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ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ΄  ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΜΔΛΔΣΗ 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Η παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ελφο γεπέδνπ 5Υ5 πνδνζθαίξνπ,  ζηνλ νηθηζκφ 

Γήκεηξαο ηεο Σ.Κ. Καξπεξνχ.  πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ησλ 

γεπέδσλ κε ηηο πεξηκεηξηθέο ισξίδεο θαη ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε ζηε ζέζε ηνπ ππάξρνληνο γεπέδνπ 

θαιαζνζθαίξηζεο. 

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΔΓΟΤ 
Σν γήπεδν έρεη δηαζηάζεηο αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζχκθσλεο κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, θαη ν αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπο θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε βάζεη ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ. ηελ δηθή καο πεξίπησζε ζα 

έρνπκε 15,00 Υ 28,00 κ. θαη ηηο πεξηκεηξηθέο ισξίδεο 1,00 κ, θαη 1,60 κ, ν αγσληζηηθφο ρψξνο ζπλνιηθά έρεη 

κήθνο 31,20 κ. θαη πιάηνο 17,00 κ. 

ηηο δχν κηθξφηεξεο πιεπξέο ηνπνζεηνχληαη ηα δχν ηέξκαηα, κε ηελ απαξαίηεηε γξακκνγξάθεζε, φπσο 

θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Ο φινο ρψξνο πεξηκεηξηθά νξηνζεηείηαη κε ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε, χςνπο 4,00 κ. κε ηηο απαξαίηεηεο 

εηζφδνπο παηθηψλ θαη πξνπνλεηψλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Έρεη κνλή θιίζε έηζη ψζηε λα 

θαηαιήγνπλ ηα φκβξηα ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ Γεπέδνπ, ζε επαθή κε ηελ πεξίθξαμε φπνπ απνξξένπλ ζηνλ 

πεξηκεηξηθφ ρψξν. Η ζηάζκε ηνπ ρψξνπ απηνχ βξίζθεηαη 5 εθ. ρακειφηεξα ηεο ζηάζκεο ηνπ αγσληζηηθνχ 

ρψξνπ. 

3. ΣΔΥΝΗΣΟ (ΤΝΘΔΣΙΚΟ) ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

3.1. Τπνδνκή 
Σν γήπεδν ρξεζηκνπνηείηαη σο γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο θαη ππάξρεη ε απαξαίηεηε ππνδνκή ησλ 

επηρψζεσλ θαη ζπκπχθλσζεο ηεο ζθάθεο θαη ε δηάζηξσζε κε πιηθφ ηεο ΠΣΠ 0155 ηνπ ΤΓΔ (3
Α
) πάρνπο 

πεξίπνπ 20 εθ. ζπκππθλσκέλσλ ακθνηέξσλ ησλ ζηξψζεσλ άλσ ηνπ 90% θαηά PROCTOR. 

Τπάξρεη αζθαιηνηάπεηαο, φκσο ρξεηάδεηαη λα γίλεη κία ζηξψζε κε  αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο πάρνο 0,05κ, κε 

θιίζε 2‰ γηα ηελ απνξξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 

εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε.  

Η δηάζηξσζή ηνπ ζα γίλεη κε fηnisher, ζα γίλεη θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-

εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

3.2. Διαζηηθή ππόβαζε ηερλεηνύ ριννηάπεηα 

Πάλσ ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ζα δηαζηξσζεί πδξνπεξαηφο ζπλζεηηθφο ηάπεηαο πάρνπο 15 ρηι. 

απφ θφθθνπο αλαθπθισκέλνπ ειαζηηθνχ ζπλδεδεκέλνπο κε PU (πνιπνπξεζάλε) είηε ρπηφο επί ηφπνπ είηε 

πξνθαηαζθεπαζκέλνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην ζχζηεκα ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

3.3. Σερλεηόο ριννηάπεηαο 

Σέινο ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ηνπ ζπλζεηηθνχ ηάπεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα 

δηαζηξσζεί ηερλεηφο ριννηάπεηαο κε ειάρηζην χςνο πέινπο 20 ρηι. απφ κνλφθινλεο ίλεο πνιππξνππιελίνπ 

θαηζαξέο (textured), 30.00/κ² πεξίπνπ θαη ζπγθνιιεκέλεο ή ξακκέλεο πάλσ ζε πδξνπεξαηή βάζε απφ χθαζκα 

polyester θαη later ηχπνπ POLYTAN, megagras PPM 1180 ή LIMONTA New grass T5 SPF ή άιινπ 

αληηζηνίρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3.4. Πιήξσζε πέινπο κε αδξαλή 

Σν πέινο ηνπ ηερλεηνχ ριννηάπεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα γεκηζηεί θαηά ην ½ ηνπ χςνπο ηνπ 

κε ραιαδηαθή άκκν ή κίγκα ραιαδηαθήο άκκνπ θαη θφθθσλ ειαζηηθνχ ζε αλαινγία 50 – 50% θαη κέγεζνο 

θφθθσλ 0,3 : 1,0 ρηι. γηα ηελ άκκν θαη 0,5 – 1,5 ρηι. γηα ηνπο ειαζηηθνχο θφθθνπο, ζε πνζφηεηα 10 : 15 kgr/κ². 

3.5. Γξακκνγξάθεζε. 

Η εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηε γξακκνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζε απφρξσζε θίηξηλε ή ιεπθή 

θαη ρξψκαηα ζπκβαηά κε ην πιηθφ ηνπ πέινπο ηνπ ηερλεηνχ ριννηάπεηα κε ράξαμε ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο. 

 

4.  ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ 



   

Η πεξίθξαμε ζα γίλεη κφλν ζηελ βφξεηα πιεπξά θαη ηκήκα 4,00 κ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη 

ηνπνζεηείηαη επί θαηαζθεπήο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Έρεη χςνο 4,00 κ. θαη απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθνπο γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο  (νξζνζηάηεο) 

Φ2΄΄ ππεξβαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα). Δπίζεο ζην άλσ ηκήκα θέξεη νξηδφληην γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα 

2΄΄ ππεξβαξέσο ηχπνπ. Οη ζσιήλεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηηο απαξαίηεηεο γσληέο Σαθ θαη κνχθεο 

ζχλδεζεο. Οη νξζνζηάηεο ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 3,00 κ., έηζη ψζηε ην ππάξρνλ κήθνο πιεπξάο λα 

ρσξίδεηαη ζε ίζα κέξε. 

ηελ βνξηλή πιεπξά  ηνπνζεηνχληαη νη ζχξεο εηζφδνπ παηθηψλ θαη δηαηηεηψλ πιάηνπο 1.10κ. 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηα ίδηα πιηθά . 

ηηο δχν γσλίεο ηεο ππφ θαηαζθεπήο πεξίθξαμεο ηνπνζεηνχληαη γσληαθνί νξζνζηάηεο κε ακθίπιεπξα 

ζηεξίγκαηα πνπ έρνπλ θιίζε 45° θαη ηνπνζεηνχληαη ζην κέζνλ ηνπ χςνπο ηεο πεξίθξαμεο θαη πξνο ηα θάησ. (Οη 

νξζνζηάηεο θαη ηα ζηεξίγκαηα είλαη επίζεο απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα Φ2΄΄ ππεξβαξέσο ηχπνπ). 

Σν χςνο ηεο πεξίθξαμεο 4,00κ. ρσξίδεηαη νξηδφληηα ζηα ηέζζεξα κε γαιβαληζκέλν ζχξκα ζηεξέσζεο 

πάρνπο 4 ρηι. πνπ ζπλδέεη ηνπο θαηαθφξπθνπο νξζνζηάηεο. 

Σν ζχξκα ηνπνζεηείηαη ζηε βάζε θαη ζηελ θνξπθή ηεο πεξίθξαμεο ζε χςνο 1,10,  2,20 θαη 3,10κ απφ ηε 

βάζε. Η πεξίθξαμε ζπκπιεξψλεηαη κε γαιβαληζκέλν πιέγκα κε νπέο 6,0 Υ 6,0 εθ. θαη πάρνπο 2,7 ρηι. Σν 

πιέγκα ηνπνζεηείηαη επί ησλ νξζνζηαηψλ θαη ηνπ νξηδφληηνπ άλσ ζηδεξνζσιήλα. Όιεο νη ζπλδέζεηο γίλνληαη κε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε. 

 

5.ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

Ο αζιεηηθφο εμνπιηζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηα δχν ηέξκαηα πνδνζθαίξνπ θαη ηηο ζεκαίεο ησλ γσληψλ 

(corner) κε ηνπο ηζηνχο ηνπο. 

 

6. Δζηίεο ρεηξνζθαίξηζεο (HANDBALL) πιήξεο (δεύγνο. 
Κάζε εζηία πξέπεη λα είλαη θεληξηθά ηνπνζεηεκέλε ζηελ αληίζηνηρε γξακκή ηέξκαηνο. Απνηειείηαη απφ δχν 

νξζνζηάηεο χςνπο 2κ., ηνπνζεηεκέλνπο θαηαθφξπθα κε θαζαξή κεηαμχ ηνπο απφζηαζε 3κ. Πξέπεη λα είλαη 

ζηεξεά ηνπνζεηεκέλνη ζην έδαθνο θαη λα ελψλνληαη ζηα άλσ άθξα ηνπο κε έλα νξηδφληην ηκήκα έηζη ψζηε λα 

ζρεκαηίδνπλ «Π». 

Η πίζσ θάησ αθκή ησλ νξζνζηαηψλ πξέπεη λα είλαη πεξαζηά κε ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο γξακκήο ηνπ 

ηέξκαηνο. 

Η δηαηνκή ηνπο πξέπεη λα είλαη 8 ρ 8 εθ. θαη θαηαζθεπαζκέλε απφ κέηαιιν. Πξέπεη λα είλαη βακκέλα ζε φιεο 

ηνπο ηηο πιεπξέο κε ισξίδεο ρξσκάησλ, έηζη ψζηε λα πξνθαινχλ αληίζεζε κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηα ρξψκαηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο πίζσ απφ ηηο εζηίεο. Οη γσλίεο πνπ ελψλνληαη νη δχν θαηαθφξπθνη νξζνζηάηεο κε ην 

νξηδφληην ηκήκα πξέπεη λα ρξσκαηίδνληαη κε ην ίδην ρξψκα, ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ «Γ» ηνπ νπνίνπ ην θάζε 

ζθέινο ζα έρεη κήθνο 28 εθ. 

