν παξνρήο πεηξειαίνπ 

ηνπ δηθηύνπ παξαγσγήο ζεξκνύ κέζνπ. Σπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα εηδηθά ηεκάρηα 

(κνύθεο, γσλίεο, θακπύιεο ζπζηνιέο, θαιώδηα NYY, θαιώδηα UTP θιπ) θαζώο θαη 

ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.  

(1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α) Υδξνκεηξεηήο κε θνξκό 1 ½’’ 
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 792.01.08                     (ηεκ.) 1,00x280,00 = 280,00 € 

  
 Μηθξνϋιηθά 0,05 ηνπ α              0,05x280,00                       =       14,00 € 
 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 2,00x 19.86 = 39,72 € 

        
 β) Βνεζόο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 2,00x 16.85 = 33,70 € 
  

 
 Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 367,42 € 
 

 (Οινγξάθσο) : ηξηαθόζηα εμήληα επηά επξώ θαη ζαξάληα δύν ιεπηά  
 
  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ  

 

 
Α.Τ. : 12 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9351.06 Server ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηύπνπ KNX  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 

Server ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηύπνπ KNX γηα ηελ αλάγλσζε θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 

παξαγσγήο ζεξκόηεηαο (ζεξκηδνκεηξεηήο) θαη ειεθηξηζκνύ (αλαιπηήο ελέξγεηαο) ηνπ 

θηηξίνπ κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ ζεκάησλ από αλαινγηθό 0-5V ζε ςεθηαθό ή αλαινγηθό 

4-20mA / 0-10V. Δπίζεο ν server ζα δύλαηαη λα αλαγλώζεη θαη όινπο ηνπο ζεξκνζηάηεο 

ρώξνπ ηνπ θηηξίνπ αλεμαξηήησο αξηζκνύ απηώλ. Πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη 

ξύζκηζε ηνπ ζπιινγέα έηζη ώζηε απηόο λα ζπλδεζεί ελζύξκαηα ή αζύξκαηα κε ην δίθηπν 

internet ηνπ θηηξίνπ θαζώο θαη ηνπ αλάινγνπο κεηαηξνπείο αλαινγηθνύ ζε ςεθηαθό ζήκα 

ή αλαινγηθνύ ζε αλαινγηθό ζήκα.    

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ:   

1. Ολνκαζηηθή ηάζε 230V ±5% 

2. Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα 50Hz  

3. Δξγνζηαζηαθή εγγύεζε 10 εηώλ  

4. Δλζύξκαηε ή αζύξκαηε εθπνκπή δεδνκέλσλ πξνο ην internet κέζσ πξσηνθόιινπ KNX. 

5. Αλάγλσζε ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ αλαινγηθώλ ζεκάησλ 0-5V 

6. Αλάγλσζε ηνπιάρηζηνλ ελόο αζύξκαηνπ/ελζύξκαηνπ ζήκαηνο ςεθηαθήο κνξθήο κέζσ 
ησλ ζεξκνζηαηώλ ή ηνπ θεληξηθνύ ζεξκνζηάηε. 

Ζ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηελ θαισδίσζε ηνπ server κε ηνπο 

ζεξκηδνκεηξεηέο θαη ηνπο αλαιπηέο ελέξγεηαο θαζώο θαη ηνπο / ησλ ζεξκνζηάηε ρώξνπ 

κε ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α) Server ζπιινγήο δεδνκέλωλ 
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 796.02.01                     (ηεκ.) 1,00x2300,00 = 2300,00 € 

  
 Μηθξνϋιηθά 0,05 ηνπ α              0,05x2300,00                       =      115,00 € 
 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 4,00x 19.86 = 79,44 € 

 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 2494,44 € 

 
 

(Οινγξάθσο) : δύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα ελελήληα ηέζζεξα επξώ θαη ζαξάληα ηέζζεξα ιεπηά  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ   

 

Α.Τ. : 13 

Άξζξν: ΑΤΗΔ N9351.07 Αλαιπηήο ελέξγεηαο ηύπνπ ξάγαο ηξηώλ θάζεσλ ζπιινγήο 
δεδνκέλσλ ηύπνπ KNX  

 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 

Αλαιπηήο ελέξγεηαο ηύπνπ ξάγαο ηξηώλ θάζεσλ γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαηαλαιώζεσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνύ ηύπνπ KNX. Ζ εθπνκπή ηνπ ζήκαηνο ζα είλαη 

πξσηνθόιινπ KNX θαη ζα εθπέκπεηαη είηε αζύξκαηα είηε ελζύξκαηα πξνο ηνλ Server 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηύπνπ KNX.    

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ:   

1. Αλάγλσζε ηάζεσλ 230V ±2% 

2. Αλάγλσζε εληάζεσλ 100Α ±2%  

3. Δξγνζηαζηαθή εγγύεζε 10 εηώλ  

4. Δλζύξκαηε ή αζύξκαηε εθπνκπή δεδνκέλσλ πξνο ηνλ Server κέζσ πξσηνθόιινπ KNX. 

5. Αλάγλσζε ηξηώλ ηάζεσλ θαη ηξηώλ εληάζεσλ.  

Ζ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηελ θαισδίσζε ηνπ αλαιπηή κε ηνλ server, 

ε ηνπνζέηεζε ηνπ εληόο ηνπ πίλαθα IP30 κε ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη 

(1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α) Αλαιπηήο ελέξγεηαο ηξηώλ θάζεωλ 
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 796.02.01                     (ηεκ.) 1,00x1210,00 = 1210,00 € 

  
 Μηθξνϋιηθά 0,05 ηνπ α              0,05x1210,00                       =      60,50 € 
 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 4,00x 19.86 = 79,44 € 

 
 
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 1349,94 € 

 
 

(Οινγξάθσο) : ρίιηα ηξηαθόζηα ζαξάληα ηέζζεξα επξώ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά  

 

  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ  

 

Α.Τ. : 14 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9395.01 Λακπηήξαο LED ηζρύνο 8 W  

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 59 100% 

Λακπηήξαο LED ηζρύνο 8W ηύπνπ Τ8 1,20κ ιεηηνπξγίαο 230Volt πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ιακπηήξα ζε νπνπδήπνηε ύςνο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί 

γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ παιαηνύ ιακπηήξα. Ο ιακπηήξαο ζα θέξεη βξαρπθπθισηήξα “starter” 

ελώ ζα απαηηεζεί θαη ε βξαρπθύθισζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή έλαξμεο ηνπ παιαηνύ ηύπνπ 

ιακπηήξα θζνξηζκνύ “balance”. (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
  
 α) Λακπηήξαο ιπρλίεο LED 3W 1,20m ηύπνπ Τ8  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 880.07.07                     (ηεκ.) 1,00x6,00 = 6,00 € 

  
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 0,10x 19.86 = 1,99 € 

  
 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 7,99 € 
 
(Οινγξάθσο) : επηά επξώ θαη ελελήληα ελλέα ιεπηά  

  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ   

 

 

Α.Τ. : 15 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9395.02 Λακπηήξαο LED ηζρύνο 3 W  

 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 59 100% 

Λακπηήξαο LED ηζρύνο 3W ηύπνπ Τ8 0,60κ ιεηηνπξγίαο 230Volt πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ιακπηήξα ζε νπνπδήπνηε ύςνο. Πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί 

γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ παιαηνύ ιακπηήξα. Ο ιακπηήξαο ζα θέξεη βξαρπθπθισηήξα “starter” 

ελώ ζα απαηηεζεί θαη ε βξαρπθύθισζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή έλαξμεο ηνπ παιαηνύ ηύπνπ 

ιακπηήξα θζνξηζκνύ “balance”. (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α) Λακπηήξαο ιπρλίεο LED 3W 1,20m ηύπνπ Τ8  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 880.07.07                     (ηεκ.) 1,00x4,00 = 4,00 € 

  
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 0,10x 19.86 = 1,99 € 

  
       
    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 5,99 € 

 

(Οινγξάθσο) : πέληε επξώ θαη ελελήληα ελλέα ιεπηά 

  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ  

 

Α.Τ. : 16 

Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8257.1 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 47 100% 

Φσηνβνιηατθό ζύζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο κνλνθξπζηαιιηθνύ ππξηηίνπ δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 0.98κ x 1.60 κ (πιάηνο x ύςνο) απόδνζεο ηνπιάρηζηνλ 13.5% θαη ηζρύνο 

ηνπιάρηζηνλ 250W, επξσπατθνύ νίθνπ κε πηζηνπνίεζε θαηά IEC 61215, IEC61730-1, 

IEC61730-2, IEC61646 γηα δηεζλή ρξήζε, EN 61730 -1, EN 61730 -2 θαη πηζηνπνίεζε 

ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 9001:2008. 

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ   

1. Οη κεραληθέο αληνρέο λα είλαη ≥3.6kΝ/m2 θαη ην πεξηκεηξηθό πεξίβιεκα 

πξνζηαζίαο ηνπο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα αινπκηλίνπ. 

2. πάρνο γπαιηνύ ≥3mm. 

3. Να δηαζέηνπλ "Declaration of conformity CE" ηνπ θαηαζθεπαζηή ζύκθσλα κε 

ηελ νδεγία 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) "Electromagnetic 

Compatibility Directive" θαη ηελ 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) "Low 

Voltage Directive".   

4. Να δηαζέηνπλ δηόδνπο παξάθακςεο (bypass diodes) 

5. Να δηαζέηνπλ εξγνζηαζηαθή εγγύεζε πξντόληνο ηνπιάρηζηνλ 10 εηώλ θαη 

εξγνζηαζηαθή εγγύεζε απόδνζεο ηνπιάρηζηνλ 25 εηώλ. 

Ζ εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζύλδεζεο ηνπο πεξηιακβάλεη ηα θάζε θύζεσο ινηπά πιηθά 

θαη κηθξνύιηθά (όπσο θαη ηα θεξακίδηα πνπ ηπρόλ ζα θαηαζηξαθνύλ από ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο επί ηεο θεξακνζθεπήο) εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο κε ηνλ πίλαθα 

ζπλερνύο ξεύκαηνο θαη ηελ απαηηνύκελε εξγαζία γηα παξάδνζε ξεπκαηνιεςίαο ζε 

πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (1 ηεκ) 

 

Αλάιπζε 

1. ΥΛΙΚΑ 
  
 α) Φ/Β mono Si  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 47                                      (ηεκ.)       1,00x150,00 = 150,00 € 

 
  
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
  
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h)         0,50x 19.86 = 9,93 € 

 
 β) Βνεζόο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο  
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h)          2,00x 16.85 = 33,70 € 

 
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 193,63 € 

 
 

(Οινγξάθσο) : εθαηό ελελήληα ηξία επξώ θαη εμήληα ηξία ιεπηά  

  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ   

 

Α.Τ. : 17 

Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν8257.2 Σύζηεκα θεξόλησλ πιαηζίσλ αινπκηλίνπ γηα Φσηνβνιηατθά 
πιαίζηα γηα ρξήζε ζε θεξακνζθεπέο  

 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 24 100% 

Σύζηεκα ζηήξημεο θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ από αινπκίλην. Πεξηιακβάλεη: 

1. ηα εηδηθά ηεκάρηα ηνπνζέηεζεο ζε θεξακνζθεπή ή panel πνιπνπξεζάλεο από 

αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειεο δηάζηαζεο αλάινγα κε ηνλ ηύπνπ ηνπ θεξακηδηνύ 

ηύπνπ ην ζύζηεκα ζηήξημεο ζε θεξακνζθεπή (ηνπιάρηζηνλ ηνπνζεηεκέλα θαη’ 

ειάρηζηνλ αλά 1.5κ θαηά ηνλ δηακήθε άμνλα)    

2. ηηο ηεγίδεο ζηεξεώζεσο από αινπκίλην ησλ θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ 

(ηνπιάρηζηνλ δύν ηεγίδεο αλά Φ/Β πιαίζην σο πξνο ηνλ εγθάξζην άμνλα 

ηνπνζέηεζεο απηνύ), θαηάιιειεο δηάζηαζεο θαη δηαηνκήο, αλάινγα κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ηεκαρίσλ θεξακνζθεπήο 

3. ησλ εηδηθώλ ζπλδεηήξησλ ηεκαρίσλ κεηαμύ ησλ ηεγίδσλ από αινπκίλην.   

4. ηα εηδηθά ηεκάρηα ζηεξέσζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ επί ησλ ηεγίδσλ 

ζηεξέσζεο από αινπκίλην επίζεο θαηάιιειεο δηάζηαζεο, αλάινγα κε ην πάρνο 

ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ. 

Δπίζεο νη βάζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζην ζύλνιν ηνπο πηζηνπνηεηηθό γηα ηελ 

κεραληθή αληνρή ηνπο από αλεμάξηεην επξσπατθό θνξέα, όπσο θαη πηζηνπνηεηηθό όηη 

ην θξάκα αινπκηλίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ DIN 573-3. 

Δπίζεο ζα πξέπεη ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ DIN 755-2, ε αληνρή ζε θνξηίν αέξα 

θαηά ειάρηζην λα είλαη ίζε κε 0.22 kN/m2. Τέινο ε αλνδίσζε ησλ πξνθίι αινπκηλίνπ 

ζα πξέπεη λα είλαη ίζε ε κεγαιύηεξε από 15κm ζύκθσλα κε ην πξόηππν Qualanod, 

όπσο θαη ην λα δηαζέηνπλ εξγνζηαζηαθή εγγύεζε πξντόληνο ηνπιάρηζηνλ 25 εηώλ.   