Όιεο νη άιιεο ισξίδεο ζα έρνπλ πιάηνο 30 εθ. Η εζηία πξέπεη λα έρεη θξεκαζκέλν δίρηπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε 

κπάια πνπ πέθηεη κέζα λα κελ επηζηξέθεη ακέζσο.  

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη ρσξίο ακνηβή λα ιακβάλεη ζηνηρεία ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο 

ζηα ηκήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ εξγαζίεο θαη λα ζπληάζζεη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο φπνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.   

ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ έληερλα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

κειέηεο, πνπ είλαη εγθξηκέλα κε ηνλ θαλνληζκφ πεξηγξαθηθψλ ηηκνινγίσλ φπσο εθαξκφδεηαη απφ ηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 

(Φ.Δ.Κ. 147 Α/8-8-2016), ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΧΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔ 

ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΧΝ, Αξ. ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ 466/19-05-2017 (Φ.Δ.Κ. Αξ. Φχιινπ 1746 /19-05-2017 

ηεχρνο δεχηεξν), ηηο ηζρχνπζεο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Σ..Τ) γηα νηθνδνκηθά έξγα ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία πεξί 

εθηειέζεσο Γεκνηηθψλ έξγσλ θαη ηηο έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα:  

Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζα ηζρχνπλ νη 

παξαθάησ δηαηάμεηο: 

Ο Ν. 1418/84 - «Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ. 23 Α’/84) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηνπο Νφκνπο : 

o Ν. 2052/92 άξζξα 6 θαη 20  (Φ.Δ.Κ. Α’ 94/05-06-1992) 

o Ν. 2229/94 άξζξα 1 έσο θαη 4 (Φ.Δ.Κ. 138 Α’ /13-8-1994) 

o Ν. 2338/95 άξζξν 13 (Φ.Δ.Κ. Α’ 202/14-09-1995) 

o Ν. 2372/96 άξζξν 4 (Φ.Δ.Κ. Α’ 29/28-02-1996) 

o Ν. 2940/01 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 180/6-8-2001) 

o Ν. 3212/2003 (Φ.Δ.Κ. 308Α/31-12-2003) 



   

o Ν. 3263/2004 (Φ.Δ.Κ. 179Α/28-9-2004) 

o Ν. 3316/2005 (Φ.Δ.Κ.  42Α/22-2-2005) 

o Ν 3463/06 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΓΚΚ) 

o Ν. 3481/06  (Φ.Δ.Κ. 162 Α’ 2/8/2006) 

o Ν. 3548/2007 (Φ.Δ.Κ. 68 Α΄/20-3-2007) θαη Ν. 3559/2007 

                              (ΦΔΚ Α΄ 102/14-5-07) 

o Ν. 3669/2008 

o Ν. 4013/2011 

o Ν. 4070/2012 

o Ν. 4071/2012 

o Ν. 4072/2012 

o Ν. 4156/2013 

o Ν. 4129/2013 

o Ν. 4313/2014 

o N. 4281/2014 

o Ν. 4250/2014 

          

“ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ” 

 

Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, επηινγή  αλάδνρνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηνπ πληάγκαηνο, ε θσδηθνπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ δεκφζησλ έξγσλ, φπσο θαηαξηίζζεθε απφ ηελ Δηδηθή 

Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία ζπζηάζεθε, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 4 ηνπ λ. 

2508/1997 (ΦΔΚ 124 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 11 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ λ. 3044/2002 (ΦΔΚ 197 

Α΄), κε ηελ αξηζκ. Γ17α/01/8/Φ.Ν 433/17.1.2003 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Γηθαηνζχλεο (ΦΔΚ 36 Β΄) θαη ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. Γ17α/10/14/Φ.Ν 433/10.2.2003 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Έξγσλ (ΦΔΚ 164 Β΄).  

 

β. Οη δηαηάμεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε κνξθή Α.Δ. θαη 

ηνπ ειέγρνπ ηεο ηπρφλ χπαξμεο αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θιπ. [π.δ. 

82/1996 θαη Ν.3310/05 (Φ.Δ.Κ. Α 30/14-2-05), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ην Ν.3414/05 (Φ.Δ.Κ. 

Α΄279), ΚΤΑ αξηζκ.24014/25.11.05 (Φ.Δ.Κ. Β΄1637) θαη ππνπξγηθή απφθαζε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/05 

(Φ.Δ.Κ. Β΄1590)]. 

 

γ. Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α’ 25/86) θαη 

o Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α’ 137/24-8-93) 

o Ν. 2362/95 - Γεκφζην Λνγηζηηθφ (Φ.Δ.Κ. 247 Α’/95) 

o Ν. 3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/05 , 

o Σν άξζξν 8 ηνπ Ν. 2741/99 (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) (Φ.Δ.Κ. 199 Α’ /28-09-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κεηά ηνπο λ. 3060/02 (Φ.Δ.Κ. 242Α/11-10-2002), 3090/2002 (Φ.Δ.Κ. 329Α/24-12-2002),  3310/2005  

(Φ.Δ.Κ. Α 30/14-2-05) θαη 3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 279) 

 

  δ. Σν Π.Γ. 609/85 (Φ.Δ.Κ. 223 Α’/85) - Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηα: 

o Π.Γ. 286/94, (Φ.Δ.Κ. Α’ 148/94) 

o Π.Γ. 368/94 άξζξα 5,6,7,8,9 θαη 11 (Φ.Δ.Κ. Α’ 201/94) 

o Π.Γ. 210/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 166/97) 

o Π.Γ. 285/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 207/97) 

o Π.Γ. 218/99 (Φ.Δ.Κ. 187 Α’ /16-09-1999) 

 

ε. Σν Π.Γ. 28/1-9-80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α., φζνλ αθνξά ζηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ» 

φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 1418/84. 

ζη. Σα Π.Γ. 171/87, 23/93 θαη 368/94 

δ. Σν Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί 

ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Ννεκβξίνπ 2005» 

ε. Δγθχθιηνο 11 κε αξ. πξση. Γ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Σξνπνπνηήζεηο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ» 



   

ζ. Δγθχθιηνο 15 κε αξ. πξση. Γ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέεο ξπζκίζεηο γηα ηα Μεηξψα κε ην 

λ.4070/2012 – Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΔΔ απνθάζεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Γηαρείξηζε απνβιήησλ απφ 

εθζθαθέο θιπ.» 

η. Δγθχθιηνο 21 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/252/24-7-2012 «Γεκνζίεπζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ελαξκνληζκέλσλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζίαο (Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106 

θαη Π.Γ. 334/94 «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ»)». 

ηα.  Η κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε 

ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα 

Γεκφζηα Έξγα» 

 

Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε 

δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, εξκελεπηηθή εγθχθιηνο θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί Έξγσλ  

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ εγθξίλνληαη πξνδηαγξαθέο θαη 

θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο, ζηε ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Με ηελ απφθαζε απηή κπνξεί λα 

νξίδεηαη αλ νη ζεζπηδφκελεο πξνδηαγξαθέο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε ή ηζρχνπλ πξναηξεηηθά ή 

ηζρχνπλ σο ειάρηζηα φξηα.  

2. Γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο 

ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ησλ πιηθψλ ή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζηα κέζα κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ. ε πεξίπησζε 

πνπ δηαπηζηψλεηαη παξάβαζε, ηα φξγαλα απηά ζπληάζζνπλ ζρεηηθή έθζεζε θαη αλ δηαπηζησζεί αθαηαιιειφηεηα 

ησλ πιηθψλ, πξνβαίλνπλ ζηελ θαηάζρεζε απηψλ ζε νπνηνλδήπνηε θαη αλ αλήθνπλ. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ νη ηερληθνί ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ 

ζεσξνχληαη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη θαη ππάγνληαη σο πξνο ηα ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα απηή θαζήθνληά ηνπο 

ζηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ.  

3. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη κε 

εμνπζηνδφηεζή ηνπ δηψθεηαη θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

Δπηπιένλ, θαηά ησλ παξαβαηψλ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκφζησλ Έξγσλ πξφζηηκν, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ θαη 

αλψηεξν ησλ εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ (73.500) επξψ ζπλνιηθά θαηά πεξίπησζε ειέγρνπ, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξάβαζε ή παξαβάζεηο θαλνληζκψλ ή ππνρξεσηηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νηθείεο ζπκβάζεηο θαη ηηο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, ζηε κεηαθνξά, ζηε ρξήζε θαη 

ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε επεξεάδεη ή κπνξεί, 

αηηηνινγεκέλα, λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα δνκηθά πιηθά θαη 

έξγα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 334/1994 (ΦΔΚ 176 Α΄), ηδηαίηεξα ηε κεραληθή αληνρή, ηελ επζηάζεηα, 

ηελ ππξαζθάιεηα, ηελ πγηεηλή, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ ή ηελ αζθάιεηα ρξήζεο, ην πξφζηηκν δελ κπνξεί λα 

είλαη θαηψηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ γηα θαζεκία απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, αλεξρφκελν 

ζπλνιηθά θαηά πεξίπησζε ειέγρνπ κέρξη ην πξναλαθεξφκελν φξην. Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θιηκαθψλεηαη 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο δηαπηζηνχκελεο παξάβαζεο. Σα πνζά απηά ηνπ πξνζηίκνπ απμάλνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  

4. Δηδηθά θαζφζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν θαη ζηηο θπξψζεηο γηα ην ζθπξφδεκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη 

παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη πέξαλ απφ απηέο πνπ 

επηζχξνπλ πξφζηηκν θαηά ην ηξίην εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηβάιινληαη θαηά εχινγε θξίζε θαη 

πξφζηηκα γηα θαζεκία απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, πάληνηε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ ζπλνιηθνχ 

θαηά έιεγρν πξνζηίκνπ.  