 

Ζ εξγαζία ηνπνζέηεζεο ηνπο πεξηιακβάλεη ηα θάζε θύζεσο ινηπά πιηθά θαη κηθξνύιηθά 

εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο (όπσο θαη ηα θεξακίδηα πνπ ηπρόλ ζα θαηαζηξαθνύλ 

από ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο επί ηεο θεξακνζθεπήο) όπσο θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θαηάιιεισλ ηθξησκάησλ γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπο από ηνπο εξγάηεο θαη ηελ 

απαηηνύκελε εξγαζία γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία γηα ηνπνζέηεζε 

ησλ Φ/Β πιαηζίσλ(1 m2) 

 
1. ΥΛΙΚΑ 
  
 α) ζύζηεκα θεξόληωλ πιαηζίωλ Φ/Β mono Si  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 47                                      (κ2)       1,00x4,00 = 4,00 € 

  
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
  
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h)        0,10x 19.86 = 1,99 € 

 
 β) Βνεζόο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο  
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h)         0,50 x 16.85 = 8,43 € 

 
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 κ2. = 14,42 € 

 
 

(Οινγξάθσο) : δέθα ηέζζεξα επξώ θαη ζαξάληα δύν ιεπηά  
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Α.Τ. : 18 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N9351.04 Αλαζηξνθέαο ξεύκαηνο Φ/Β πιαηζίσλ IP65 ηξηώλ θάζεσλ 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 52 100% 

Αλαζηξνθέαο ξεύκαηνο Φ/Β πιαηζίσλ απόδνζεο ηνπιάρηζηνλ 96% ζύκθσλα κε ηνλ επξσπατθό 

βαζκό απόδνζεο κίαο θάζεο εμόδνπ θαη κέγηζηεο ηζρύνο 10 kW θαη ειάρηζηεο ηζρύνο 9 

kW.    

Δπηπιένλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πιηθνύ:   

1. Ολνκαζηηθή ηάζε 400V ±5% 

2. Ολνκαζηηθή ζπρλόηεηα 50Hz  

3. Δξγνζηαζηαθή εγγύεζε 10 εηώλ  

4. Πηζηνπνίεζε θαηά DIN EN 61000-6-2 θαη DIN EN 61000-6-3. 

5. Μέγηζηε ηάζε εηζόδνπ θαηά ζηνηρεηνζεηξά 800V.  

Ζ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη ηελ θαισδίσζε ηνπ αλαζηξνθέα κε ηνλ πίλαθα 

ρακειήο ηάζεο, ηνλ πίλαθα ζπλερνύο ξεύκαηνο θαη ηα Φ/Β πιαίζηα θαζώο θαη ηελ/ηηο 

απαηηνύκελεο αζθάιεηεο ζπλερνύο ή ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο θαηάιιειεο δηάζηαζεο κε 

ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά πνπ απαηηνύληαη (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 

1. ΥΛΙΚΑ 
  
 α) αλαζηξνθέαο Φ/Β πιαηζίωλ  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 835.01.01                 1,00x3000,00 = 3000,00 € 

  
 Μηθξνϋιηθά 0,05 ηνπ α                                               0,05x3000,00                        =     150,00 € 
 
 

2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
  
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 8,0x 19.86 = 158,88 € 

  
 α) Βνεζόο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο  
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 3,00x 16.85 = 50,55 € 

  
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 3359,43 € 

 
 

(Ολογράφωσ) : τρεισ χιλιάδεσ τριακόςια πενήντα εννζα ευρώ και ςαράντα τρία λεπτά   
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Α.Τ. : 19 

Άξζξν: ΑΤΗΔ N8997.05.10 Σεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην solar 6mm2 κε νξαηό 
ζηεγαλό  
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 47 100% 

Σεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην solar 6mm2 κε νξαηό εληόο θαηάιιεινπ πιαζηηθνύ ή 

κεηαιιηθνύ ζσιήλα εμσηεξηθνύ ρώξνπ πνπ πεξηιακβάλεη από ηνλ γεληθό πίλαθα ζπλερνύο 

ξεύκαηνο κέρξη ηελ ζηνηρεηνζεηξά ησλ Φ/Β ηα αλαινγνύληα κήθε ηεο παξερόκελεο 

ειεθηξηθήο γξακκήο από θαιώδην solar 6mm2 ηα ζηεξίγκαηα ηνπ θαισδίνπ (ηξία αλα κ) 

ηα θάζε θύζεσο ινηπά πιηθά θαη κηθξνύιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ 

απαηηνύκελε εξγαζία γηα παξάδνζε ξεπκαηνιεςίαο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (1 

κ) 

Αλάιπζε 

1. ΥΛΙΚΑ 
  

 α) Καιώδην ηύπνπ solar δηαηνκήο 6mm2 (κε κηθξνπιηθά)  

 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.03.02                     (ηεκ.) 1.0x10,00 = 10,00 € 

 

 Μηθξνϋιηθά 0,10 ηνπ α                                           0,10x10,00                        =          1,00 € 
 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   

 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 0.3x 19.86 = 5,96 € 

 α) Βνεζόο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο  
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 0.3x 16.85 = 5,05 € 

 
 
  
Τηκή Μνλάδνο  1 m. = 22,01 € 

 
(Οινγξάθσο) : είθνζη δύν επξώ θαη έλα ιεπηά  
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Α.Τ. : 20 
Άξζξν: ΑΤΗΔ N45.01 Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο, πνιύθισλνο δηαηνκήο 4mm2 
 

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 45 100% 

Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο πνιύθισλνο δηαηνκήο 4mm2 ήηνη αγσγόο θαη κηθξνύιηθά ζηεξέσζεο 

θαη ζπλδέζεσο (ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο ζθηθηήξεο θιπ) επί ηόπνπ θαη εξγαζία 

ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο κεηά ηεο θζνξάο.(1 κ) 

Αλάιπζε 

1. ΥΛΙΚΑ 
 
 α) αγωγόο γπκλόο ράιθηλνο πνιύθιωλνο δηαηνκήο 4mm2  
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 813.02.03                    1,05x3,0183 = 3,17 € 

 
 Μηθξνϋιηθά 0,105 ηνπ α                                                0,105x3,0183                        =         0,32 € 
 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
  
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 0,05x 19.86 = 0,99 € 

  
 α) Βνεζόο-εηδηθεπκέλνο εξγάηεο  
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 0,05x 16.85 = 0,84 € 

 
 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 5,32 € 
 

(Οινγξάθσο) : πέληε επξώ θαη ηξηάληα δύν ιεπηά  
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A.Τ. : 21 

Άξζξν: ΑΤΗΔ N8693.01.07 Δγθαηάζηαζε ιεβεηνζηαζίνπ κε ζπζηνηρία ιεβήησλ θπζηθνύ 
αεξίνπ ζεξκαληηθήο ηζρύνο 105 kWatt θαη θπθινθνξεηή πιήξεο  

 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 8693.01.04 100% 

Δγθαηάζηαζε ιεβεηνζηαζίνπ από ζπζηνηρία επηηνίρησλ ιεβήησλ θπζηθνύ αεξίνπ ζπκπύθλσζεο 

ελεξγεηαθή ζήκαλζεο Α ζεξκαληηθήο ηζρύνο από 99 kWatt έσο 105 kWatt θαη θπθινθνξεηή 

πιήξεο. Οη ιέβεηεο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθά ζπλεξγάζηκνη κε ηηο αληιίεο 

ζεξκόηεηεο πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν (λα ιακβάλνπλ ζήκαηα εθθίλεζεο 

θαη παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπο) ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Πεξηιακβάλεη: 

Α) ζπζηνηρία ηξηώλ επηηνίρησλ ιεβήησλ ζπκπύθλσζεο θπζηθνύ αεξίνπ ζεξκνθξαζίαο εμόδνπ 

λεξνύ 80oC θαηαζθεπαζκέλν από εηαηξία πνπ ν θαζέλαο ζα δηαζέηεη ISO9001 θαη 140001 

ελώ ν ιέβεηαο ζα είλαη πηηνζπνηεκέλνο από ην δίθηπν eurovent certified performance 

θαη ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE. Ζ απόδνζε θάζε ιέβεηα ζε πιήξε ηζρύ ζα είλαη ίζε 

ή κεγαιύηεξε από 97%, ελώ ε ηζρύο ηνπ ζα κπνξεί λα ξπζκηζηεί κεηαμύ 5 θαη 33kW ζηνπο 

80oC ηύπνπ daikin D2TND-Α4A ή ηζνδύλακν. Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξίνπ ζα ζπλάδεη 

κε ηα ειιεληθά πξόηππα θαη ζα είλαη ίζε από 20mbar εσο 37mbar 

Β) ελζσκαησκέλν θπθινθνξεηή θαη δνρείν δηαζηνιήο θαηά ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο ηνπ ιέβεηα   

Γ) θπθινθνξεηή ζεξκνύ λεξνύ ηύπνπ Inverter κε πηζηνπνίεζε CE καλνκεηξηθνύ ύςνπο 1.5-7,5 

ΜΥΣ παξνρήο 0-4.5m3/h, πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6bar, θίιηξν ζσκαηηδίσλ κε ρπηνζίδεξν 

θέιπθνο αληιίαο ξύζκηζε ηεο ηζρύνο αληιίαο (καλνκεηξηθνύ ύςνπο), κε δύν βάλεο 

εθαηέξσζελ ηνπ θπθινθνξεηή ηύπνπ Wilo Yonos ΜΑΦΟ 40/05-4 ή ηζνδύλακν.  

Γ)θαπλαγσγόο ζπλδέζεσο ηνπ ιέβεηα δηαζηάζεσλ Φ60 κε κόλσζε πάρνπο 40mm κήθνπο 2κ κε 

ηελ θαπλνδόρν  

Δ) ηνλ ζεξκνζηάηε ρώξνπ θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο απηνκαηηζκνύ ησλ ιεβεηώλ, όπνπ ν έλαο 

ζα είλαη o θύξηνο ιέβεηαο ηνπ δηθηύνπ θαη νη άιινη δύν νη δεπηεξεύνληεο. Οη 

δεπηεξεύνληεο ζα ειέγρνληαη από ηνλ θύξην ν νπνίνο ζα ξπζκίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

δίθηπν αλάινγα κε ηα επηζηξεθόκελα λεξά ζην δίθηπν. Ζ ξύζκηζε ηνπ απηνκαηηζκνύ ζα 

αληηγξάθεη ηελ ιεηηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο αληηζηάζκηζεο. 

ΣΤ) ζύζηεκα δηαζύλδεζεο κε ην δίθηπν απηνκαηηζκνύ θαη θαηαγξαθήο bus ηνπ θηηξίνπ  

Ε) Τελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θηλήζεσο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ από ηνλ πίλαθα θηλήζεσο κέρξη 

ηνλ θαπζηήξα, ηνλ θπθινθνξεηή ηνλ θαπλνζπιιέθηε θαη ηα όξγαλα αζθαιείαο θαη απηόκαηεο 

ιεηηνπξγίαο απηώλ,  

Ζ) ηνλ ζσιήλα θπζηθνύ αεξίνπ 3/4’’ (ζύκθσλα κε ηα ειιεληθά πξόηππα) κήθνπο 5κ 

ηξνθνδνηήζεσο ηνπ ιέβεηα από ηνλ ζπιιέθηε  κε βάλα δηαθνπήο θαη ηε απαηηνύκελε ζύλδεζε 

κε ηνλ ιέβεηα  

Θ) ηνπο ζπιιέθηεο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα κε ηνπο θιάδνπο ζπλδέζεσο πξνο 

απηόλ θαζώο θαη ηνλ θιάδν ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην ΑΚ1.   

Η) δηάηαμε αζθαιείαο δηακέηξνπ DN28 ζύκθσλα κε ην DIN 12828 απνηεινύκελν από επηηεξεηή 

ειάρηζηεο πίεζεο, ζεξκόκεηξν, καλόκεηξν κε βάλα απνθνπήο θαη ηαρπζύλδεζκν  

Κ) πηεδνζηαηηθό δηαθόπηε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο κε δηαθνξηθό 0.1 bar. 

Λ) δνρείν αδξαλείαο πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο πδξαπιηθόο δηαρσξηζηήο ειάρηζηνπ όγθνπ 150lt 

Ν) ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη δηαξξνήο αεξίνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη:  

    1. αηζζεηήξα θαπλνύ επί ηεο νξνθήο  

    2. αηζζεηήξα θπζηθνύ αεξίνπ επί ηεο νξνθήο 

    3. πίλαθαο ππξαζθάιεηαο πνπ ζα δηαθόπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα θαη ηελ παξνρή 

θπζηθνύ αεξίνπ 

    4. θαξνζεηξήλα εμσηεξηθά ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ  ΄ 

    5. ηξεηο ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο 12kgr νξνθήο   

Γειαδή πξνκήζεηα πξνζθόκηζε θαη εγθαηάζηαζε όισλ ησλ πην πάλσ θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ 
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πιηθώλ κε ηα απαηηνύκελα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα ηελ ζύλδεζε κε ηνπο θεληξηθνύο 

θιάδνπο ζεξκάλζεσο, ηo δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηελ ειεθηξηθή γξακκή θηλήζεσο ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ, ξύζκηζε θαη παξάδνζε ηεο όιεο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία. Σηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε έθδνζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο 

Φπζηθνύ αεξίνπ από ηελ ΓΔΓΑ (ζύκθσλα κε ηνλ Τελρηθό θαλνληζκό «Eζσηεξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θπζηθνύ αεξίνπ κε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο θαη 500 mbar» Ν. 