5. Η έθζεζε ειέγρνπ, κε κλεία θαη ησλ ηπρφλ απφςεσλ ηνπ ειεγρφκελνπ, ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

αξκφδηαο γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ππεξεζίαο ηνπ θνξέα ειέγρνπ. Ο Πξντζηάκελνο ζεσξεί ηελ έθζεζε κέζα ζε 

πξνζεζκία δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ ειεγρφκελν, ν 

νπνίνο κπνξεί κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία 

απηή ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ επ’ απηψλ. Η έθζεζε, νη ηπρφλ αληηξξήζεηο, νη επ’ απηψλ παξαηεξήζεηο ηεο 

ππεξεζίαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν δηαβηβάδνληαη ακέζσο ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, 

ε νπνία εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ.  

6. Ο Τπνπξγφο απνθαίλεηαη γηα ηηο ηπρφλ ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο, ηελ επηβνιή θαη ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ. Η 

απφθαζε απηή απνηειεί ηίηιν βεβαίσζεο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Σν πξφζηηκν 

είλαη δεκφζην έζνδν θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Απφ ην έζνδν απηφ 



   

απνδίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (ΟΑΠ) πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. Με ηελ θνηλή απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο απφδνζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θαη θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα.  

Οη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ εθφζνλ αθνξνχλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηε Γηεχζπλζε 

Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  

7. Η αλαθνπή θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ ηξηκεινχο δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ, ην νπνίν 

δηθάδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ.  

8. Η δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο ηνπ πξνζηίκνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πνηληθή επζχλε. Γηα ηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα ειέγρνπ δηαβηβάδεη ηελ έθζεζε 

ειέγρνπ, καδί κε ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ θαη ηηο επ’ απηψλ παξαηεξήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ 

αξκφδην Δηζαγγειέα, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.  

9. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη γεληθά ζε φια ηα έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αθνινπζνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ε ΣΤ ηνπ έξγνπ, ε ΣΤ πνπ εγθξίζεθε 

κε ηελ Γ17α/01/93/ΦΝ 437/1.10.2004 Απφθαζε ηνπ Τ.Πε.Υσ.Γ.Δ., νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ 

ΤΠ.Δ. θαη ΤΠΔΥΧΓΔ, θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πιηθνχ, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠ.Δ. θαη ΤΠΔΥΧΓΔ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο αλαιχζεηο ηηκψλ ή ηηκνιφγηα. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 55.000,00  Δπξώ. 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε Γεκνπξαζία 

Η  ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ ην πξφγξακκα  ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΓΔΗ.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ                                                                      Γεζθάηε       20/12/2018 

Η Γηεπζπληήο ηεο Σ.Τ.                                                                     Ο ζπληάμαο 

   

Καξέηζνο Αλαζηάζηνο  Κξίθνο Νηθόιανο 

Μεραλνιόγνο Μερ/θόο  Πνιηηηθόο Μερ/θόο Σ.Δ. 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

  

 

 

1 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 Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. 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 Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

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. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην πξνυπνινγηδφκελν άκεζν 

θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην 

θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα 

θάησζη: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο 

θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ 

ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 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 Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ 

ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), 

φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην 

αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.1.3 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 πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 

αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 

πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ 

(εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 

απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.1.4 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. 

1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), 

ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 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 Έξγν, 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)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β)  Όηαλ 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. 

1.1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα 

έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.1.7 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 θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, 

ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.1.8 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 θ.ιπ.) 

1.1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 

(π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο 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 Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή 

ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ 

πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα 

(άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ  

1.1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ 

νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, 

Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  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  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) 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.). 

1.1.12 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 απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία 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. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο 

ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) 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 

νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

1.1.14 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 εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ 

ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

κειέηε. 

1.1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο 

ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

1.1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ 

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. 

1.1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.19 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.ιπ.) εθηφο εάλ 

ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα 

νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ 

θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο 

ηνπ Έξγνπ. 

1.1.21 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 θ.ιπ.) πνπ 

νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη 

γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο 

νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε 

εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή 

έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο 

ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο 

πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ 

επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη 

δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε 

νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο 

ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.25 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 θ.ιπ. 

1.1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη 

ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, 

πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 



   

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη 

ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

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 δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, 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%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο 

πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο 

δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ 

εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 

άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο 

εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο 

θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο 

θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, 

νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο 

κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα 

πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε κφληκεο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη 

νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε 

εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε απηνθηλήησλ 



   

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο 

επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

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

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο 

απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, 

ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC 

θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ 

αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν 

πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο 

κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ 

(12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο 

πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο 

πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή 

αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο 

γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 

 

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 ΔΙΓΙΚΧΝ ΟΡΧΝ 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  

 

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 

 

 Χο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη 

απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

 Χο "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. 

 Χο "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. 

 Χο "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: 

Υεηξνιαβέο 

- 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. 

Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο 

- 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). 

Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ 



   

- 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 Δίδνο πληειεζηήο 

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 

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 αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη ρξψκαηνο καξκάξσλ 

είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο πνπ παξάγνληαη. Απηφ ζε θακκηά 

πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα θνηηάζκαηα καξκάξνπ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα 

σο πξνο ην ρξψκα, ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ 

καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε κάξκαξα ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ 

πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη κε δηπιφ αζηεξίζθν. 

2. Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή καιαθφ θαηά πεξίπησζε, θαη είλαη επλφεην φηη είλαη 

απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν 

(ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα 

αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξκάξνπ θαη ζ' απηήλ λα 

πξνζζέζεη ηελ ηηκή "θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΙΚ.  Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 



   

επέκβεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

καξκάξνπ. 

Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπκν ε επηινγή ηνπ ηχπνπ λα 

γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε Τπεξεζία. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ 

ΔΛΟΣ EN 12058: Natural stone flooring and stair - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα 

δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο θαη ΔΛΟΣ EN 1469: Natural stone cladding - Πξντφληα απφ 

θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα επελδχζεηο -  Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε 

ηελ ΚΤΑ 10976/244,  ΦΔΚ 973Β/18-07-2007. 

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 

 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ 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 

 

5. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν) 

6. 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 €/m3.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 k 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · 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 m 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 

θνξηνεθθόξησζεο (αζαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη 

ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 
0,03 

 

 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ ηνπ 

παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), 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 m3 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). 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 

ΔΡΓΧΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

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 Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. 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 Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

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. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ 

Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 

Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., 

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 Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη 

αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-

2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ 

απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

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 θ.ιπ.), 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) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή 

αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 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. 

1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, 

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 Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ 

ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ιπ. 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)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β)  Όηαλ 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. 

1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, 

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 θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) 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 Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, 

ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, 

εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο 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 Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

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 δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ 

θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ 

ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

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

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, 

ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  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  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) 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 θ.ιπ.). 

1.12 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 απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία 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 θ.ιπ. 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. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη 

πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) 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 νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

1.14 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 

εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 



 

   

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ 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. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 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.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή 

επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα 

απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.21 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 θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή 

αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή 

νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, 

φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, 

γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25 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 θ.ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο 

Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία 

επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν 

θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

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 δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά 

ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, 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%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη 

ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(15) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(16) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 



 

   

(17) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(18) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, 

εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ 

επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(19) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη 

δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(20) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα 

κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(21) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 

άκεζν θφζηνο. 

(22) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(23) Γηα θφξνπο. 

(24) Γηα εγγπεηηθέο. 

(25) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(26) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(27) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(28) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη 

απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ 

ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(11) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(12) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 

απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο 

απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, 

αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(13) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(14) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(15) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε απηνθηλήησλ 

(16) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ  

(17) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε 

κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(18) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(19) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(20) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη 

ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

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

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο 

εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ 

επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ 

κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ 

άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη 

αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 



 

   

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα 

γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), 

ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή 

αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο 

γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 

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 €/m3.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · 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   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 

θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη 

ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 
0,3 

 

 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ ηνπ 

παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), 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 m3 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν 

άξζξν. 

 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΔΣ ΟΓΟ), 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 

ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ 
 



 

   

 

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 Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. 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 Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

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. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ 

Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ 

Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., 

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 Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη 

αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-

2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ 

απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

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 πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ 

θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 

ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή 

αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 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. 

1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 

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 Έξγν, 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)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β)  Όηαλ 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. 

1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, 

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 θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) 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 Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, 

ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, 

εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο 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 Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε 

απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

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 δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ 

θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ 

ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

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

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, 

ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  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  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) 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.). 

1.12 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 απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία 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. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη 

πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) 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 νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

1.14 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 

εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 



 

   

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ 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. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 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.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή 

επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα 

απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.21 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 θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή 

αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή 

νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, 

φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, 

γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25 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 θ.ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο 

Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία 

επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν 

θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

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 δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά 

ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, 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%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη 

ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(29) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(30) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 



 

   

(31) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(32) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, 

εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ 

επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(33) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη 

δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(34) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα 

κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(35) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 

άκεζν θφζηνο. 

(36) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(37) Γηα θφξνπο. 

(38) Γηα εγγπεηηθέο. 

(39) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(40) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(41) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(42) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη 

απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ 

ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(21) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(22) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 

απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο 

απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, 

αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(23) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(24) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(25) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε απηνθηλήησλ 

(26) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ  

(27) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε 

κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(28) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(29) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(30) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη 

ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

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

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο 

εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ 

επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ 

κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ 

άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη 

αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 



 

   

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα 

γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), 

ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή 

αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο 

γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

    
∆ΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 

Α) ΓΙΑ ΤΛΙΚΑ ΔΚΚΑΦΩΝ Ή ΚΑΘΑΙΡΔΔΩΝ 

 

Ο ρψξνο απφζεζεο βξίζθεηαη ζην  1,0 Km άξα ε ηηµή ηεο µεηαθνξάο είλαη: 

 

1,0 Km Υ 0,28 €/ Km   (θαιή βαηφηεηα <5 Km) = 0,28€ / Μ3 

 

Δ) ΓΙΑ ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΣΡΩΔΙ 5εθ 

 

Σν αζθαιηαδηθν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 40 Km άξα ε ηηµή ηεο 

µεηαθνξάο είλαη: 

 

40 Km Υ 0,19 (θαιή βαηφηεηα >5 Km) = 7.60 € /  / Μ3 

γηα ζηξψζε 5εθ 7.60 Υ 0,05 = 0,38 € / Μ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

20.04  Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ  

Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη εθξεθηηθψλ, εθηφο απφ αεξφζθπξεο, 

πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο 

κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, 

ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη 

ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ 

αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο 

ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ" 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 

20.04.01  ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2122  

 
Ο ρψξνο απφζεζεο βξίζθεηαη ζην  1,0 Km άξα ε ηηµή ηεο µεηαθνξάο είλαη: 

 

1,0 Km Υ 0,28 €/ Km   (θαιή βαηφηεηα <5 Km) = 0,28€ / Μ3 

 

ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο) : Δίθνζη επξώ θαη πελήληα ηξία ιεπηά 

     (Αξηζκεηηθά) : 20,53                                                              (20,25+0,28) 

 

32. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  

 

32.01  Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή 

ππξγνγεξαλνύ  

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 

πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε 

κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 

επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 

ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο 

απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ 

εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην 

ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ 

κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 

απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, 

εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε 

νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 



 

   

Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ 

Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

(βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε 

πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε 

ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη 

ηξνχινπο. 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  

32.01.05  Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25  

   Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-3215  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

 

 ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο) : Δλελήληα πέληε επξώ 

       (Αξηζκεηηθά) :  95,00 

 

38.02  Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3811  

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. 

θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε 

ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 

ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία 

αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ,  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 

 

 ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο) : Δίθνζη δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

       (Αξηζκεηηθά) :  22,50 

 

Άξζξν Γ-4  ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΔΠΑΛΔΙΦΗ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120) 

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο 

ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο 

θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θχιαμε 

θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 

ππνβνήζεζε, 



 

   

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 

 

ΔΤΡΧ   Οινγξάθσο: αξάληα πέληε ιεπηά 

Αξηζκεηηθά: 0,45 

 

Άξζξν Γ-5 ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΣΡΧΔΙ ΒΑΗ  

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο 

επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, 

ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ 

εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε 

πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε 

ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ.ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο, σο εμήο: 

Άξζξν Γ-5.1 Αζθαιηηθή ζηξώζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m 
                      (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4321Β.1) 

 
Σν αζθαιηαδηθν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 40 Km άξα ε ηηµή ηεο 

µεηαθνξάο είλαη: 

 

40 Km Υ 0,19 (θαιή βαηφηεηα >5 Km) = 7.60 € /  / Μ3 

γηα ζηξψζε 5εθ 7.60 Υ 0,05 = 0,38 € / Μ2 

ΔΤΡΧ  Οινγξάθσο: Δπηά επξώ θαη ζαξάληα νθηώ ιεπηά 

Αξηζκεηηθά: 7,48                                                                               (7,10+0,38)  

ΝΔΟ Δ-13.2.1     Δπίζηξσζε κε ηερλεηό (ζπλζεηηθό) ριννηάπεηα 

                              Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5510 ρ 

 

Δπίζηξσζε κε ηερλεηφ (ζπλζεηηθφ) ριννηάπεηα, πάλσ ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα. 

Η επίζηξσζε ζα γίλεη κε δηάζηξσζε πδξνπεξαηνχ ζπλζεηηθνχ ηάπεηα (πάρνπο 15 ρηι.) απφ θφθθνπο αλαθπθισκέλνπ 

ειαζηηθνχ ζπλδεδεκέλνπο κε PU (πνιπνπξεζάλε) είηε ρπηφο επί ηφπνπ είηε πξνθαηαζθεπαζκέλνο. 

Πάλσ απφ ην ζπλζεηηθφ ηάπεηα ζα δηαζηξσζεί ν ηερλεηφο ριννηάπεηαο κε ειάρηζην χςνο πέινπο 20 ρηι., απφ ίλεο 

πνιππξνππιελίνπ, θαηζαξέο (textured), θφκβνπο  30.000/κ2 θαη ζπγθνιιεκέλεο ή ξακκέλεο πάλσ ζε πδξνπεξαηή βάζε απφ 

χθαζκα  polyester θαη latex ηχπνπ POLYTAN, Megagras PPM 1180 ή LIMONTA New grass T5 SPF  ή άιινπ αληηζηνίρσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη πιήξσζε ηνπ πέινπο  θαηά 1/2 ηνπ χςνπο ηνπ κε ραιαδηαθή άκκν ή κίγκα ραιαδηαθήο άκκνπ θαη 

θφθθσλ ειαζηηθνχ ζε αλαινγία 50-50% θαη κέγεζνο θφθθσλ 0,3~1,0 ρηι. γηα ηελ άκκν θαη 0,5~1,5 ρηι. γηα ηνπο ειαζηηθνχο  

θφθθνπο, ζε πνζφηεηα 10~15ργξ/κ2. 

Σέινο ζα γίλεη ε γξακκνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζε απφρξσζε θίηξηλεο ή ιεπθήο θαη ρξψκαηα ζπκβαηά κε ην 

πιηθφ ηνπ πέινπο ηνπ ηερλεηνχ ριννηάπεηα κε ράξαμε ηε θαζνξηδνκέλε απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο, 

δειαδή πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη γξακκνγξάθεζεο, έηνηκνο γηα   ρξήζε.  (1 m2)  

 

ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο) :   αξάληα επξώ   

                            (Αξηζκεηηθά) :   40,00 



 

   

 

Η4. 4 Σαπ ραιύβδηλα, γαιβαληζκέλα  
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 12  

Σαπ κεηαιιηθά, γαιβαληζκέλα, επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ζχλδεζεο θαη 

δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  

 

Άξζξν 
  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο 

(ίληζεο) 

Η4.4.1 Φ 1/2 

Η4.4.2 Φ 3/4 

Η4.4.3 Φ 1 

Η4.4.4 Φ 1 1/4 

Η4.4.5 Φ 1 1/2 

Η4.4.6 Φ 2 

Η4.4.7 Φ 2 1/2 

Η4.4.8 Φ 3 

Η4.4.9 Φ 4 

 

Η4. 4 .6. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο) :   Δλλέα επξώ θαη πελήληα ιεπηά   

               (Αξηζκεηηθά) :   9,50 

 

Η4.6 Γσλίεο ραιύβδηλεο, γαιβαληζκέλεο 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 12  

Γσλίεο ραιχβδηλεο, γαιβαληζκέλεο, επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ζχλδεζεο θαη 

δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  

 

Άξζξν 
  Ολνκαζηηθή 

δηάκεηξνο (ίληζεο) 

Η4.6.1 Φ 1/2 



 

   

Άξζξν 
  Ολνκαζηηθή 

δηάκεηξνο (ίληζεο) 

Η4.6.2 Φ 3/4 

Η4.6.3 Φ 1 

Η4.6.4 Φ 1 1/4 

Η4.6.5 Φ 1 1/2 

Η4.6.6 Φ 2 

Η4.6.7 Φ 2 1/2 

Η4.6.8 Φ 3 

Η4.6.9 Φ 4 

 

Η4. 6 .6. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο) :   Δπηά επξώ   

               (Αξηζκεηηθά) :   7,00 

 

Η4. 9 Μαζηνί ραιύβδηλνη, γαιβαληζκέλνη  
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 12 

Μαζηνί ραιχβδηλνη, γαιβαληζκέλνη, επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ζχλδεζεο θαη 

δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  

 

Άξζξν DN (ίληζεο) 

Η4. 9.1 Φ 1/2 

Η4. 9.2 Φ 3/4 

Η4. 9.3 Φ 1 

Η4. 9.4 Φ 1 1/4 

Η4. 9.5 Φ 1 1/2 



 

   

Η4. 9.6 Φ 2 

Η4. 9.7 Φ 2 1/2 

Η4. 9.8 Φ 3 

Η4. 9.9 Φ 4 

 

Η4. 9 .6. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο) :   Πέληε επξώ θαη πελήληα ιεπηά   

               (Αξηζκεηηθά) :   5,50 

 

Αξζξν 11.13 Γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα πεξηθξάμεσλ, κε ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6812 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε (ζηεξέσζε, πξφζδεζε, ηάλπζε) γαιβαληζκέλνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο 

πεξηθξάμεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10244-2, κε ειάρηζηε επίζηξσζε γαιβαλίζκαηνο 70 gr/m
2
, νπνηνπδήπνηε ηχπνπ (αλεμαξηήησο 

αλνίγκαηνο θαη ζρήκαηνο βξνρίδαο, πάρνπο ζχξκαηνο, πιέμεο ή ζπγθφιιεζεο ησλ ζπξκάησλ), ηνπ αλαινγνχληνο 

γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο ηάλπζεο θαη αθαλζσηνχ πιέγκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε πεξίπησζε κε ηππνπνηεκέλσλ πεξηθξάμεσλ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ελζσκαηνπκέλσλ σο άλσ πιηθψλ 

 

ΔΤΡΧ   Οινγξάθσο: Γύν επξώ θαη ελελήληα ιεπηά 

Αξηζκεηηθώο:2,90  

 

73.36  Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξώζεηο 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε δχν ζηξψζεηο ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg 

ηζηκέληνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε θαη ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε άκκν.  

 Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ θαζάξηζκα επηθάλεηαο θεξθίδσλ, θαζαίξεζε ζαζξψλ ηζηκέλησλ, θαιφ πιχζηκν κε 

πηεζηηθφ κεράλεκα ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ φια ηα ππφινηπα απφ ηνλ θαζαξηζκφ πξντφληα θαζαίξεζεο, Πέξαζκα  ησλ 

επηθαλεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα επηζθεπαζζνχλ κε ξεηίλε ζπγθφιιεζεο, επηθάιπςε κε ζθπξφδεκα 5,0 έσο 8,0 εθ. πςειήο 

αληνρήο C20/25 εληζρπκέλν κε ίλεο πξνππιελίνπ κε νπιηζκφ εθ δνκηθνχ πιέγκαηνο , θάιπςε ηεο επηθάλεηαο κε 

ζθιεξπληηθφ, ρξσκαηηζκφο κε ρξψκα πςειήο αληνρήο ζε εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο ηχπνπ Hardstone, θαη ηέινο πέξαζκα κε 

δηαθαλή ζηεξεσηηθή ξεηίλε ηχπνπ  Seafloor. Θα ηνπνζεηεζεί ραξηί κπνξληνχξαο ζην κπξνζηηλφ ηκήκα ζηα παηήκαηα ησλ 

θεξθίδσλ (Πιάηνπο 10 cm) γηα λα δψζνπκε ζρέδην. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

 

73.36.01 Δπηζηξψζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 3,0 cm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7335 

ΔΤΡΧ   Οινγξάθσο: Γέθα νθηώ επξώ 

Αξηζκεηηθά: 18,00 

77.   ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ  
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ πξνζσξηλή 

αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, 

ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) 

ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε 

απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, 

ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη 

πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ.  