976/28-3-2012), θαζώο θαη ε πηζηνπνίεζε εξγαζηώλ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο από ηελ ΓΔΓΑ. Τέινο 

ν αλάδνρνο θέξεη ηελ επζύλε ηεο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ ππξαζθάιεηαο γηα ην 

ιεβεηνζηάζην θαη κόλν. 

  

 (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
      α) Δπηηνίρηνο Λέβεηαο θπζηθνύ αεξίνπ   
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 714.02.07                     (ηεκ.)                                3,00 x 1410,00                              = 4230,00 € 

   
 β) θαπλαγωγόο 2κ  
      ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 723.02                          (ηεκ.)                  3,00 x42,00                         = 126,00 € 

       
      γ) Κπθινθνξεηήο ύδαηνο ηύπνπ inverter  
      ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 785.01.04                     (ηεκ.)                  1,00 x872,00                         = 872,00 € 

      
     δ) δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ κε ζπιιέθηε ¾’’ 
      ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 567.17                          (κ.)                       9,00 x 20,00                         = 330,00 € 

 
      δ)Γνρείν αδξαλείαο 150ιη   
      ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 795                               (ηεκ.)                  1,10x 210,00                            =  180,00 € 

 
      ε)ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο  
      ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 603.08                           (ηεκ.)                  1,00x 1050,49                              =   1050,49 € 

 
      2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 20,00x 19.86 = 397,20 € 

     β) Βνεζόο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 20,00x 16.85 = 337,00 € 

     γ) Δξγ. Αλεηδίθεπηνο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 001 (h) 20,00x 15.31 = 306,20 € 

 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 7828,89 € 

(Οινγξάθσο) : επηά ρηιηάδεο νθηαθόζηα είθνζη νθηώ επξώ θαη νγδόληα ελλέα ιεπηά 

 
  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ   

 

Α.Τ. : 22 
Άξζξν: ΑΤΗΔ Ν36.01              Σηόκην πόξηαο πξνζαγσγήο ή απαγσγήο αέξνο από αινπκίλην  
                                                 δηαζηάζεσλ  Φ250mm    
                         Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 36 100% 

Σηόκην ηνίρνπ πξνζαγσγήο ή απαγσγήο αέξα από αινπκίλην δηαζηάζεσλ Φ250mm γηα παξνρή 

300m3/h θαη ινηπώλ κηθξνπιηθώλ εγθαηαζηάζεσο, επί ηόπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 

εγθαηαζηάζεσο θαη ξπζκίζεσο παξαδνηέν ζε ιεηηνπξγία (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α) Σηόκην ηνίρνπ πξνζαγωγήο από αινπκίλην, θπθιηθήο δηαηνκήο Φ250mm 
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ                                    (ηεκ.) 1,00x52,75 = 52,75 € 

  Μηθξνϋιηθά 0,02 ηνπ α       0,02x52,75                       =         1,05 € 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
   α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 0,50x 19.86 = 9,93 € 

 β) Βνεζόο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 0,50x 16.85 = 8,43 € 

    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 72,16 € 
(Οινγξάθσο) : εβδνκήληα δύν επξώ θαη δέθα έμη ιεπηά 

  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ  

 

Α.Τ. : 23 

Άξζξν: ΑΤΗΔ N8606.02.01 Γηαρσξηζηήο ζσκαηηδίσλ κε απαεξσηή βαξέσο ηύπνπ νξηδόληηαο 
ζπλδέζεσο γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο    

Κσδηθόο αλαζεώξεζεο: ΖΛΜ 8447 100% 

Γηαρσξηζηήο ζσκαηηδίσλ κηθξνθπζαιίδσλ θαη ιάζπεο από νξείραιθν κε απαεξσηή βαξέσο 

ηύπνπ ζε έλα ζπκπαγέο εμάξηεκα νξηδόληηαο ζπλδέζεσο γηα εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο ζε 

ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 110oC νλνκαζηηθήο πηέζεσο 10atm δηακέηξνπ Φ50mm, πιήξεο κε 

ηα πιηθά ηα κηθξνύιηθά (κνύθεο, γσλίεο, θακπύιεο, ζπζηνιέο, ηαπ, ξαθόξ, θιπ 

εληζρπκέλεο θνξδώλαηεο) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο 

παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία.  (1 ηεκ) 

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   
 α) Γηαρωξηζηήο ζωκαηηδίωλ κε απαεξωηή βαξέωο ηύπνπ νλνκαζηηθήο πηέζεωο 10atm θαη Φ50mm 
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ                                   (ηεκ.) 1,00x193,00 = 193,00 € 

 Μηθξνϋιηθά 0,10 ηνπ α       0,10x193,00                       =        19,30 € 
 
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
  α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 0,20x 19.86 = 3,97 € 

 β) Βνεζόο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 0,50x 16.85 = 8,42 € 

       
    
Τηκή Μνλάδνο  1 ηεκ. = 224,69 € 
(Οινγξάθσο) : δηαθόζηα είθνζη ηέζζεξα επξώ θαη εμήληα ελλέα ιεπηά  

  



Αναλυτικό τιμολόγιο τιμών Η/Μ   

 

Α.Τ. :24 

Άξζξν: ΑΤΗΔ 8034.05 Σσιήλαο θπζηθνύ αεξίνπ ζύκθσλα κε ηα ειιεληθά πξόηππα Φ 1 1/2 
ins  

 

Κωδηθόο αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ 4 100% 

 

ζσιήλαο θπζηθνύ αεξίνπ Φ 1 1/2 ins ηνπνζεηεκέλνο πιήξσο ζε εγθαηάζηαζε θπζηθνύ αεξίνπ, 

ην ζύλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θνριησηέο ζπλδέζεηο.  

Σπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα εηδηθά ηακάρηα (κνύθεο, γσλίεο, θακπύιεο, ζπζηνιέο, ηαπ, 

ξαθόξ θιπ εληζρπκέλεο θνξδώλαηεο) θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκώλ 

πηέζεσο θαη ιεηηνπξγίαο.  

Αλάιπζε 
1. ΥΛΙΚΑ 
   

 α) σωλήνας φυσικού αερίου Φ 1 1/2 ins απμεκέλνο θαηά 25% γηα εηδηθά ηεκάρηα θαη 5% γηα πιηθά 

ζπλδέζεωο, ζηεξίμεωο, θζνξώλ,θιπ 
 ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ  565.05                                 (κ.)   1,30 x 12,40 = 16,12 € 

  
2. ΔΡΓΑΣΙΑ 
 α) Τερλίηεο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 003 (h) 0,50x 19.86 = 9,93 € 

     β) Βνεζόο 
 ΔΡΓ. ΗΛΜ 002 (h) 0,50x 16.85 = 8,43 € 

 
 
Τηκή Μνλάδνο  1 κ. = 34,48 € 

(Οινγξάθσο) : ηξηάληα ηέζζεξα επξώ θαη ζαξάληα νθηώ ιεπηά  

 
 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Οη κειεηεηέο Οη ειεγθηέο Ο πξνϊζηάκελνο 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ                                                        ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 
 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ  
 

 

1) ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 
2) ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
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ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ  
 

1) ΟΜΑΔΑ Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

ΑΑ Δίδνο Δξγαζηώλ A.T. 
Κσδηθόο 
Άξζξνπ 

Πνζόηεηα 
Παξαπνκπή ζε 

ζρέδην 

1 
Αληιία ζεξκόηεηαο πςειώλ 
ζεξκνθξαζηώλ, παξαγσγήο λεξνύ, 
απόδνζεο 16 kW 

1 
ΑΤΗΕ 

Ν8452.02.17 
4,00 ηεκ ΑΚ1 

2 
Κεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα 
επεμεξγαζίαο αέξα ζε ζύλδεζε κε 
ηελ Α/Θ 

2 
ΑΤΗΕ 

Ν8557.01.14 
4,00 ηεκ ΑΚ1 

3 
ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε 
ξαθή Φ1’’ θαη πάρνο 3.25κκ 
ISO-MEDIUM πξάζηλεο εηηθέηαο 

3 
ΑΤΗΕ 

N8034.03.01 
10,00 ηεκ ΑΚ1 

4 
Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα δύν 
ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ θνριησηήο 
ζπλδέζεσο δηακέηξνπ ¾’’ 

4 
ΑΤΗΕ 

N8621.01.02 
34,00 ηεκ ΑΚ1 

5 
Γίνδε ειεθηξνθίλεηε βαιβίδα δύν 
ζέζεσλ ειαθξνύ ηύπνπ θνριησηήο 
ζπλδέζεσο δηακέηξνπ 1’’ 

5 
ΑΤΗΕ 

N8621.01.03 
11,00 ηεκ ΑΚ1 

5 ζεξκνζηάηεο ρώξνπ δύν ζέζεσλ 5 ΑΤΗΕ N8647.01 15,00 ηεκ ΑΚ1 

6 
Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ 
IP30 

6 ΑΤΗΕ N9351.02 1,00 ηεκ ΑΚ1 

7 
Μεηαιιηθόο πίλαθαο δύν γξακκώλ 
IP67 

7 ΑΤΗΕ N9351.01 1,00 ηεκ ΑΚ1 

8 
ζεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην 
ΝΤΤ νξαηό ζηεγαλό κε κέζν κήθνο 
γξακκήο 18Μ 

8 
ΑΤΗΕ 

N8997.05.09 
1,00 ηεκ ΑΚ1 

9 
Θεξκηδνκεηξεηήο κε θνξκό 
δηαζηάζεσλ 3’’ 

9 
ΑΤΗΕ 

Ν8621.02.06 
1,00 ηεκ ΑΚ1 

10 
Τδξνκεηξεηήο κε θνξκό δηαζηάζεσλ 
1 1/2’’ 

10 
ΑΤΗΕ 

Ν8621.02.07 
1,00 ηεκ ΑΚ1 

11 
Server ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηύπνπ 
KNX 

11 ΑΤΗΕ N9351.06 1,00 ηεκ ΑΚ1 

12 
Αλαιπηήο ελέξγεηαο ηύπνπ ξάγαο 
ηξηώλ θάζεσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
ηύπνπ KNX 

12 ΑΤΗΕ N9351.07 1,00 ηεκ ΑΚ1 

13 Λακπηήξαο LED ηζρύνο 8 W 13 ΑΤΗΕ N9395.01 190,00 ηεκ ΑΚ1 

14 Λακπηήξαο LED ηζρύνο 3 W 14 ΑΤΗΕ N9395.02 80,00 ηεκ ΑΚ1 

16 
Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 
παξαγσγήο ελέξγεηαο 

16 ΑΣΗΔ Ν8257.1 36,00 ηεκ ΑΚ1 

17 
ύζηεκα θεξόλησλ πιαηζίσλ 
αινπκηλίνπ γηα Φσηνβνιηατθά πιαίζηα 
γηα ρξήζε ζε θεξακνζθεπέο 

17 ΑΤΗΕ Ν8257.2 
36*1,65*1= 59,60 

κ2 
ΑΚ1 

18 
Αλαζηξνθέαο ξεύκαηνο Φ/Β 
πιαηζίσλ IP65 ηξηώλ θάζεσλ 

18 ΑΤΗΕ N9351.04 1,00 ηεκ ΑΚ1 

19 
ζεκείν ξεπκαηνιεςίαο από θαιώδην 
solar 6mm2 κε νξαηό ζηεγαλό  

19 
ΑΤΗΕ 

N8997.05.10 
156,80 κ ΑΚ1 

20 
Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο, 
πνιύθισλνο δηαηνκήο 4mm2 

20 ΑΤΗΕ N45.01 15,00 κ ΑΚ1 

21 

Δγθαηάζηαζε ιεβεηνζηαζίνπ κε 
ιέβεηεο θπζηθνύ αεξίνπ ζεξκαληηθήο 
ηζρύνο 105 kWatt θαη θπθινθνξεηή 
πιήξεο 

21 
ΑΤΗΕ 

N8693.01.07 
1,00 ηεκ ΑΚ1 

22 
ηόκην πόξηαο πξνζαγσγήο ή 
απαγσγήο αέξνο από αινπκίλην  
δηαζηάζεσλ  Φ250mm 

22 ΑΤΗΕ Ν36.01 1,00 ηεκ ΑΚ1 

23 

Γηαρσξηζηήο ζσκαηηδίσλ κε 
απαεξσηή βαξέσο ηύπνπ νξηδόληηαο 
ζπλδέζεσο γηα εγθαηαζηάζεηο 
ζέξκαλζεο 

23 
ΑΤΗΕ 

N8606.02.01 
1,00 ηεκ ΑΚ1 
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24 
σιήλαο θπζηθνύ αεξίνπ ζύκθσλα 
κε ηα ειιεληθά πξόηππα Φ 1 1/2 ins 

24 ΑΤΗΕ Ν8034.07 5,00 m ΑΚ1 

 
 

 

2) ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

ΑΑ Δίδνο Δξγαζηώλ A.T. 
Κσδηθόο 
Άξζξνπ 

Πνζόηεηα Παξαπνκπή ζε ζρέδην 

1 
Πνδηέο παξαζύξσλ από 

κάξκαξν καιαθό, πάρνπο 2 
cm 

1 ΟΙΚ Α\75.31.01 25,70+20,20+3,40+4,54=53,84 κ2 

Σεύχοσ 
Αναλυτικέσ 

επιμετρήςεισ –1 

2 

Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε 
θειύθνπο θηεξίνπ κε πιάθεο 
δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο 
ησλ 17kg/m3 – 22 kgr/m3, 
πάρνπο 10cm 

2 ΟΙΚ Ν79.47.01 67,48+ 64,61+55,35+63,14 = 250,58 κ2 

Σεύχοσ 
Αναλυτικέσ 

επιμετρήςεισ –1 

3 

Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε 
θειύθνπο θηεξίνπ κε πιάθεο 
δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο 
ησλ 30kg/m3 – 35kg/m3, 
πάρνπο 10cm 

3 ΟΙΚ Ν79.47.02 119,38+123,09+67,52+70,80= 380,79  κ2 

Σεύχοσ 
Αναλυτικέσ 

επιμετρήςεισ –1 

4 

Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε 
θειύθνπο θηεξίνπ κε πιάθεο 
δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο 
ησλ 17kg/m3 – 22 kgr/m3, 
πάρνπο 2cm 

4 ΟΙΚ Ν79.47.03 87,56 + 63,98 + 9,31+16,46 = 177,31 κ2 

Σεύχοσ 
Αναλυτικέσ 

επιμετρήςεισ –1 

6 

Θεξκνκόλσζε κε 
εθηνμεπόκελν αθξό 
πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 
10cm 

6 ΟΙΚ Ν79.50.02 
11,20*7,20 + 22,00*18,40 + 7,25*7,60 + 

11,25*11,20 = 666,54  κ2 ΑΚ1 

7 
Τγξνκόλσζε κε κέζνδν 
ζεξκνύ ςεθαζκνύ δύν 
ζπζηαηηθώλ πάρνπο 3mm 

7 ΟΙΚ Ν79.50.03 Οκνίσο κε άξζξν 6  =  666,54  κ2 ΑΚ1 

8 

Απνμήισζε ιεβεηνζηαζίνπ 
από ραιύβδηλν ιέβεηα  
ζεξκαληηθήο ηζρύνο εσο 
500000 kcal/h 

8 
ΑΤΗΕ 

N8693.01.08.01 
1,00 ηεκ ΑΚ1 

9 
Γηάλνημε νπήο ε θσιηάο ζε 
αόπιν ζθπξόδεκα γηα πάρνο 
ζθπξνδέκαηνο εσο 0,25κ 

9 ΟΙΚ 22.40.02 3,00 ηεκ ΑΚ1 

10 
Απνμήισζε απνζήθεο 
θαπζίκνπ ιακαξίλα πάρνπο 
5mm κέρξη 2tn 

10 
ΑΤΗΕ 

N8693.01.09.01 
1,00 ηεκ ΑΚ1 
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Τεύχοσ: Αναλυτικέσ επιμετρήςεισ επενδύςεων, επιςτρώςεων 

 

A/ ΔΙΑΣΑΗ (ΜΗΚΟ) ΔΙΑΣΑΗ (ΤΨΟ) ΕΜΒΑΔΟ (Μ2) ΣΕΜΑΧΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΜΒΑΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ ΠΟΔΙΑ(Μ) ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ (Μ)

E11= 11,25 4,40 49,50

Π1= 1,40 1,85 2,59 4,00 10,36 20,40 5,60

Π2= 1,40 0,45 0,63 4,00 2,52 9,20 5,60

E12= 2,85 7,20 20,52

Π2= 1,40 0,45 0,63 2,00 1,26 4,60 2,80

Π3= 1,40 1,10 1,54 2,00 3,08 7,20 2,80

A1= 2,00 2,85 5,70 1,00 5,70 7,70 0,00

E13= 29,20 3,50 102,20

Π2= 1,40 0,45 0,63 12,00 7,56 27,60 16,80

Π3= 1,40 1,10 1,54 6,00 9,24 21,60 8,40

Y1= 0,80 1,25 1,00 2,00 2,00 6,60 1,60

Θ1= 1,30 2,85 3,71 2,00 7,41 14,00 0,00

ΑΕ ΠΧΠ Μ

49,13 118,90 43,60

Ε11+Ε12+Ε13-ΑΕ 123,09

ΠΧΠ*0,25 29,73

M*0,27 11,77

A/ ΔΙΑΣΑΗ (ΜΗΚΟ) ΔΙΑΣΑΗ (ΤΨΟ) ΕΜΒΑΔΟ (Μ2) ΣΕΜΑΧΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΜΒΑΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ ΠΟΔΙΑ(Μ) ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ (Μ)

E21= 21,95 3,50 76,83

Y2= 0,80 2,90 2,32 2,00 4,64 13,20 0,00

Π2= 1,40 0,45 0,63 10,00 6,30 23,00 14,00

Π3= 1,40 1,10 1,54 10,00 15,40 36,00 14,00

Ε22= 3,20 2,25 7,20

Ε23= 3,45 (3,25+2,25)/2 9,49

Π31= 0,80 0,80 0,64 4,00 2,56 9,60 3,20

ΑΕ ΠΧΠ Μ

28,90 81,80 31,20

Ε21+Ε22+Ε23-ΑΕ 64,61

ΠΧΠ*0,25 20,45

M*0,27 8,42

φνολο μαρμάρου 2cm(μ2)

φνολο αφαιροφμενησ επιφάνειασ 

Εμβαδό διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 17kgr/m3 (μ2)

φνολο διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 17kgr/μ3(μ2) πάχουσ 2cm

φνολο μαρμάρου 2cm(μ2)

Δυτική όψη 

φνολο αφαιροφμενησ επιφάνειασ 

Εμβαδό διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 30kgr/m3 (μ2)

φνολο διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 17kgr/μ3(μ2) πάχουσ 2cm
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A/ ΔΙΑΣΑΗ (ΜΗΚΟ) ΔΙΑΣΑΗ (ΤΨΟ) ΕΜΒΑΔΟ (Μ2) ΣΕΜΑΧΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΜΒΑΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ ΠΟΔΙΑ(Μ) ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ (Μ)

E11= 3,50 29,20 102,20

Ε12= 2,85 7,20 20,52

Ε13= 4,40 11,25 49,50

Π1= 1,40 1,85 2,59 4,00 10,36 20,40 5,60

Π2= 1,40 0,45 0,63 20,00 12,60 46,00 28,00

A1= 2,00 2,85 5,70 2,00 11,40 15,40 0,00

Π3= 1,40 1,10 1,54 12,00 18,48 43,20 16,80

ΑΕ ΠΧΠ Μ

52,84 125,00 50,40

Ε11+Ε12+Ε13-ΑΕ 119,38

ΠΧΠ*0,25 31,25

M*0,27 13,61

A/ ΔΙΑΣΑΗ (ΜΗΚΟ) ΔΙΑΣΑΗ (ΤΨΟ) ΕΜΒΑΔΟ (Μ2) ΣΕΜΑΧΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΜΒΑΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ ΠΟΔΙΑ(Μ) ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ (Μ)

E21= 3,50 29,20 102,20

Π2= 1,40 0,45 0,63 16,00 10,08 36,80 22,40

Π3= 1,40 1,10 1,54 16,00 24,64 57,60 22,40

ΑΕ ΠΧΠ Μ

34,72 94,40 44,80

Ε21-ΑΕ 67,48

ΠΧΠ*0,25 23,60

M*0,27 12,10

φνολο μαρμάρου 2cm(μ2)

φνολο αφαιροφμενησ επιφάνειασ 

Εμβαδό διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 18kgr/m3 (μ2)

φνολο διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 18kgr/μ3(μ2) πάχουσ 2cm

φνολο μαρμάρου 2cm(μ2)

 Ανατολική όψη 

φνολο αφαιροφμενησ επιφάνειασ 

Εμβαδό διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 30kgr/m3 (μ2)

φνολο διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 18kgr/μ3(μ2) πάχουσ 2cm
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A/ ΔΙΑΣΑΗ (ΜΗΚΟ) ΔΙΑΣΑΗ (ΤΨΟ) ΕΜΒΑΔΟ (Μ2) ΣΕΜΑΧΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΜΒΑΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ ΠΟΔΙΑ(Μ) ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ (Μ)

E11= 18,40 3,50 64,40

E12= 2,85 3,60 10,26

Π2= 1,40 0,45 0,63 2,00 1,26 4,60 2,80

Π3= 1,40 1,10 1,54 2,00 3,08 7,20 2,80

Θ2= 1,00 2,80 2,80 1,00 2,80 6,60 0,00

ΑΕ ΠΧΠ Μ

7,14 18,40 5,60

Ε11+Ε12-ΑΕ 67,52

ΠΧΠ*0,25 4,60

M*0,27 1,51

A/ ΔΙΑΣΑΗ (ΜΗΚΟ) ΔΙΑΣΑΗ (ΤΨΟ) ΕΜΒΑΔΟ (Μ2) ΣΕΜΑΧΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΜΒΑΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ ΠΟΔΙΑ(Μ) ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ (Μ)

E21= 14,80 3,50 51,80

E22= 3,00 (3,26+2,42)/2 8,52

Π2= 1,40 0,45 0,63 3,00 1,89 6,90 4,20

Π3= 1,40 1,10 1,54 2,00 3,08 7,20 2,80

ΑΕ ΠΧΠ Μ

4,97 14,10 7,00

Ε21+Ε22-ΑΕ 55,35

ΠΧΠ*0,25 3,53

M*0,27 1,89

φνολο αφαιροφμενησ επιφάνειασ 

 Νότια όψη 

φνολο μαρμάρου 2cm

Εμβαδό διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 30kgr/m3 (μ2)

φνολο διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 18kgr/μ3(μ2) πάχουσ 2cm

φνολο μαρμάρου 2cm(μ2)

φνολο αφαιροφμενησ επιφάνειασ 

Εμβαδό διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 18kgr/m3 (μ2)

φνολο διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 18kgr/μ3(μ2) πάχουσ 2cm
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A/ ΔΙΑΣΑΗ (ΜΗΚΟ) ΔΙΑΣΑΗ (ΤΨΟ) ΕΜΒΑΔΟ (Μ2) ΣΕΜΑΧΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΜΒΑΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ ΠΟΔΙΑ(Μ) ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ (Μ)

E11= 3,85 3,60 13,86

Ε12= 11,20 4,40 49,28

Ε13= 3,50 3,60 12,60

E14= 3,60 2,85 10,26

Π4= 1,40 0,75 1,05 8,00 8,40 23,20 11,20

Π5= 1,40 0,95 1,33 2,00 2,66 6,60 2,80

Α6= 1,80 2,30 4,14 1,00 4,14 6,40 0,00

ΑΕ ΠΧΠ Μ

15,20 36,20 14,00

Ε11+Ε12+Ε13+E14-ΑΕ 70,80

ΠΧΠ*0,25 9,05

M*0,27 3,78

A/ ΔΙΑΣΑΗ (ΜΗΚΟ) ΔΙΑΣΑΗ (ΤΨΟ) ΕΜΒΑΔΟ (Μ2) ΣΕΜΑΧΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΜΒΑΔΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙ ΠΟΔΙΑ(Μ) ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΔΙΑ (Μ)

E21= 18,40 3,50 64,40

Π2= 1,40 0,45 0,63 2,00 1,26 4,60 2,80

ΑΕ ΠΧΠ Μ

1,26 4,60 2,80

Ε21-ΑΕ 63,14

ΠΧΠ*0,25 1,15

M*0,27 0,76

φνολο μαρμάρου 2cm(μ2)

φνολο αφαιροφμενησ επιφάνειασ 

Εμβαδό διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 18kgr/m3 (μ2)

φνολο διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 18kgr/μ3(μ2) πάχουσ 2cm

φνολο μαρμάρου 2cm(μ2)

Βόρεια όψη

φνολο αφαιροφμενησ επιφάνειασ 

Εμβαδό διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 30kgr/m3 (μ2)

φνολο διογκωμζνησ πολυςτερίνησ 18kgr/μ3(μ2) πάχουσ 2cm
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αριθμόσ μήκοσ φψοσ τεμάχια Σετραγωνικά τυποσ ποςοςτό πλαιςίου τφποσ κουφϊματοσ

Π1= 1,40 1,85 8 20,72 παράθυρο 20,00% με δφο φφλλα υαλοπίνακα ανοιγόμενο

Π2= 1,40 0,45 71 44,73 παράθυρο 20,00% με δφο φφλλα υαλοπίνακα μη ανοιγόμενο

Π3= 1,40 1,10 50 77 παράθυρο 20,00% με δφο φφλλα υαλοπίνακα ανοιγόμενο

Π31= 0,80 0,80 4 2,56 παράθυρο 20,00% με ζνα φφλλο υαλοπίνακα μη ανοιγόμενο

Π4= 1,40 0,75 8 8,4 παράθυρο 20,00% με δφο φφλλα υαλοπίνακα μη ανοιγόμενο

Π5= 1,40 0,95 2 2,66 παράθυρο 20,00% με δφο φφλλα υαλοπίνακα ανοιγόμενο

A1= 2,00 2,85 3 17,1 θφρα 20,00% με δφο φφλλα υαλοπίνακα ανοιγόμενο

Α6= 1,80 2,30 1 4,14 θφρα 20,00% με δφο φφλλα χωρίσ υαλοπίνακα ανοιγόμενο

φνολο τετραγωνικϊν 177,31
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟΤ  

Α’ ΥΑΗ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Α.1. ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ – ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 

Α.2. ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ 

Α.3. ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Β’ ΥΑΗ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Β.1. ΕΡΓΑΙΕ ΤΓΡΟΜΟΝΩΗ ΣΟΙΦΟΠΟΙΙΩΝ 

Β.2. ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ - ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΑ 

Β.3. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ - ΛΟΙΠΑ ΣΕΛΕΙΩΜΑΣΑ 

Γ’ ΥΑΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Γ.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟΤ 

 

 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟΤ 

τη ςυνϋχεια παρατύθεται η περιγραφό των φϊςεων εκτϋλεςησ του ϋργου 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ» και των εφαρμοζόμενων κατϊ 

φϊςη μεθόδων εργαςύασ. 