 

   

γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο θαηαθφξπθεο 

επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε 

ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety Data 

Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη 

αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

ΝΔΟ 77.10.01  Υξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο  

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 7725 ρ 

Υξσκαηηζκνί θνηλνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο κέρξη λα επηηεπρζεί ηέιεηα νκνηνρξσκία 

θαη ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα 125 κηθξά, δηα ρξψκαηνο πςειήο αληνρήο ζε εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο ηχπνπ Hardstone  

εηο δχν ζηξψζεηο, άλεπ πξνεγνπκέλνπ ζπαηνπιαξίζκαηνο, αιιά ζε επηθάλεηεο παηεηήο ηζηκεληνθνλίαο ήηνη: πξνεηνηκαζία 

ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα δηα ρξψκαηνο Hardstone θαη δηάζηξσζηο δχν ζηξψζεσλ  ρξψκαηνο Hardstone. (1 κ2). 

Τιηθά πάζεο θχζεσο θαη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 

ζθπξνδέκαηνο".  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΧ   Οινγξάθσο: Σξία επξώ θαη ελελήληα ιεπηά 

Αξηζκεηηθά: 3,90 

ΝΔΟ 64.16.03            Δζηίεο ρεηξνζθαίξηζεο  

  Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 6418 

 
Δζηίεο ρεηξνζθαίξηζεο (HANDBALL) πιήξεο (δεχγνο), έηνηκεο γηα ρξήζε, ηνπνζεηεκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο βάζεηο 

ηνπο, κε ην δίρηπ ηνπο  ζχκθσλα  κε  ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο κειέηεο θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηεο 

Γηεζλνχο  Οκνζπνλδίαο Υεηξνζθαίξηζεο (Ι.Η.Α.) 

(1 δεχγνο-δχν  ηεκάρηα) 

ΔΤΡΧ   Οινγξάθσο: Οθηαθόζηα επξώ 

Αξηζκεηηθά: 800,000 

 

Η2 ΩΛΗΝΔ PVC  

Η2.1  σιήλαο από PVC 4 atm 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8 

 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απφ ζθιεξφ PVC θαηά ΔΛΟΣ 1256, νλνκαζηηθήο πίεζεο 4 atm, κε θεθαιή ζχλδεζεο, εγθαηεζηεκέλνο 

ζε ππφγεηεο δηαβάζεηο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη 

ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ κηθξνυιηθψλ ζχλδεζεο, ηνπ νδεγνχ απφ 

γαιβαληζκέλν ζχξκα (φηαλ απαηηείηαη) θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο ζε ππφγεηεο δηαβάζεηο ζσιήλσλ άξδεπζεο ή θαισδίσλ. 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

 

Άξζξν DN (mm) 

Η2.1.1 Φ 32 

Η2.1.2 Φ 40 

Η2.1.3 Φ 50 

Η2.1.4 Φ 63 

Η2.1.5 Φ 75 



 

   

Η2.1.6 Φ 100 

Η2.1.7 Φ 125 

Η2.1.8 Φ 140 

Η2.1.9 Φ 160 

Η2.1.10 Φ 200 

 

Η 2. 1.5. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο) :   Γύν  επξώ θαη εμήληα ιεπηά   

               (Αξηζκεηηθά) :   2,60 

 

Η3 ΙΓΗΡΟΩΛΗΝΔ 

 

Η3.1  Αγσγόο από ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή βαξέσο ηύπνπ 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 5  

 

Αγσγφο απφ ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο κε ξαθή, βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα), θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, ήηνη 

πξνκήζεηα ζσιήλσλ, κεηαθνξά, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, θαη δνθηκαζία αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Σα εηδηθά ηεκάρηα (ζηαπξνί, ηαπ, κνχθεο, θακπχιεο, ζπζηνιέο, ξαθφξ θιπ), 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.  

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

 

Άξζξν 
Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο 

(ίληζεο) 

Η3.1.1 Φ 1/2'' 

Η3.1.2 Φ 3/4'' 

Η3.1.3 Φ 1'' 

Η3.1.4 Φ 1 1/4'' 

Η3.1.5 Φ 1 1/2'' 

Η3.1.6 Φ 2'' 

Η3.1.7 Φ 2 1/2'' 

Η3.1.8 Φ 3'' 



 

   

Άξζξν 
Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο 

(ίληζεο) 

Η3.1.9 Φ 4'' 

 

Η3.1.6 ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο) :   Γέθα ηέζζεξα  επξώ θαη πελήληα ιεπηά   

               (Αξηζκεηηθά) :   14,50 
 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ                                                                      Γεζθάηε       20/12/2018 

Η Γηεπζπληήο ηεο Σ.Τ.                                                                     Ο ζπληάμαο 

   

Καξέηζνο Αλαζηάζηνο  Κξίθνο Νηθόιανο 

Μεραλνιόγνο Μερ/θόο  Πνιηηηθόο Μερ/θόο Σ.Δ. 

 



 

   

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              Γξεβελά    

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ               Αξηζκ. Πξση.:                  

ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ                                              

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΧΝ                                                                                                      
ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 72 /2013 

 

                                                                                                  ΠΡΟ:  Σνλ θ.Γήκαξρν Γεζθάηεο     

                                                                    

  ΚΟΙΝ:  Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ Γήκνπ  Γξεβελψλ 
    

   

ΘΔΜΑ:   Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ΄ αξ. 72/2013 κειέηεο   
ΥΔΣ :………………………………         
   

         

   

Αλαθνξηθά κε ην πξνθνξηθφ ζρεηηθφ έγγξαθφ ζαο ,  απνζηέιινπκε δχν αληίγξαθα πξνο  

επηθαηξνπνίεζε ηεο  72/2013  κειέηεο  κε  ηίηιν «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 5ρ5 

ζηε ζέζε ηνπ ππάξρνληνο γεπέδνπ θαιαζνζθαίξηζεο ζην νηθηζκό Γήκεηξαο»  
πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο  55 .000,00 Δπξώ   θαη ζαο παξαθαινχκε  γηα ηηο  δηθέο ζαο 

ελέξγεηεο.   
  

 

        

                                                                              Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ηεο  Σ.Τ    

ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

  

 

        ΚΑΡΔΣΟ ΑΝΑΣΑΙΟ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
       

 

      
 

 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
      

 

 

 

 



 

   

Φ Α Κ Δ Λ Ο      Δ Ρ Γ Ο Τ 
ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ΄  ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΜΔΛΔΣΗ   

               ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΠΔΓΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 5Υ5 ΣΗ ΘΔΗ ΣΟΤ ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ 

ΓΗΠΔΓΟΤ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΓΗΜΗΣΡΑ 

1 Αξ. Μειέηεο :    72  /  2013 16 Hκεξ. 1
νπ

 Πηλ. Δξγ. 

2 Πξνυπ. Μειέηεο : 55.000,00  Δπξώ. 17            2
νπ

 Πηλ. Δξγ. 

3 Tξφπνο  Δθηέιεζεο : Γεκνπξαζία 18            3
νπ

 Πηλ. Δξγ. 

4 Αλάδνρνο :  19 Πνζφ   1
εο

  Πηζηνπνίεζεο : 

5 Έθπησζε :       #       2
εο

           #            : 

6 Hκεξ. Γεκνπξάηεζεο :      #       3
εο

           #            : 

7 Έγθξ. Γεκνπξάηεζεο :      #       4
εο

           #            :  

8 Πνζφ χκβαζεο :                            Δπξψ 20 Πξνζεζκία Πεξαίσζεο : Πέληε  (5) Μήλεο 

9 Ηκεξ. χκβαζεο : 21 Παξάηαζε Πξνζεζκίαο : 

10 Πνζφ Α.Π. 22 Hκεξ. Λήμεο Υξφλνπ Πεξαίσζεο : 

 #     # 23 Hκεξ. Πεξαίσζεο : 

 #     # 24 Hκεξ. Σειηθήο Δπηκέηξεζεο : 

11 Αξηζ. Έγθξ. Α.Π. 25 Hκεξ. Λήμεο Υξφλνπ Δγγπεη.: 

 #     # 26 Aπνθ. πγθξ. Δπηηξ. Παξαι. : 

 #     # 27 Hκεξ. Παξαιαβήο : 

12 Σειηθφ Κφζηνο : 28 Aπνθ. Έγθξ. Πξση. Παξαι. 

13 Αξηζ. Έξγνπ : 30 Βηβιίν Πιεξσκψλ : 

14 Ηκεξ. Δγθαηάζηαζεο: 31 Bηβιίν Δπίβι. Έξγνπ : 

15 Υξεκαηνδφηεζε :  ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΓΔΗ  32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΝΟΜΟ: ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

ΓΗΜΟ: ΓΔΚΑΣΗ  

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

ΑΡ.  ΜΔΛΔΣΗ 72/2013 
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ΄  ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΜΔΛΔΣΗ 
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ΣΜΗΜΑ Α- ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΤ 

 

Α1. ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΗΗ 

Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 5ρ5  ζηε ζέζε ηνπ ππάξρνληνο γεπέδνπ θαιαζνζθαίξηζεο 

ζηνλ  ν ηθηζκφ Γήκεηξαο   

Α2. ΑΚΡΙΒΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΟΤ 

Γεζθάηε  (Οηθηζκφο Γήκ,εηξαο) 

 

Α3. ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Γήκνο Γεζθάηεο 

 

Α4. ΤΠΟΥΡΔΟ ΔΚΠΟΝΗΗ Φ.Α.Τ. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

 

Α5. ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ – ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ Φ.Α.Τ. 

Α/Α Όλνκα Ιδηόηεηα Έδξα Ηκεξνκελία 
1 Ο ΔΡΓΟΣΑΞΙΑΡΥΗ    

 

ΣΜΗΜΑ Β – ΜΗΣΡΧΟ ΔΡΓΟΤ 

 

Β1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΡΓΟΤ 

Σε κειέηε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ εθπφλεζε ν Κξίθνο Νηθφιανο 

 Πνι. Μεραληθφο Σ.Δ. ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο. 