A΄ΥΑΗ:  ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

τη φϊςη αυτό περιλαμβϊνονται οι προπαραςκευαςτικϋσ εργαςύεσ όπωσ η 

προετοιμαςύα και η ολοκλόρωςη τησ εργοταξιακόσ ανϊπτυξησ, οι καθαιρϋςεισ, οι 

εκςκαφϋσ κλπ, ώςτε να εύναι δυνατό η μετϊβαςη ςτην επόμενη φϊςη του ϋργου. 

Α.1. ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ – ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 

Κατϊ το πρώτο ςτϊδιο του ϋργου, ο ανϊδοχοσ εργολϊβοσ θα προετοιμϊςει και θα 

ολοκληρώςει την εργοταξιακό του ανϊπτυξη και θα γύνουν όλεσ οι απαραύτητεσ 

ενϋργειεσ πριν την ϋναρξη των εργαςιών (καθαριςμού χώρων, απομϊκρυνςη 

ςτοιχεύων που ενδϋχεται να παρεμποδύζουν τισ μετϋπειτα εργαςύεσ, λεύψει των 

απαραύτητων μϋτρων αςφαλεύασ, κλπ). 

Α.2. ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ 

Κατϊ το δεύτερο ςτϊδιο, θα πραγματοποιηθεύ καθαύρεςη των υφιςτϊμενων 

κουφωμϊτων εϊν απαιτεύτε από την τεχνικό ϋκθεςη, ςτη ςυνϋχεια θα καθαιρεθούν 

ςε πρώτη φϊςη τα εξωτερικϊ επιχρύςματα μϋχρι και το ύψοσ το οπούο εύναι δυνατό 

χωρύσ ικριώματα. 

Α.3. ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Μετϊ την αποπερϊτωςη των παραπϊνω εργαςιών, θα ςυγκεντρωθούν όλα τα 

πλεονϊζοντα υλικϊ (προώόντα αποξηλώςεων, εκςκαφών κλπ) και θα μεταφερθούν 

προσ απόρριψη ςε κατϊλληλο χώρο, ο οπούοσ θα υποδειχθεύ από την υπηρεςύα.



 

 

Β΄ ΥΑΗ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

τη δεύτερη φϊςη περιλαμβϊνεται το ςύνολο των οικοδομικών εργαςιών για τη 

βελτύωςη τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ των κτηρύων. 

Β.1. ΕΡΓΑΙΕ ΤΓΡΟΜΟΝΩΗ ΣΟΙΦΟΠΟΙΙΩΝ 

Κατϊ το πρώτο ςτϊδιο τησ δεύτερησ φϊςησ του ϋργου, θα πραγματοποιηθεύ 

επιδιόρθωςη και ςυμπλόρωςη του αρμολογόματοσ τησ λιθοδομόσ. 

Β.2. ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ - ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΑ 

Κατϊ το δεύτερο ςτϊδιο θα εγκαταςταθούν τα απαραύτητα ικριώματα και αφού 

καθαιρεθεύ η παραμϋνουςα επιφϊνεια των υφιςτϊμενων επιχριςμϊτων (η οπούα δεν 

όταν δυνατό να καθαιρεθεύ ςτο δεύτερο ςτϊδιο τησ πρώτησ φϊςησ χωρύσ ικριώματα) 

θα τοποθετηθούν οι θερμομονωτικϋσ πλϊκεσ εξωτερικϊ, με τα υαλοπλϋγματα και 

όλα τα παρελκόμενα. Κατόπιν, θα καταςκευαςτούν τα τελικϊ ϋγχρωμα επιχρύςματα. 

Β.3. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ - ΛΟΙΠΑ ΣΕΛΕΙΩΜΑΣΑ 

το τελευταύο ςτϊδιο τησ δεύτερησ φϊςησ του ϋργου, αφού τοποθετηθούν οι 

μαρμαροποδιϋσ, θα τοποθετηθούν τα νϋα κουφώματα (εϊν και εφόςον αυτό 

απαιτεύτε από την τεχνικό ϋκθεςη) και θα ςφραγιςθούν οι αρμού. Σϋλοσ, θα 

αποςυναρμολογηθούν τα ικριώματα (τα οπούα εγκαταςτϊθηκαν ςτο προηγούμενο 

ςτϊδιο). 

Γ΄ ΥΑΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

την τρύτη και τελευταύα φϊςη περιλαμβϊνεται το ςύνολο των 

ηλεκτρομηχανολογικών επεμβϊςεων. 

Γ.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ 

το ςτϊδιο αυτό θα εγκαταςταθούν οι αντλύεσ θερμότητασ παραγωγόσ νερού, 

υψηλών θερμοκραςιών ςτο χώρο που προβλϋπεται ςτο χώρο του λεβητοςταςύου 

του χολεύου. Σο ςύνολο των γραμμών και των χώρων καθώσ και οι εναλλϊκτεσ θα 

ελϋγχονται από θερμοςτϊτεσ με τισ αντύςτοιχεσ ηλεκτροβϊνεσ. Σα ςτοιχεύα 

θερμοκραςύασ των χώρων καθώσ και η κατανϊλωςη καυςύμου θα αποςτϋλλονται 

μϋςω μόντεμ ςτο ΣΕΙ Δυτικόσ Μακεδονύασ το οπούο και θα φροντύςει ώςτε οι 

ρυθμύςεισ του ςυςτόματοσ να εύναι οι κατϊλληλεσ. Επύςησ θα αντικαταςταθούν οι 

λϋβητεσ πετρελαύου με νϋουσ λϋβητεσ φυςικού αερύου 

τη ςυνϋχεια δύνεται το χρονοδιϊγραμμα εκτϋλεςησ του ϋργου.



 

 

Φρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου 
"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 2ου Δημοτικού Δεσκάτης " 

 

 

ΜΗΝΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Τοποθζτηςη ικριωμάτων

2 Προετοιμαςία κελφφουσ κτιρίου και εκφόρτωςη υλικϊν

3 Αποψφλωςη υδροροϊν, ηλεκτρολογικϊν ςτοιχείων και μεταλλικϊν προςτατευτικϊν επί των κουφωμάτων

4 Αποψφλωςη παλαιϊν κουφωμάτων και μεταφορά τουσ

5 Τοποθζτηςη νζων κουφωματϊν 

6
Εξωτερική θερμομόνωςη κελφφουσ κτηρίου με πλάκεσ διογκωμζνησ πολυςτερίνησ των 30kg/m3 – 35kg/m3, 

πάχουσ 10cm

7
Εξωτερική θερμομόνωςη κελφφουσ κτηρίου με πλάκεσ διογκωμζνησ πολυςτερίνησ των 17kg/m3 – 22 kgr/m3, 

πάχουσ 10cm

8
Εξωτερική θερμομόνωςη κελφφουσ κτηρίου με πλάκεσ διογκωμζνησ πολυςτερίνησ των 17kg/m3 – 22 kgr/m3, 

πάχουσ 2cm

9 Ποδιζσ παραθφρων από μάρμαρο μαλακό, πάχουσ 2 cm

10 Αντλία θερμότητασ υψηλϊν θερμοκραςιϊν, παραγωγήσ νεροφ, απόδοςησ 16 kW

11 Τοποθζτηςη λεβητϊν φυςικοφ αερίου

12 Κεντρική κλιματιςτική μονάδα επεξεργαςίασ αζρα ςε ςφνδεςη με την Α/Θ

13 Χαλκοςωλήνασ εφκαμπτοσ εξωτερικήσ διαμζτρου Φ22 πάχουσ τοιχ. 0,9μμ

14 Χαλκοςωλήνασ εφκαμπτοσ εξωτερικήσ διαμζτρου Φ28 πάχουσ τοιχ. 0,9μμ

15 Μεταλλικόσ πίνακασ δφο γραμμϊν IP30

16 Μεταλλικόσ πίνακασ δφο γραμμϊν IP67

17 Σημείο ρευματοληψίασ από καλϊδιο ΝΥΥ ορατό ςτεγανό με μζςο μήκοσ γραμμήσ 18Μ

18 Σημείο ρευματοληψίασ από καλϊδιο ΝΥΥ ορατό ςτεγανό με μζςο μήκοσ γραμμήσ 8Μ

19 Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δφο θζςεων ελαφροφ τφπου κοχλιωτήσ ςυνδζςεωσ διαμζτρου ¾’’

20 Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δφο θζςεων ελαφροφ τφπου κοχλιωτήσ ςυνδζςεωσ διαμζτρου 1’’

21 Θερμοςτάτησ χϊρου δφο θζςεων

22 Αντικεραυνική γείωςη από γαλβανιςμζνο ςωλήνα διαμζτρου Φ6mm

23 Υδρορροή από γαλβανιςμζνη λαμαρίνα πάχουσ 0,8mm ςωληνωτή ορθογωνική διαςτάςεων Φ50

24 Τοποθζτηςη μεταλλικϊν προςτατευτικϊν επί των κουφωμάτων 

25 Λαμπτήρασ LED ιςχφοσ 8 W

26 Λαμπτήρασ LED ιςχφοσ 3 W

27 Τοποθζτηςη φωτοβολταϊκϊν

28
Εςωτερική θερμομόνωςη κεκλιμζνων οροφϊν από ςκυρόδεμα με πλάκεσ

διογκωμζνησ πολυςτερίνησ των 17-22kg/m3, πάχουσ 10cm

29 Καθαριςμόσ χϊρου και παράδοςη ςε πλήρη λειτουργία
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ:53/2020  

 

ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ  

ΔΡΓΟ : ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ –  

2
ο
 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΓΔΚΑΣΗ  

 

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘ. 47/2018 ΜΔΛΔΣΗ 

 
 
 

 

 

 
 

 

                     ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  

(Φ.Α.Τ.) 
 

(Π.Γ. 305/96, άρθρο 3 – παρ. 3,7,8,9,10,11) 
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Α. ΓΔΝΙΚΑ 

 
Ν ΦΑ απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκό πξόιεςεο θαη πεξηνξηζκό ησλ θηλδύλσλ ησλ ρξεζηώλ 

ηνπ έξγνπ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο κεηαηξνπώλ, 
επηζθεπώλ θ.α. θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ.  

Ξεξηιακβάλεη, κεηαμύ ησλ άιισλ, ηα εμήο: 

 Ρν κεηξών ηνπ έξγνπ, δειαδή ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ,  

 Νδεγίεο, επηζεκάλζεηο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, πνπ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ όςε θαηά ηελ κειινληηθή ρξήζε ηνπ έξγνπ, όπσο 
εξγαζίεο ηαθηηθήο θαη έθηαηεο ζπληήξεζεο, επηζθεπώλ, θαζαξηζκώλ, κεηαηξνπώλ 

αθόκε θαη θαηεδάθηζεο. 
Ζ ζύληαμε ηνπ ΦΑ νινθιεξώλεηαη καδί κε ην έξγν θαη παξαδίδεηαη ζηνλ εξγνδόηε – ρξήζηε. 

 
1. ΔΟΓΝ  : ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΡΗΟΗΥΛ 

   

2. ΓΗΔΘΛΠΖ : ΓΔΠΘΑΡΖ  
 

3. ΗΓΗΝΘΡΖΡΖΠ : Γήκνο Γεζθάηεο 
 

4. ΞΝΣΟΔΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΝ Π. Α. . : Γήκνο  Γεζθάηεο 

 

Β. ΜΗΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ 

 
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

Ρν έξγν αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ 2νπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 
Γεζθάηεο κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο πάρνπο 10cm θαζώο θαη 
ηνπνζέηεζε κόλσζεο νξνθήο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ κεηά 
παινπηλάθσλ θαζώο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κέζσ ηεο 
ηνπνζέηεζεο αληιηώλ ζεξκόηεηαο αέξα-λεξνύ θαη ηελ ηνπνζέηεζε απηνκαηηζκώλ 
δηαρείξηζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ. Ρέινο ηα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα 
αληηθαηαζηαζνύλ κε θσηηζηηθά λέαο ηερλνινγίαο led. Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ 
ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο από Φ/Β, ελώ ηέινο ζα αληηθαηαζηαζνύλ νη ιέβεηεο 
πεηξειαίνπ κε λένπο ιέβεηεο θπζηθνύ αεξίνπ πςειήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο. 

 
  ΞΑΟΑΓΝΣΔΠ ΚΔΙΔΡΖΠ  

Νη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο: 
Δπηδηόξζσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ αξκνινγήκαηνο ηεο ιηζνδνκήο.  
Ρνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ κεηά παινπηλάθσλ   
Ρνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θαη ζεξκνκόλσζεο νξνθήο. 
Ρνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθώλ ιακπηήξσλ λέαο ηερλνινγίαο LED. 
Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζεξκνύ κέζνπ. 
Ρνπνζέηεζε αληιηώλ ζεξκόηεηαο γηα ηελ αύμεζε ηνπ Β.Α. ηνπ ζπζηήκαηνο 
παξαγσγήο ζεξκνύ κέζνπ  
Ρνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο από ΦΒ. 
Ρνπνζέηεζε λέσλ ιεβεηώλ θπζηθνύ αεξίνπ 
Ρνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ζεξκηθήο θαη 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  
Θα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (απνμειώζεηο, εθζθαθέο, 
απνθαηαζηάζεηο). 
 
 
ΠΣΔΓΗΑ  

Α1. Θαηόςεηο – Όςεηο – ηνκέο  
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ΑΘ1.  Θάηνςε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ- παξεκβάζεσλ 

Π1. Ξξνκεηξήζεηο αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ  

Γ. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 
Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δώλεο θηλδύλνπ ζην έξγν. 

Γ. ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 
Ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηνπ έξγνπ είλαη θηλεηόο θαη ζα εγθαζίζηαηαη θάζε θνξά 

ζηνλ πξναλαθεξόκελν θνηλόρξεζην ή ηδησηηθό ρώξν ρσξίο λα παξεκπνδίδνληαη νη 
θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

Ρα πξντόληα εθζθαθήο ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε ρώξν απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ ή όπνπ ππνδείμεη ε Γηεπζύλνπζα πεξεζία θαη επηηξέπεηαη ε απόζεζε ηνπο. 

Ρα ππνιείκκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο δεκνηηθνύο 

θάδνπο απνξξηκκάησλ ηεο θάζε πεξηνρήο. Πε ζπλελλόεζε θάζε θνξά κε ηα αληίζηνηρα 
θαηαζηήκαηα (θαθελεία) ηεο πεξηνρήο ζα γίλεηαη ρξήζε ησλ ρώξσλ πγηεηλήο από ην 

πξνζσπηθό ηνπ εξγνηαμίνπ ελώ ην πξνζσπηθό ζα αιιάδεη ζε βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Θα ππάξρεη 
κηθξό θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξώησλ βνεζεηώλ. 

 

 
Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΧΝ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ 
 
Ρν έξγν ζα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη πξέπεη λα επηδηνξζώλνληαη άκεζα όιεο νη κηθξνθζνξέο.  

 
Γρεβενά, 14/08/2018 

 
 

Οι  σνηάκηες 

 

 

 

 

          Γρεβενά,             

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ:52/2020  

 

ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ  

ΔΡΓΟ : ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ –  

1
ο
 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΓΔΚΑΣΗ  

 

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘ. 45/2018 ΜΔΛΔΣΗ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

(.Α.Τ.) 
 

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

 
Ν θύξηνο ζθνπόο ηνπ παξόληνο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο & γηεηλήο ηνπ Έξγνπ είλαη ε ΞΟΝΙΖΤΖ 

ησλ αηπρεκάησλ, ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε Εσή θαη ε γεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηόπν 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ε απνηξνπή θζνξώλ ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Θπξίνπ 

ηνπ έξγνπ θαη ηνπ αλαδόρνπ. Γειαδή πεξηγξάθεη θαη δηεπθξηλίδεη ηνπ πηζαλνύο θηλδύλνπο θαη 

ηα κέηξα πξόιεςήο ηνπο ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ειάρηζηεο πξνβιέςεηο ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο. Δπίζεο απνζθνπεί ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηώλ ηπρόλ αηπρεκάησλ. 

 
1. ΔΟΓΝ          : ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΡΗΟΗΥΛ    

 
2. ΓΗΔΘΛΠΖ :    Γεζθάηε – Γήκνο Γεζθάηεο 

 

3. ΗΓΗΝΘΡΖΡΖΠ : Γήκνο Γεζθάηεο 
 

4. ΞΝΣΟΔΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΡΝ Π. Α. . : Γήκνο  Γεζθάηεο 
 

 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  
 

 

Νη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο: 
Δπηδηόξζσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ αξκνινγήκαηνο ηεο ιηζνδνκήο.  
Ρνπνζέηεζε λέσλ θνπθσκάησλ κεηά παινπηλάθσλ   
Ρνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θαη ζεξκνκόλσζεο νξνθήο. 
Ρνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθώλ ιακπηήξσλ λέαο ηερλνινγίαο LED. 
Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ζεξκνύ κέζνπ. 
Ρνπνζέηεζε αληιηώλ ζεξκόηεηαο γηα ηελ αύμεζε ηνπ Β.Α. ηνπ ζπζηήκαηνο 
παξαγσγήο ζεξκνύ κέζνπ  
Ρνπνζέηεζε λέσλ ιεβεηώλ θπζηθνύ αεξίνπ 
Ρνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ζεξκηθήο θαη 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  
Θα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (απνμειώζεηο, εθζθαθέο, 
απνθαηαζηάζεηο). 

 

 

2. ΣΟΥΟΙ – ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ  (Δκπαίδεσζη προζφπικού – έλεγτοι 
αζθάλειας και ζσζκέυεις αζθαλείας) 

 
Ν αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο είλαη λα νινθιεξώζεη ην έξγν 

ρσξίο αηπρήκαηα ή επηπηώζεηο ζηελ πγεία νπνηνπδήπνηε, θαη λα απνηξέςεη πηζαλά ζπκβάληα 

ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα θζείξνπλ άκεζα ή έκκεζα νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθό ζηνηρείν 
νπνηνπδήπνηε θαζώο θαη λα πξνθαιέζνπλ θαζπζηέξεζε ή απξόβιεπηε δηαθνπή ζε 

νπνηνδήπνηε δηαδηθαζία, ππεξεζία ή ιεηηνπξγία κε απνηέιεζκα λα βιάςνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ή ην θαιό όλνκα ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο. 

Ζ πνιηηηθή ηεο εξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο γηα ζέκαηα γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο έρεη σο εμήο: 
Ζ Γηνίθεζε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ζα παξέρεη ζε όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο 

ώζηε όιεο νη εξγαζίεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηά ηεο, λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε 

αζθάιεηα, γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ηεξώληαο πάληα ηνπο 
απαξαίηεηνπο όξνπο πγηεηλήο. 
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Θα πξέπεη ε αζθάιεηα λα κελ είλαη ζέκα ηύρεο αιιά θύξηα ππνρξέσζε ηεο Δξγνιεπηηθήο 

Δπηρείξεζεο λα εκθπζήζεη ζηνπο εξγαδόκελνπο ηελ ζπλαίζζεζε επζύλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
θαλόλσλ γηεηλήο. 

Ζ Δξγνιεπηηθή επηρείξεζε αληηκεησπίδεη ηελ Αζθάιεηα θαη γηεηλή κε ηνλ ίδην ζπζηεκαηηθό 
ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηελ πνηόηεηα. 

Θάζε εξγαδόκελνο πξηλ γίλεη δεθηόο ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί πξηλ 

αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ ώζηε λα απνθεπρζνύλ νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο πνπ ίζσο ζέζνπλ 
ζε θίλδπλν ηνλ ίδην ή ηξίηνπο, λα ηνπ έρνπλ γίλεη γλσζηέο όιεο νη απαηηνύκελεο ξπζκίζεηο 

αζθαιείαο θαη νη κέζνδνη απνθπγήο αηπρεκάησλ θαζώο θαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 
Ππγρξόλσο, ππάξρεη δηαζέζηκν ην παξόλ έγγξαθν κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα 

ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην.  
Όηαλ πξόθεηηαη λα εθηειεζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κε εηδηθέο απαηηήζεηο, ν 

Γηεπζπληήο Έξγνπ ζπγθαιεί ζύζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη όιν ην θύξην πξνζσπηθό, ώζηε 

λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πεξί αζθαιείαο.  
Ν Κεραληθόο Αζθαιείαο ζα εθηειεί πεξηνδηθνύο ειέγρνπο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζπκκόξθσζε κε ηηο πεξί αζθαιείαο ξπζκίζεηο. Αλ ν Κεραληθόο Αζθαιείαο παξαηεξήζεη 
νπνηαδήπνηε κε ζπκκόξθσζε, ζα ζπγθιεζεί ζύζθεςε κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ κειώλ πνπ 

εκπιέθνληαη. Ρν αληηθείκελν ηεο ζύζθεςεο ζα είλαη ε εμέηαζε ηεο «κε ζπκκόξθσζεο» θαη ε 

απόθαζε γηα ηε δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινύζσο, αλ ν 
Κεραληθόο Αζθαιείαο εθηηκά όηη ζηε δηάξθεηα ηεο επηζεώξεζεο νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη λα ην αλαθέξεη άκεζα ζηε Γηνίθεζε. 
Πε κεληαία βάζε ζα θαζνξίδνληαη ζπζθέςεηο αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ξ.Γ. 

17/96, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ όινη νη εξγαδόκελνη θαηά ηνκείο, θαη δίλνπλ ελππόγξαθα 
όπνηεο παξαηεξήζεηο έρνπλ θαη αθνξνύλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο. Κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ 

ν κεραληθόο αζθαιείαο κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ εξγνηαμηάξρε ζα θαζνξίζεη ηα ζέκαηα ησλ 

ζπζθέςεσλ απηώλ. 
 

 

3. ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ  
 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε όισλ απηώλ, έλα ηεθκεξησκέλν Πύζηεκα Αζθαιείαο θαη γηεηλήο 

ζα εθαξκόδεηαη ζην έξγν. Ρν ζύζηεκα απηό ζα ηεθκεξηώλεηαη, γηα όια ηα Γηνηθεηηθά θαη 
Νξγαλσηηθά ηνπ ζέκαηα, ζε έλα Ξξόγξακκα γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. Δπίζεο, γξαπηέο νδεγίεο 

αζθαιείαο ζα ζπληαρζνύλ, ώζηε λα θαιύπηνπλ όιεο ηηο εξγαζίεο ζην εξγνηάμην. Απηέο νη 
γξαπηέο νδεγίεο ζα είλαη πάληνηε ζηελ δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ εξγνηαμίνπ.  

Όηαλ δηαπηζηώλεηαη κηα κε ζπκκόξθσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ν Κεραληθόο Αζθαιείαο 

ελεξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο. Ν «Σεηξηζκόο κε ζπκκνξθώζεσλ» ηνπ Ππζηήκαηνο 
Γηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο Δξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, πεξηγξάθεη ηε δηαπηζησκέλε 

θαηάζηαζε θαη δίλεη ηηο απαηηνύκελεο εληνιέο ζρεηηθά κε ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 
Αθνινύζσο ν κεραληθόο αζθαιείαο ή έλαο από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζα επηζεσξήζεη θαη ζα 

επηβεβαηώζεη όηη έρεη γίλεη ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα. 
Ρπρόλ κε ζπκκόξθσζε ηνπ ππεύζπλνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε ζύληαμε 

αλαθνξάο ‘κε ζπκκόξθσζεο’ από ηνλ Κεραληθό Αζθαιείαο θαη ζα αθνινπζείηαη ε 

πξναλαθεξόκελε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 
Θάζε αηύρεκα, πξέπεη λα αλαθεξζεί ακέζσο ζηνλ Κεραληθό αζθαιείαο. Ζ θνηλνπνίεζε 

πξέπεη λα γίλεη ηελ ίδηα κέξα πνπ ζπλέβε ην αηύρεκα, ώζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο. 

Θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν Κεραληθόο Αζθαιείαο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο 

ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή εξγαζία πνπ έρεη εθηειεζηεί, ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αηπρεκάησλ 
πνπ ζπλέβεζαλ, θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ. 

Ν Κεραληθόο Αζθάιεηαο ζα ζπληάμεη δειαδή κηα ζηαηηζηηθή εηήζηα αλαθνξά ζρεηηθά κε 
ηα αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Ζ Γηνίθεζε θαη νη ππεύζπλνη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα ιακβάλνπλ έλα αληίγξαθν ηεο πξναλαθεξόκελεο αλαθνξάο, ώζηε 
λα βειηηώλεηαη ε κεζνδνινγία εξγαζίαο πξόιεςεο αηπρεκάησλ.  

Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθαιείαο αξρεηνζεηνύληαη. Όια ηα αηπρήκαηα 

εμεηάδνληαη θαη αλαιύνληαη θαη ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηε Γηνίθεζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε 
θαη ιήςε απνθάζεσλ. 
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4. ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΘΔΔΙ  
 

Ζ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην γίλεηαη από ην πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν θαη κέζσ 
εξγνηαμηαθώλ νδώλ. Πηε ζπκβνιή ησλ αλσηέξσ νδώλ ζα αλαξηεζνύλ πξνεηδνπνηεηηθέο 

πηλαθίδεο «ΞΟΝΠΝΣΖ ΘΗΛΓΛΝΠ! ΔΗΠΝΓΝΠ – ΔΜΝΓΝΠ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ» θαη ζηα δύν ξεύκαηα 
ηεο θπθινθνξίαο. 

Ζ πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο γίλεηαη κέζα από ηελ θύξηα ράξαμε ηνπ έξγνπ. Όιεο νη 

εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη επί ηεο ράξαμεο θαη ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ.  
Έλαξμε ησλ εξγαζηώλ πξνβιέπεηαη ζηηο ……/……./2018. 

 

Β. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ 

 

1. ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ 
Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζαηξέζεσλ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ νη εμήο θίλδπλνη: 

 θίλδπλνο εκπινθήο εξγαδόκελνπ κε κεραλήκαηα 

 θίλδπλνο εκπινθήο κεραλεκάησλ κεηαμύ ηνπο 

 θίλδπλνο αηπρήκαηνο από πηώζε  ππεξθείκελσλ αληηθεηκέλσλ 

 θίλδπλνο εηζπλνήο ζθόλεο 

 θίλδπλνο έθζεζεο ζε ζνξύβνπο 

 θίλδπλνο αλαηξνπήο κεραλήκαηνο 

 Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ιόγσ ύπαξμεο δηθηπνύ ΓΔΖ 

 

2. ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΜΙΗΛΔΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΔΠ 
 

 θίλδπλνο εκπινθήο κε κεράλεκα 

 θίλδπλνο αηπρήκαηνο από πηώζε  ππεξθείκελσλ αληηθεηκέλσλ 

 θίλδπλνο αζηνρίαο ηπρόλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο / αληηζηήξημεο – 

απνζπλαξκνιόγεζε ηθξησκάησλ 

 θίλδπλνο έθζεζεο ζε ζνξύβνπο 

 θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ ζηνηρείσλ ππνζηήξημεο. 

 
Αλαιπηηθά νη θίλδπλνη είλαη νη εμήο: 

 θίλδπλνο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πςεινύο ζνξύβνπο 

 θίλδπλνο επαθήο πιηθώλ κε ηα κάηηα  

 θίλδπλνο θαηάπνζεο πιηθώλ  επηρξηζκάησλ ρξσκαηηζκνύ 

 θίλδπλνο νιίζζεζεο ιόγσ άζρεκσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

 θίλδπλνο από ηνλ θαθό ζπληνληζκό όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ηαπηόρξνλα 
 

3. ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ 

 Θίλδπλνο από πηώζεηο – κεηαηνπίζεηο πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ 

 Θίλδπλνο από ηελ θπθινθνξία ησλ κεραλεκάησλ  έξγνπ 

 Θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ιόγσ ύπαξμεο δηθηύνπ ΓΔΖ 

 Κίνδσνος από ηην κσκλοθορία πεζών και οτημάηων. 

 Κίνδσνος πσρκαγιάς 

 Κίνδσνος από ηην τρήζη ηων μητανημάηων  έργοσ. 
 

 

Γ. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ  

 

1. ΓΔΛΗΘΑ 
  Θάζε εξγαδόκελνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσξίδεη πνπ βξίζθνληαη θαη πσο 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπζθεπέο ππξόζβεζεο ηνπ ηνκέαο ηνπ, θαζώο πνπ βξίζθεηαη θαη ηη 
πεξηέρεη γηα θάζε πεξίπησζε ην θηβώηην (θαξκαθείν) πξώησλ βνεζεηώλ ηνπ ηκήκαηόο ηνπ. 
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 Δπίζεο πξέπεη 

 Λα ηεξνύληαη απζηεξά νη δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ν.Θ. 

 Απαξαίηεηε ζήκαλζε γηα ηελ εθηέιεζε απηώλ ησλ εξγαζηώλ  

 Λα ηνπνζεηνύληαη ηα πξντόληα εθζθαθήο καθξηά από ην ρώξν πνπ εθηεινύληαη  

 νη εξγαζίεο   

 Λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ άηνκα κε ηηο απαξαίηεηεο  

 άδεηεο θαη κε εκπεηξία θαη λα γίλεηαη ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ 

 Ξξν ηεο ελάξμεσο εξγαζηώλ εθζθαθώλ κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ  

 θνξέσλ πξέπεη λα εξεπλάηαη ε ύπαξμε δηθηύνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λα  

 γίλεηαη ε απαηηνύκελε απνκόλσζε ή κεηαθνξά 

 Σξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ κέζσλ  αηνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ απαηηνύκελσλ      

 εξγαζηώλ 

 

2. ΘΑΛΝΛΔΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 
 Απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία ζηα κέησπα εξγαζίαο ρσξία θξάλνο, παπνύηζηα 

αζθαιείαο θαη θόξκα 

 Απαγνξεύεηαη ζην πξνζσπηθό λα αγγίμεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή κεράλεκα, εάλ δελ 

ηνπ έρεη αλαηεζεί νπνηαδήπνηε αξκνδηόηεηα από ηνλ πξντζηάκελό ηνπ 
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε εξγαιείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε 

 Απαγνξεύεηαη ε εθθίλεζε νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο εάλ δελ έρεη 

ηνπνζεηεζεί όινο ν πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο (αζθαιείαο) θαη εάλ δελ έρεη 

απνκαθξπλζεί όιν ην αλαξκόδην πξνζσπηθό 
 Απαγνξεύεηαη ε ελαπόζεζε πιηθώλ, εξγαιείσλ θ.ι.π. ζε δξόκνπο δηαθπγήο γηαηί 

πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξνί 

 Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή πξνζσπηθνύ θάησ από αησξνύκελα θνξηία 

 Απαγνξεύεηαη ε επίζθεςε αηόκσλ ζηα κέησπα εξγαζίαο εάλ δελ πξνεγεζεί 

ζπλελλόεζε κε ηνλ αξκόδην πξντζηάκελν ή εξγνδεγό 

 Απαγνξεύεηαη ζ’ νπνηνδήπνηε άηνκν λα πεξλάεη ζην εζσηεξηθό κέξνο ησλ 

πξνζηαηεπηηθώλ δηαηάμεσλ θαη πεξηθξάμεσλ ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 Απαγνξεύεηαη ζε νπνηνδήπνηε άηνκν λα ζέζεη ζε θίλεζε κηα κεραλή πξηλ βεβαησζεί 

όηη θαλέλα άιιν άηνκν δελ θάλεη επηζθεπή, θαζαξηζκό ή ιίπαλζε, ξύζκηζε ζηε 
κεραλή ή εξγάδεηαη θνληά ζ’ απηή θαη ζε επηθίλδπλε απόζηαζε 

 
Όια ηα εμσηεξηθά ζπλεξγεί θαη εξγνιάβνη νθείινπλ λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα επηθίλδπλσλ εξγαζηώλ ην πξνζσπηθό απηό πξνεηδνπνηείηαη γηα θάζε 

ελδερόκελν θίλδπλν θαη λα έρεη πάξεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο αζθαιείαο 
από ηνπο αξκόδηνπο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επίβιεςε.  

Δάλ νπνηνδήπνηε εμσηεξηθό ζπλεξγείν ή εξγνιάβνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
κέζα ζηνλ εξγνηαμηαθό ρώξν παξαβαίλεη ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο, ζα γίλεηαη παξέκβαζε ακέζσο από 

ηνλ αξκόδην επηβιέπνληα ηνπ εξγνηαμίνπ κε ζθνπό ηε ζπκκόξθσζε ηνπ ζπλεξγείνπ ή ηνπ 
εξγνιάβνπ κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο αζθαιείαο. 

 
Ζ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ απαηηεί ηελ άξηηα θαη έληερλε ζπλαξκνιόγεζε θαη ζύλδεζε ησλ 

πιηθώλ. 

 
 

3. ΚΔΠΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ (ΚΑΞ) 
  Γηα ηελ αζθάιεηα όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζύκθσλα κε ην Ξ.Γ. 396/94 επηβάιιεηαη ε 

πηζηή εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ: 

 Λα θνξάηε πάληα παπνύηζηα αζθαιείαο ή κπόηεο, θόξκα θαη θξάλνο, όηαλ 

θπθινθνξείηε ζηνπο δξόκνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ 

 Λα θνξάηε πάληα όια ηα απαηηνύκελα είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 
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 Γηαηεξείηαη θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηα αηνκηθά ζαο κέζα πξνζηαζίαο, 

θξνληίδεηε λα ηα αιιάδεηε όηαλ παξνπζηάδνπλ θζνξά θαη λα ηα απνζεθεύεηε ζε 

θαηάιιειν κέξνο (ηκαηηνζήθεο) γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη. 
 

3.1 Γπαιηά αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζηα κάηηα 

3.2 Γάληηα δεξκάηηλα ή ιαζηηρέληα αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο 

3.3 Ξαπνύηζηα αζθαιείαο, άξβπια ή κπόηεο όπνπ είλαη απαξαίηεηεο 

3.4 Πηνιή εξγαζίαο – θόξκεο 

3.5 Θξάλε 

4. ΑΓΔΗΔΠ ΔΗΠΝΓΝ – ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΠΘΔΤΔΥΛ 
 Απαγνξεύεηαη ζε αλαξκόδηα πξόζσπα λα εηζέξρνληαη ζην εξγνηάμην 

 Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ζην εξγνηάμην νηλνπλεπκαησδώλ 

πνηώλ, όπσο επίζεο θαη ε είζνδνο αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κέζεο 

 Πε πεξίπησζε επηζθέπηε πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν αξκόδηνο εξγνδεγόο ή ππεύζπλνο 

ηνπ εξγνηαμίνπ 
 

5. ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ ΘΑΗ ΠΖΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 
Ξξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά θαη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

αλάξηεζή ηνπο ζε νιόθιεξν ην ρώξν εξγαζίαο ζύκθσλα κε ην Ξ.Γ. 105/95. 

 Πηελ είζνδν ηνπ δξόκνπ πξνζπέιαζεο πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο «ΞΟΝΠΝΣΖ 

ΔΗΠΝΓΝΠ – ΔΜΝΓΝΠ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ» 
 Πε απόζηαζε 150m από ηνλ δξόκν πξνζπέιαζεο, θαζώο θαη πεξηνξηζηηθέο πηλαθίδεο 

ηαρύηεηαο 

 Πην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα κεγίζηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο 20Km 

 Πην ζπλεξγείν ζα αλαξηεζεί πηλαθίδα ππνρξεσηηθήο ρξήζεο αξβύισλ θαη θξαλώλ 

 

6. ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ – ΞΟΝΠΒΔΠΖ 
 

6.1 Ξξόιεςε Ξπξθαγηάο 

 Γηα ηελ πξόιεςε ηεο ππξθαγηάο ηζρύνπλ απζηεξά νη παξαθάησ θαλόλεο: 

 Απαγνξεύεηαη ζηνπο εξγαδόκελνπο ην θάπληζκα θαη ην άλακκα θσηηάο ή ε εθηέιεζε 

εξγαζίαο πνπ πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ή ζπηλζήξα κέζα ζε πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηηο 
νπνίεο ππάξρνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη γεληθά ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρνπλ εύθιεθηα πιηθά 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε γπκλήο θιόγαο ή νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνθαιεί ζπηλζήξα, 

θιόγα ή ζεξκόηεηα, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεύζπλνπ εξγνδεγνύ 
 Νη ρώξνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξνί (απνκαθξύλνληαο όια ηα 

ζθνππίδηα θαη ηα εύθιεθηα πιηθά όπσο ιάδηα, ζηνππηά, ραξηηά, πθάζκαηα, μύια θ.ι.π.) 

 Ξξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε έμνδνο ειεύζεξε θαη ρσξίο εκπόδηα, γηα άκεζε 

απνκάθξπλζε, ζε πεξίπησζε πνπ θηλδπλεύεη ε δσή θάπνηνπ από ππξθαγηά. 
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6.2 Θαηαπνιέκεζε θσηηάο 

 Ρν πιηθό θαηαπνιέκεζεο ηεο θσηηάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή. 

Ξξέπεη ινηπόλ λα παξακέλεη πάληνηε ειεύζεξν θαη λα είλαη πξνζηηό. 

 Γηαηεζεηκέλα κέζα θαηάζβεζεο ππξθαγηάο είλαη νη ππξνζβεζηήξεο γηα ζηεξεά, πγξά, 

αέξηα θαύζηκα θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε άκκνο γηα θαηάζβεζε ζηεξεώλ ή 

πγξώλ θαπζίκσλ. 

 Πην εξγνηάμην κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηάζβεζε θηπαξηά θαη 

ζθαπάλεο. 