 

Β2. ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΡΓΟΤ 

Γεζθάηε Γξεβελψλ 

 

Β3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΓΔΝΙΚΑ 

Η παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ελφο γεπέδνπ 5Υ5 πνδνζθαίξνπ,  ζηνλ νηθηζκφ Γήκεηξαο ηεο Σ.Κ. 

Καξπεξνχ.  πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ησλ γεπέδσλ κε ηηο πεξηκεηξηθέο ισξίδεο 

θαη ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε ζηε ζέζε ηνπ ππάξρνληνο γεπέδνπ θαιαζνζθαίξηζεο. 

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΔΓΟΤ 

Σν γήπεδν έρεη δηαζηάζεηο αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζχκθσλεο κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, θαη ν αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπο θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε βάζεη ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ. ηελ δηθή καο πεξίπησζε ζα έρνπκε 15,00 

Υ 28,00 κ. θαη ηηο πεξηκεηξηθέο ισξίδεο 1,00 κ, θαη 1,60 κ, ν αγσληζηηθφο ρψξνο ζπλνιηθά έρεη κήθνο 31,20 κ. θαη πιάηνο 

17,00 κ. 

ηηο δχν κηθξφηεξεο πιεπξέο ηνπνζεηνχληαη ηα δχν ηέξκαηα, κε ηελ απαξαίηεηε γξακκνγξάθεζε, φπσο θαίλεηαη ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Ο φινο ρψξνο πεξηκεηξηθά νξηνζεηείηαη κε ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε, χςνπο 4,00 κ. κε ηηο απαξαίηεηεο εηζφδνπο 

παηθηψλ θαη πξνπνλεηψλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Έρεη κνλή θιίζε έηζη ψζηε λα θαηαιήγνπλ ηα φκβξηα ζηελ 

λφηηα πιεπξά ηνπ Γεπέδνπ, ζε επαθή κε ηελ πεξίθξαμε φπνπ απνξξένπλ ζηνλ πεξηκεηξηθφ ρψξν. Η ζηάζκε ηνπ ρψξνπ 

απηνχ βξίζθεηαη 5 εθ. ρακειφηεξα ηεο ζηάζκεο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ. 

3. ΣΔΥΝΗΣΟ (ΤΝΘΔΣΙΚΟ) ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ 

3.1. Τπνδνκή 

Σν γήπεδν ρξεζηκνπνηείηαη σο γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο θαη ππάξρεη ε απαξαίηεηε ππνδνκή ησλ επηρψζεσλ θαη 

ζπκπχθλσζεο ηεο ζθάθεο θαη ε δηάζηξσζε κε πιηθφ ηεο ΠΣΠ 0155 ηνπ ΤΓΔ (3
Α
) πάρνπο πεξίπνπ 20 εθ. ζπκππθλσκέλσλ 

ακθνηέξσλ ησλ ζηξψζεσλ άλσ ηνπ 90% θαηά PROCTOR. 

Τπάξρεη αζθαιηνηάπεηαο, φκσο ρξεηάδεηαη λα γίλεη κία ζηξψζε κε  αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο πάρνο 0,05κ, κε θιίζε 2‰ 

γηα ηελ απνξξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε 

ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.  

Η δηάζηξσζή ηνπ ζα γίλεη κε fηnisher, ζα γίλεη θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη 

ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 



 

   

3.2. Διαζηηθή ππόβαζε ηερλεηνύ ριννηάπεηα 

Πάλσ ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ζα δηαζηξσζεί πδξνπεξαηφο ζπλζεηηθφο ηάπεηαο πάρνπο 15 ρηι. απφ 

θφθθνπο αλαθπθισκέλνπ ειαζηηθνχ ζπλδεδεκέλνπο κε PU (πνιπνπξεζάλε) είηε ρπηφο επί ηφπνπ είηε πξνθαηαζθεπαζκέλνο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην ζχζηεκα ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

3.3. Σερλεηόο ριννηάπεηαο 

Σέινο ζηελ ήδε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα ηνπ ζπλζεηηθνχ ηάπεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα δηαζηξσζεί 

ηερλεηφο ριννηάπεηαο κε ειάρηζην χςνο πέινπο 20 ρηι. απφ κνλφθινλεο ίλεο πνιππξνππιελίνπ θαηζαξέο (textured), 

30.00/κ² πεξίπνπ θαη ζπγθνιιεκέλεο ή ξακκέλεο πάλσ ζε πδξνπεξαηή βάζε απφ χθαζκα polyester θαη later ηχπνπ 

POLYTAN, megagras PPM 1180 ή LIMONTA New grass T5 SPF ή άιινπ αληηζηνίρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3.4. Πιήξσζε πέινπο κε αδξαλή 

Σν πέινο ηνπ ηερλεηνχ ριννηάπεηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζα γεκηζηεί θαηά ην ½ ηνπ χςνπο ηνπ κε 

ραιαδηαθή άκκν ή κίγκα ραιαδηαθήο άκκνπ θαη θφθθσλ ειαζηηθνχ ζε αλαινγία 50 – 50% θαη κέγεζνο θφθθσλ 0,3 : 1,0 ρηι. 

γηα ηελ άκκν θαη 0,5 – 1,5 ρηι. γηα ηνπο ειαζηηθνχο θφθθνπο, ζε πνζφηεηα 10 : 15 kgr/κ². 

3.5. Γξακκνγξάθεζε. 

Η εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηε γξακκνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζε απφρξσζε θίηξηλε ή ιεπθή θαη 

ρξψκαηα ζπκβαηά κε ην πιηθφ ηνπ πέινπο ηνπ ηερλεηνχ ριννηάπεηα κε ράξαμε ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο ηνπ αζιήκαηνο. 

4.  ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ 

Η πεξίθξαμε ζα γίλεη κφλν ζηελ βφξεηα πιεπξά θαη ηκήκα 4,00 κ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη ηνπνζεηείηαη επί 

θαηαζθεπήο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Έρεη χςνο 4,00 κ. θαη απνηειείηαη απφ θαηαθφξπθνπο γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο  (νξζνζηάηεο) Φ2΄΄ 

ππεξβαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα). Δπίζεο ζην άλσ ηκήκα θέξεη νξηδφληην γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα Φ2΄΄ 

ππεξβαξέσο ηχπνπ. Οη ζσιήλεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηηο απαξαίηεηεο γσληέο Σαθ θαη κνχθεο ζχλδεζεο. Οη 

νξζνζηάηεο ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 3,00 κ., έηζη ψζηε ην ππάξρνλ κήθνο πιεπξάο λα ρσξίδεηαη ζε ίζα κέξε. 

ηελ πιεπξά κήθνπο ηνπνζεηνχληαη νη ζχξεο εηζφδνπ παηθηψλ θαη δηαηηεηψλ πιάηνπο 1.10κ. θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηα 

ίδηα πιηθά . 

ηηο δχν γσλίεο ηεο ππφ θαηαζθεπήο πεξίθξαμεο ηνπνζεηνχληαη γσληαθνί νξζνζηάηεο κε ακθίπιεπξα ζηεξίγκαηα πνπ 

έρνπλ θιίζε 45° θαη ηνπνζεηνχληαη ζην κέζνλ ηνπ χςνπο ηεο πεξίθξαμεο θαη πξνο ηα θάησ. (Οη νξζνζηάηεο θαη ηα 

ζηεξίγκαηα είλαη επίζεο απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα Φ2΄΄ ππεξβαξέσο ηχπνπ). 

Σν χςνο ηεο πεξίθξαμεο 4,00κ. ρσξίδεηαη νξηδφληηα ζηα ηέζζεξα κε γαιβαληζκέλν ζχξκα ζηεξέσζεο πάρνπο 4 ρηι. 

πνπ ζπλδέεη ηνπο θαηαθφξπθνπο νξζνζηάηεο. 

Σν ζχξκα ηνπνζεηείηαη ζηε βάζε θαη ζηελ θνξπθή ηεο πεξίθξαμεο ζε χςνο 1,10,  2,20 θαη 3,10κ απφ ηε βάζε. Η 

πεξίθξαμε ζπκπιεξψλεηαη κε γαιβαληζκέλν πιέγκα κε νπέο 5,5 Υ 5,5 εθ. θαη πάρνπο 3 ρηι. Σν πιέγκα ηνπνζεηείηαη επί ησλ 

νξζνζηαηψλ θαη ηνπ νξηδφληηνπ άλσ ζηδεξνζσιήλα. Όιεο νη ζπλδέζεηο γίλνληαη κε ειεθηξνζπγθφιιεζε. 

6.  ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Ο αζιεηηθφο εμνπιηζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηα δχν ηέξκαηα πνδνζθαίξνπ θαη ηηο ζεκαίεο ησλ γσληψλ (corner) κε ηνπο ηζηνχο 

ηνπο. 

 

7. Δζηίεο ρεηξνζθαίξηζεο (HANDBALL) πιήξεο (δεύγνο. 

Κάζε εζηία πξέπεη λα είλαη θεληξηθά ηνπνζεηεκέλε ζηελ αληίζηνηρε γξακκή ηέξκαηνο. Απνηειείηαη απφ δχν νξζνζηάηεο 

χςνπο 2κ., ηνπνζεηεκέλνπο θαηαθφξπθα κε θαζαξή κεηαμχ ηνπο απφζηαζε 3κ. Πξέπεη λα είλαη ζηεξεά ηνπνζεηεκέλνη ζην 

έδαθνο θαη λα ελψλνληαη ζηα άλσ άθξα ηνπο κε έλα νξηδφληην ηκήκα έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ «Π». 

Η πίζσ θάησ αθκή ησλ νξζνζηαηψλ πξέπεη λα είλαη πεξαζηά κε ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο γξακκήο ηνπ ηέξκαηνο. 