 

6.3 Αληηκεηώπηζε ππξθαγηάο 

 Ξξέπεη λα είλαη γλσζηά ηα ππξνζβεζηηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο, 
πνπ βξίζθνληαη, γηα πνηεο ππξθαγηέο είλαη θαηάιιειεο θαη πσο ρξεζηκνπνηνύληαη. 

Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ππξνζβεζηήξεο λεξνύ θαη γεληθά λεξό ζε 
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ππό ηάζε, θαζώο θαη πγξά θαύζηκα. 

Ν ρώξνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξόο από ραξηηά θαη εύθιεθηα πιηθά θαη λα 

γίλνληαη πεξηνδηθά απνςηιώζεηο ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Ρν λεξό πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηάζβεζε θσηηάο ζε ζηεξεά 

Γηα ειαθξά ζηεξεά πιηθά όπσο ραξηηά, ρόξηα, ζηνππηά θιπ λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε 
ππξνζβεζηήξσλ ζθόλεο. Ζ θαιύηεξε ιύζε είλαη ην λεξό. 

 

6.4 Νδεγίεο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 

 Δάλ θάπνηνο αληηιεθζεί θσηηά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εληόο θαη εθηόο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη ακέζσο λα εηδνπνηήζεη ην πξνζσπηθό αζθαιείαο 

θαη ην πιεζηέζηεξν ππξνζβεζηηθό ηκήκα  θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνζπαζήζεη λα ζβήζεη ή λα 

πεξηνξίζεη όζν είλαη δπλαηό ηελ θσηηά ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε 

ππξνζβεζηηθά κέζα. 

 

7. ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΑΡΣΖΚΑ 
Πε θάζε εξγαηηθό αηύρεκα ακέζσο εηδνπνηείηαη ε νκάδα αζθαιείαο θαη αλ ν ηξαπκαηηζκόο 

είλαη ζνβαξόο ππνρξενύηαη λα θξνληίζεη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ ζην 

πιεζηέζηεξνπ Λνζνθνκείνπ. 

Θάζε ηκήκα είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη θαξκαθείν εμνπιηζκέλν θαηάιιεια κε όια ηα 

απαξαίηεηα θάξκαθα θαη πιηθά γεληθά γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο. 
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8 . ΑΛΑΦΝΟΑ ΔΘΡΑΡΝ ΑΛΑΓΘΖΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ 

 

Νη άλζξσπνη πνπ ζα εληνπίζνπλ πξώηνη ηελ θαηάζηαζε έθηαηεο αλάγθεο νθείινπλ λα 

ελεκεξώζνπλ ηνλ εξγνηαμηάξρε ην ηαρύηεξν δπλαηό. Πηε ζπλέρεηα όινη νη εξγαδόκελνη 
ζπγθεληξώλνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία γηα πεξαηηέξσ νδεγίεο. 

8.1 Ρα θαζήθνληα ηεο Νκάδαο Έθηαηεο Αλάγθεο είλαη: 

 Ξαξνρή πξώησλ Βνεζεηώλ 

 Ξαξνρή θαη δηαλνκή Κ.Α.Ξ. 

 Δλεκέξσζε πξνζσπηθνύ 

 Νξηζκόο ελόο ηνπιάρηζηνλ ππεύζπλνπ ζε θάζε βάξδηα εξγαζίαο 

 Ππληήξεζε θαη επηζεώξεζε ησλ κέζσλ ππξόζβεζεο, ηελ θαηαιιειόηεηα απηώλ θαη ηελ 

δηαλνκή ηνπο όηαλ ρξεηαζηνύλ. 

 

8.2 Ρα θαζήθνληα θαη νη εμνπζίεο ηνπ Κεραληθνύ Αζθαιείαο είλαη: 

 Καδί κε ηελ νκάδα αζθαιείαο ηνπ έξγνπ, λα έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο αξκόδηνπο 

θνξείο, όπσο ηξνραία – αζηπλνκία, πξώηεο βνήζεηεο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θνηλσληθνύο 

θνξείο, θνξείο καδηθήο ελεκέξσζεο. 
 Ξξόγλσζε θαη ιύζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην έξγν, όπσο επηθνηλσλίεο, 

αλαζθαιείο ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ηνπηθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

έξγνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 
 Λα ζπζθέπηεηαη κε ηνλ δηεπζπληή θαη κεραληθνύο πιεξνθνξώληαο ηνπο γηα ην βαζκό ησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο πνπ εθαξκόδεηαη 

 Λα νξγαλώλεη ειέγρνπο αζθαιείαο ζην ηκήκα γηα ην νπνίν είλαη ππεύζπλνο, ώζηε λα 

επηβεβαηώλεηαη ε δηαηήξεζε θαη επηβνιή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο 
 Λα επηβεβαηώλεη ηελ ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ εμνπιηζκνύ αζθαιείαο γηα θάζε 

εξγαδόκελν θαη λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε απηώλ 

 Λα ειέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, λα επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην εξγνηάμην θαη λα 

αλαθέξεη ηηο όπνηεο απνθιίζεηο επηζεκαίλνληαη 

 Λα εξεπλά ηα αηπρήκαηα θαη λα δηαηεξεί έλα εκεξνιόγην θαηαγξαθήο ηνπο γηα ηελ 

απνθπγή άιισλ παξόκνησλ 
 Λα επηβεβαηώλεη όηη ην πξνζσπηθό είλαη ελήκεξν ζρεηηθά κε ηηο πξώηεο βνήζεηεο πνπ 

πξέπεη λα παξέρνληαη. 

 

8.3 Αλαγγειία Αηπρήκαηνο 

 Αλ κε ηελ αξρηθή αληηκεηώπηζε ελόο αηπρήκαηνο  δηαπηζησζεί πσο ν ηξαπκαηίαο 

πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζε πιεζίνλ λνζνθνκείν, ε κεηαθνξά γίλεηαη ακέζσο κε απηνθίλεην ηνπ 
εξγνηαμίνπ. 

Κεηά ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αηπρήκαηνο εηδνπνηείηαη: 

1) Ν ηερληθόο αζθαιείαο πνπ ζα πξνβεί ζε έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ αηπρήκαηνο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζνύλ ηα αίηηα 

2) Ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο όπνπ αλήθεη ν αηπρεκαηίαο γηα λα πξνβεί θαηά πεξίπησζε 
ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 

 Δάλ πξόθεηηαη γηα ειαθξύ αηύρεκα πνπ ζα ζπλεπάγεηαη νιηγόσξε απνπζία ηνπ αηπρεκαηία 

κηθξόηεξε από 8 ώξεο από ηελ εξγαζία, ζπκβνπιεύεηαη ηελ έθζεζε ηερληθώλ Αζθάιεηαο θαη 
πξνηείλεη ιύζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο έηζη ώζηε λα κελ επαλαιεθζεί παξόκνην αηύρεκα 

 Δάλ πξόθεηηαη γηα ζνβαξό αηύρεκα πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα δηαθνπή εξγαζίαο, από 

πιεπξάο αηπρεκαηία, κεγαιύηεξε από 8 ώξεο, ηόηε α) ελεκεξώλεη ην γξαθείν πξνζσπηθνύ 
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κέζα ζε 24 ώξεο ην αξγόηεξν από ηε ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο αθνύ εξεπλήζεη ηα αίηηα θαη 

ζπκβνπιεπηεί ηε ζρεηηθή έθζεζε ησλ Ρ.Α., β) πξνηείλεη ιύζεηο ή θάλεη ζπζηάζεηο ώζηε λα 
κελ επαλαιεθζνύλ παξόκνηα αηπρήκαηα θαη γ) ζπκπιεξώλεη ηε δήισζε αηπρήκαηνο ζε 

όζα ζεκεία ηνλ αθνξνύλ θαη ηελ κνλνγξάθεη. 
 

Ρν γξαθείν πξνζσπηθνύ κεηά ηελ αλαγγειία αηπρήκαηνο από ηνλ Ξξντζηάκελν Ρκήκαηνο, 

ελεκεξώλεη ακέζσο ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξώλεη ηε δήισζε αηπρήκαηνο ζηα 
ζεκεία πνπ ηνλ αθνξνύλ. 

9.ΡΖΟΖΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΔΞΗ ΡΝΞΝ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

9.1  Πύκθσλα κε ηνλ λόκν 1396/83, άξζξν 8, ηεξνύληαη: 

 Δπί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ηεξείηαη εκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο ην νπνίν είλαη ζεσξεκέλν 

από ηελ ηνπηθή Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο θαη «βηβιίν γξαπηώλ ππνδείμεσλ Ρ.Α. & Γ.Δ.» ζην 
νπνίν αλαγξάθνληαη από ηνλ Κεραληθό αζθαιείαο πεξηζηαηηθά παξάβαζεο ησλ 

θαλόλσλ αζθαιείαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο θαζώο θαη ππνδείμεηο γηα ην ηη πξέπεη λα 

γίλεη από ηνλ Δξγνηαμηάξρε 
 Ρεξείηαη Βηβιίν Αηπρεκάησλ όπνπ ζεκεηώλνληαη όια ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ από 

ηα πην ζνβαξά έσο ηα ιηγόηεξν ζνβαξά. 

 

a. Έληππα πξνο αλαθνίλσζε δηα ηνηρνθνιιήζεσο. Πην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ αλαξηνύληαη 

έληππα πνπ θαζνδεγνύλ θαη ελεκεξώλνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζε δεηήκαηα αζθαιείαο 
θαη πγηεηλήο. 

 

10. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ (Λ. 1650/86) 

 Ν ζρεδηαζκόο ησλ έξγσλ γίλεηαη πάληα θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλνληαη: 

 Ζ κέγηζηε δπλαηή ελαξκόληζε ηνπ έξγνπ ζην πεξηβάιινλ 

 Ζ ειάρηζηε δπλαηή δηαηάξαμε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

11. ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ & ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ (Ξ.Γ.1073/81) 

 Ν κεραληθόο εμνπιηζκόο ελόο εξγνηαμίνπ πεξηιακβάλεη κεραλήκαηα πνπ 
εμππεξεηνύλ δηάθνξεο εξγαζίεο.Όινο ν ηδηόθηεηνο θηλεηόο εμνπιηζκόο είλαη θαηαρσξεκέλνο, 

εθνδηαζκέλνο κε ηηο θαηάιιειεο άδεηεο, αζθαιηζκέλα θαη δηαηεξεκέλα ζε θαιή θαηάζηαζε. 

11.1 Απηνθίλεηα - Φνξησηέο 

 πάξρεη ην «δειηίν θαηαιιειόηεηαο» θάζε νρήκαηνο ην νπνίν ειέγρεηαη θαη 

αλαζεσξείηαη θαη ην «δειηίν ζπληήξεζεο» ην νπνίν ελεκεξώλεηαη από ηνλ ζπληεξεηή ηνπ 

εξγνηαμίνπ. 

 Ρν όρεκα πξέπεη λα θέξεη Άδεηα θπθινθνξίαο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν 

 Ρν όρεκα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη ηνλ πεξηνδηθό έιεγρν ηνπ ΘΡΔΝ 

 Ρν όρεκα πξέπεη λα θέξεη Θηβώηην Α’ Βνεζεηώλ 

 Ρν όρεκα πξέπεη λα θέξεη ππξνζβεζηήξα 
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 Ρν όρεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θακπίλα πξνζηαζίαο, κε ερεηηθή θόξλα θαη 

θσηεηλό ζήκα θαηά ηελ όπηζζελ. 

Ν νδεγόο ηνπ απηνθηλήηνπ θέξεη θαη ηελ επζύλε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο 
θαη ελεκεξώλεη ππεύζπλα άηνκα ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηπρόλ επηζθεπέο. Ξξέπεη λα γίλεηαη 

ηαθηηθόο έιεγρνο ζηα θξέλα, ηελ θόξλα, ηα θώηα, ηνπο παινθαζαξηζηήξεο θαη ηα ινηπά 
ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Ξξέπεη λα δέλνληαη κε αζθάιεηα ηα θνξηία πξηλ μεθηλήζεη ην όρεκα. 

Δπίζεο πξέπεη λα ηεξνύληαη νη παξαθάησ θαλόλεο: 

 Απαγνξεύεηαη λα πεδάηε από νρήκαηα ή λα αλεβαίλεηε όηαλ απηά δελ έρνπλ 

ζηακαηήζεη ηειείσο 
 Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα θαηά ηνλ αλεθνδηαζκό ζε θαύζηκα. Ρελ ώξα απηή ε 

κεραλή πξέπεη λα είλαη ζβεζηή 

 Απαγνξεύεηαη ε θόξησζε ησλ νρεκάησλ πεξηζζόηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν 

 Ξξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξνο έιεγρνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ θξέλσλ θαη ηεο 

θόξλαο 
 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ γηα άιιεο εξγαζίεο εθηόο απ’ απηέο γηα ηηο 

νπνίεο  έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 

 Απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά πξνζσπηθνύ κέζα ζηνλ θάδν ηνπ θνξησηή, εθηόο αλ 

απηόο είλαη εθνδηαζκέλνο κε εηδηθό θαιάζη ην νπνίν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο 
 

 

 
Γρεβενά, 14/08/2020 

 
 

Οι  σνηάκηες 

 

 

 

Γρεβενά,  

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

Ο  Γιεσθσνηής   
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