Η δηαηνκή ηνπο πξέπεη λα είλαη 8 ρ 8 εθ. θαη θαηαζθεπαζκέλε απφ κέηαιιν. Πξέπεη λα είλαη βακκέλα ζε φιεο ηνπο ηηο 

πιεπξέο κε ισξίδεο ρξσκάησλ, έηζη ψζηε λα πξνθαινχλ αληίζεζε κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηα ρξψκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

πίζσ απφ ηηο εζηίεο. Οη γσλίεο πνπ ελψλνληαη νη δχν θαηαθφξπθνη νξζνζηάηεο κε ην νξηδφληην ηκήκα πξέπεη λα 

ρξσκαηίδνληαη κε ην ίδην ρξψκα, ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ «Γ» ηνπ νπνίνπ ην θάζε ζθέινο ζα έρεη κήθνο 28 εθ. 

Όιεο νη άιιεο ισξίδεο ζα έρνπλ πιάηνο 30 εθ. Η εζηία πξέπεη λα έρεη θξεκαζκέλν δίρηπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κπάια πνπ 

πέθηεη κέζα λα κελ επηζηξέθεη ακέζσο.  



 

   

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη ρσξίο ακνηβή λα ιακβάλεη ζηνηρεία ηεο πθηζηακέλεο θαηάζηαζεο ζηα ηκήκαηα 

πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ εξγαζίεο θαη λα ζπληάζζεη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο φπνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.    

 

Β4. ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΜΔΛΔΣΗ 

 ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ λα αζρνιεζεί ή λενιαία κε ηελ γπκλαζηηθή θαη ηελ άζιεζε  

Β5. ΥΔΓΙΑ  
 Αξρηηεθηνληθά θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα  

 

ΣΜΗΜΑ Γ – ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΔΡΓΟΤ 

Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δψλεο θηλδχλνπ ζην έξγν. Γελ ππάξρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή 

ηνπ έξγνπ. Θέζεηο δηθηχσλ θεληξηθψλ παξνρψλ θαη δηαθνπηψλ ζα ζεκαλζνχλ. Θέζεηο εμφδσλ θηλδχλνπ θαη ππξνζβεζηηθέο 

θσιεέο ζα επηζεκαλζνχλ. 

 

ΣΜΗΜΑ Γ - ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη θηλεηφο θαη ζα εγθαζίζηαηαη θάζε θνξά ζηνλ 

πξναλαθεξφκελν θνηλφρξεζην ή ηδησηηθφ ρψξν ρσξίο λα παξεκπνδίδνληαη νη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο 

ηεο πεξηνρήο. 

Σα πξντφληα εθζθαθήο ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη ζε ρψξν απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ή 

φπνπ ππνδείμεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη επηηξέπεηαη ε απφζεζε ηνπο. 

Σα ππνιείκκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο δεκνηηθνχο θάδνπο 

απνξξηκκάησλ ηεο θάζε πεξηνρήο. ε ζπλελλφεζε θάζε θνξά κε ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα (θαθελεία) 

ηεο πεξηνρήο ζα γίλεηαη ρξήζε ησλ ρψξσλ πγηεηλήο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ ελψ ην 

πξνζσπηθφ ζα αιιάδεη ζε βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Θα ππάξρεη κηθξφ θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε 

πξψησλ βνεζεηψλ. 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ ηκεκάησλ ηεο νηθνδνκήο θαη ηπρφλ 

θσηαγσγψλ πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε ηθξησκάησλ ζα γίλνπλ απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε ιήςε ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. 

Η ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

κφλν απφ εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
 

ΣΜΗΜΑ Δ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΧΝ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα παξαδψζεη ζην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έλα πιήξεο θαη 

ιεπηνκεξέο Δγρεηξίδην Δπηζεψξεζεο θαη πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Σν Δγρεηξίδην απηφ ζα πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο θαη ηνπο 

ηξφπνπο γηα απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ: 

3.1.1. Οδεγίεο ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ ζε πεξηφδνπο έθηαθηεο ή πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο.  

3.1.2. Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη πεξηνδηθά.  

3.1.3. Σεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ θχξησλ έξγσλ (π.ρ. γεθπξψλ, ζεξάγγσλ, 

ζηαζκψλ δηνδίσλ) θαη φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ.  

3.1.4.  Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο θζνξψλ θαη δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ 

κειινληηθά. 

3.2  Δηδηθφηεξα γηα ην ηεχρνο νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα δίλεηαη πιήξεο 

πίλαθαο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε απηά κεραλεκάησλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ζηνηρεία 

θαηαζθεπήο ηνπο (θαηαζθεπαζηήο/ πξνκεζεπηήο, ηχπνο, κνληέιν, κέγεζνο, αξηζκφο  ζεηξάο θαηαζθεπήο, 

απνδφζεηο, πξνηεηλφκελα αληαιιαθηηθά, θιπ.) θαη ζα επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

3.3.   Σν Δγρεηξίδην Δπηζεψξεζεο θαη πληήξεζεο ζα ζπκπιεξσζεί κε ηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ 

θαηά ην ζηάδην ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.  

3.4.   Καηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη επηπιένλ ζηνλ Κ.η.Δ. ηα αθφινπζα, 

ζρεηηθά κε ηε πληήξεζε ηνπ Έξγνπ, ζηνηρεία: 



 

   

3.4.1.  Σεχρνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο (πνζφηεηεο πιηθψλ θαηά θαηεγνξίεο, πξνζσπηθφ 

θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξφλν απαζρφιεζεο, κεραλήκαηα θαηά θαηεγνξίεο θαη ρξφλν απαζρφιεζεο, θιπ.) κε 

κεληαία αλάιπζε (αλά εκεξνινγηαθφ κήλα) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πληήξε ζεο ηνπ Έξγνπ.  

ην ηεχρνο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο 

(δαπάλεο θαηά θαηεγνξία πιηθψλ, πξνζσπηθνχ κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ – αλαιψζηκσλ θιπ.) κε ρξνληθή 

αλάιπζε θαηά πεξίνδν πνπ ρνξεγνχληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

3.4.2.  Πξφγξακκα νξγάλσζεο ηεο ζπληήξεζεο. 

Σν έξγν ζα επηζεσξείηαη ηαρηηθά θαη πξέπεη λα επηδηνξζψλεηαη άκεζα φιεο νη κηθξνθζνξέο. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

θαη θαζαξηζκνχ ησλ εμσηεξηθψλ ηκεκάησλ ζα γίλνπλ απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Σα θξεάηηα ζα θαζαξίδνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν θαη έθηαθηα ζα 

επηζεσξνχληαη κεηά απφ θάζε κεγάιε λεξνπνληή. ην δίθηπν θσηηζκνχ ζα επηδηνξζψλεηαη άκεζα θάζε πηζαλή θζνξά 

θαη βιάβε.          

 

 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ                                                                      Γεζθάηε       20/12/2018 

Η Γηεπζπληήο ηεο Σ.Τ.                                                                     Ο ζπληάμαο 

   

Καξέηζνο Αλαζηάζηνο  Κξίθνο Νηθόιανο 

Μεραλνιόγνο Μερ/θόο  Πνιηηηθόο Μερ/θόο Σ.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ  

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

ΑΡ.  ΜΔΛΔΣΗ 72/2013 
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠ΄  ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΜΔΛΔΣΗ 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΠΔΓΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 5Υ5 ΣΗ ΘΔΗ ΣΟΤ ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ ΓΗΠΔΓΟΤ 

ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΓΗΜΗΣΡΑ  

 

 

 

 

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  

(.Α.Τ.) 

 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3 – παξ. 3,4,5,6,8,9,10) 

 
 

 
Σίηινο έξγνπ:      Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 5ρ5 ζηε ζέζε ηνπ ππάξρνληνο  γεπέδνπ  

  θαιαζνζθαίξηζεο ζην ν ηθηζκφ  Γήκεηξαο   

 

 

Δξγνδόηεο – Κύξηνο ηνπ έξγνπ : Γήκνο Γεζθάηεο 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

   

 

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ 

 

1.   ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 5ρ5 ζηε ζέζε ηνπ ππάξρνληνο γεπ έδνπ  

  θαιαζνζθαίξηζεο ζην ν ηθηζκφ  Γήκεηξαο   

 

2.    ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Γεζθάηε Γξεβελψλ 

 

3.    ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ : Γήκνο   Γεζθάηεο 

 

4.  ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ .Α.Τ. : Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΤ  

ΓΡΔΒΔΝΧΝ 
 

ΣΜΗΜΑ Α’ 

 

Α1. ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ-ΥΡΗΗ ΑΤΣΟΤ 

Σν έξγν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ θαη  έρεη ζηφρν κε ηελ θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ  5ρ5 κε 

ηερληθφ (ζπλζεηηθφ) ριννηάπεηα λα αζρνιεζεί ή λενιαία κε ηελ γπκλαζηηθή θαη ηελ άζιεζε  

 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  
 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ είλαη: 

   

1 

 

2 

Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήοζε έδαθνο γαηψδε – εκηβξαρψδε 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή 

ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

3 

4 

5 

6 

Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05κ 

Δπίζηξσζε κε ηερληθφ (ζπλζεηηθφ) ριννηάπεηα 

7 

8 

9 

Σαπ κεηαιιηθά, γαιβαληζκέλα Φ2΄΄ 

Γσλίεο ραιχβδηλεο, γαιβαληζκέλεο Φ2΄΄ 

Μαζηνί ραιχβδηλνη, γαιβαληζκέλνη 2΄΄ 

10 

11 

Γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα πεξηθξάμεσλ, κε ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξψζεηο πάρνπο 3,00κ 

12 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο 

13 

14 

15 

Δζηίεο ρεηξνζθαίξηζεο (HANDBALL) 
Σωλήνερ από PVC 4atm 
Σιδηποζωλήνα γαλβανιζμένη με παθή βαπέωρ ηύπος  

 

Β. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ 

 

1.Κίλδπλνο απφ πηψζεηο – κεηαηνπίζεηο πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ 

2.Κίλδπλνο απφ ηε ρξήζε κεραλεκάησλ 

3.Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο  

4.Κίλδπλνο απφ ηελ θπθινθνξία πεδψλ  

5.Κίλδπλνο ππξθαγηάο. 

6.Κίλδπλνο απφ ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ. 

7.Κίλδπλνο απφ πηψζεηο εθζθαθψλ. 

8.Κίλδπλνο απφ ζφξπβν, δνλήζεηο, ζθφλε, παγεηφ θαη θαχζσλα. 

9.Κίλδπλνο απφ θνπή πιηθψλ θαη ειεθηξνζπγθφιιεζε. 

 

Γ. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ  
 

1. Να ηεξνχληαη απζηεξά νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. θαη θαηαζθεπή δηφδσλ  πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξφζβαζεο ζηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο. 



 

   

2. Να ηεξνχληαη απνζηάζεηο απφ ηα πξαλή 

3. Δπηκειήο ζπληήξεζε νρεκάησλ - κεραλεκάησλ 

4. Γηαξθείο έιεγρνο επζηάζεηαο ησλ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ 

5. Σήξεζε ησλ νξίσλ θφξησζεο ησλ απηνθηλήησλ 

6. Πξνζεθηηθή κεηαθνξά θαη ζηνίβαμε ησλ πιηθψλ 

7. Απαξαίηεηε ζήκαλζε γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ  

8. Να ηνπνζεηνχληαη ηα πξντφληα απνμχισζεο καθξηά απφ ην ρψξν πνπ εθηεινχληαη   νη εξγαζίεο   

9. Να ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ άηνκα κε ηηο απαξαίηεηεο  

      άδεηεο θαη κε εκπεηξία θαη λα γίλεηαη ζσζηή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ 

5.  Πξν ηεο ελάξμεσο εξγαζηψλ κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ  

     θνξέσλ πξέπεη λα εξεπλάηαη ε χπαξμε δηθηχνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λα  

     γίλεηαη ε απαηηνχκελε απνκφλσζε ή κεηαθνξά 

6. Υξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ κέζσλ  αηνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ απαηηνχκελσλ      

     εξγαζηψλ  

7. Καηαζθεπή δίνδνη θπθινθνξίαο γηα πεδνχο θαη νρήκαηα 

8. Καηαζθεπή αληηζηεξίμεσλ εθζθαθψλ ζε ραιαξά εδάθε 

9. Να ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζσπηθφ, άηνκα κε ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο θαη κε εκπεηξία 

 

πκπιεξσκαηηθά κέηξα πξνζηαζίαο 
01000 ΑΣΟΥΙΔ ΔΓΑΦΟΤ 

Κ-001 : Έιεγρνο επζηάζεηαο ησλ γαησδψλ επηθαλεηψλ πιεζίνλ ζα πξνεγείηαη ηεο αλάιεςεο εξγαζηψλ θαη αλ απαηηείηαη ζα 

ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα. 

Κ-002 : πρλέο, ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο ζα δηελεξγνχληαη γηα πξφδξνκα ζεκεία αζηνρίαο γαησδψλ επηθαλεηψλ θαη αλ 

απαηηείηαη θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ εμαζθάιηζήο ησλ. 

Κ-003 : πρλή ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ γαησδψλ επηθαλεηψλ γηα επηζθαιείο ραιαξνχο φγθνπο, ηνπηθέο ζπγθεληξψζεηο 

ηάζεσλ, επηθείκελεο απνζθελψζεηο ή ζξαχζεηο, ηαρείεο εμαιινηψζεηο, πξφζθαηεο εθξηδψζεηο, μέλα ζψκαηα, αιιαγή 

ζρεκαηηζκνχ θαη ινηπά ζρεηηθά ζα πξνεγείηαη ηεο αλάιεςεο εξγαζηψλ πιεζίνλ πξαλψλ θαη αλ απαηηείηαη ζα επηρεηξείηαη 

μεζράξσκα. 

Κ-004 : Θα απαγνξεχεηαη ε ρσξίο ιφγν παξακνλή πξνζσπηθνχ πιεζίνλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο. 

Κ-005 : Η άλεπ πξνεγνχκελνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ ππέξβαζε ππεξθφξηηζεο πξαλψλ, επηθαλεηψλ ζεκειίσζεο ή πξνζσξηλψλ 

ρσκάηηλσλ επηθαλεηψλ κε ζπζζψξεπζε πιηθψλ πάζεο θχζεο θαη εμνπιηζκνχ ζα απαγνξεχεηαη. 

Κ-006 : Έθηαθηε επηζεψξεζε ησλ πξαλψλ θαη αλ απαηηείηαη ιήςε ηερληθψλ κέηξσλ εμαζθάιηζεο ζα δηελεξγείηαη κεηά απφ 

βίαηα θπζηθά θαηλφκελα. 

Κ-007 : επηζεψξεζε ησλ πξαλψλ θαη αλ απαηηείηαη ιήςε ηερληθψλ κέηξσλ εμαζθάιηζεο ζα δηελεξγείηαη κεηά απφ αλάπηπμε 

επηηαρχλζεσλ ζ’απηά ιφγσ αλαηηλάμεσλ. 

Κ-008 : Η άλεπ πξνεγνχκελνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ επηβνιή δνλήζεσλ εθ κεραλεκάησλ ζηα πξαλή ζα απαγνξεχεηαη. 

Κ-011 : Καηά ηελ επηινγή ή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζεκειίσζεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ επεξεάδνπζεο πιεζίνλ 

θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Κ-012 : Δπηηφπηνο έιεγρνο θαη αλέξεπζε ζρεηηθψλ ζρεδίσλ ΟΚΧ ζα δηελεξγείηαη πξηλ ηελ αλάιεςε νπνηαζδήπνηε λέαο 

θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Κ-013 : χζηεκα ειέγρνπ κηθξνκεηαθηλήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη δίαηηαο ππφγεηνπ θαη ειεχζεξνπ πδάηηλνπ νξίδνληα ζα 

πθίζηαηαη ζε βαζκφ θαη έθηαζε πνπ επηηξέπεη ε ζνβαξφηεηα ηνπ έξγνπ, ε βαξχηεηα ησλ ζπλεπεηψλ, ε ηαρχηεηα πξνφδνπ 

εξγαζηψλ θαη ρξφλνπ απφθξηζεο ησλ κέηξσλ επέκβαζεο. 

Κ-014 : Καηά ηελ επηινγή ή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εδάθνπο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζε θάζε θαηαζθεπαζηηθή θάζε. 

 

02000 ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΑΠΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Κ-015 : αθήο θπθινθνξηαθή ξχζκηζε ζα πθίζηαηαη ζε θάζε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ έμσ – θαη έζσ 

– θπθινθνξία ηνπ έξγνπ, κεραλνθίλεηεο, πεδήο θαη πιηθψλ. 

Κ-016 : Θα δηακνξθψλεηαη πάληνηε ζαθέο ζχζηεκα δηαρσξηζκνχ θπθινθνξίαο πεδψλ – νρεκάησλ θαη αληηζέησο 

θηλνπκέλσλ νρεκάησλ. 

Κ-017 : Θα απνθεχγεηαη ε χπαξμε θαη ε άλεπ αδείαο ηνπνζέηεζε ζηαζεξψλ εκπνδίσλ ζηνπο ρψξνπο θπθινθνξίαο θαη αλ 

απηφ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ ηφηε ηα εκπφδηα ζα ζεκαίλνληαη θαηάιιεια. 

Κ-018 : Θα απνθεχγεηαη ε ρσξίο ιφγν θίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαμχ νρεκάησλ. 

Κ-019 : Σα αθηλεηνπνηεκέλα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ζα έρνπλ πάληνηε ελεξγνπνηεκέλε ηελ πέδε ζηάζκεπζεο. 

Κ-020 : Η θίλεζε κεραλνθίλεηνπ ή ηειερεηξηδφκελεο κεραλήο ζε πεξίπησζε ειιηπνχο νξαηφηεηαο ρσξίο βνεζφ ζα 

απαγνξεχεηαη. 

Κ-021 : Όια ηα εκπιεθφκελα ζηελ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα νρήκαηα, κεραλήκαηα, πισηά κέζα, κεραλέο θαη 

εξγαιεία ζα θέξνπλ ηηο λφκηκεο άδεηεο θαη εμνπιηζκφ, ζα έρνπλ ππνζηεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο θαη ζα 

δηαηεξνχληαη ζπλερψο ζπληεξεκέλα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 



 

   

Κ-024 : Διάρηζηε απφζηαζε θαη δηαζηήκαηα αζθαιείαο ζα πξνβιέπνληαη πιεζίνλ ηνπ θηλνχκελνπ εμνπιηζκνχ. 

Κ-025 : Οη ακθηβφινπ επζηάζεηαο επηθάλεηεο ηνπ έξγνπ ζα ζεκαίλνληαη θαη ζα απνκνλψλνληαη απαγνξεπνκέλεο ηεο 

πξφζβαζεο νρεκάησλ ζ’απηέο. 

Κ-026 : Η κνλφπιεπξε θφξησζε βαξέσλ θνξηίσλ θαη ηα θνξηία πςεινχ θέληξνπ βάξνπο ρσξίο εηδηθά κέηξα ζα 

απαγνξεχνληαη. 

Κ-027 : Η είζνδνο θαη έμνδνο ζην εξγνηάμην νρεκάησλ κε πξνβιεκαηηθή θφξησζε ζα ειέγρεηαη. 

Κ-028 : Η εξγαζία θφξησζεο ζα επηβιέπεηαη απφ εξγνδεγφ ή άιιν θαηάιιειν άηνκν (επηζηάηεο, ζηνηβαδφξνο θιπ.). 

Κ-029 : Η θφξησζε νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ θαζ’ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο ζα απαγνξεχεηαη. 

Κ-030 : Οη ρξφλνη κεηάβαζεο επηζηξνθήο θαη ελ γέλεη νη ηαρχηεηεο ησλ νρεκάησλ ζα ειέγρνληαη ζπλερψο. 

Κ-031 : Ο ρψξνο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ζεκαίλεηαη θαηαιιήισο. 

Κ-033 : Θα απαγνξεχεηαη ε ρσξίο ιφγν παξακνλή πξνζσπηθνχ πιεζίνλ ηεο επηθίλδπλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Κ-034 : Η νξζή θαη ζπλερήο ρξήζε ησλ θαηαιιήισλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζα ειέγρεηαη ζπλερψο. 

Κ-035 : Υψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνη απνθνκηδήο αρξήζησλ. Απνζεθεχνληαη ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν θαη 

απνθνκηδή αρξήζησλ κε κεραληθά κέζα. 

Κ-036 : πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ.  

Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά. 

Κ-037 : Καηαζθεπή ηθξησκάησλ 

Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ. 

Κ-038 :   Απνκάθξπλζε νηνπδήπνηε θαηά ηελ  εξγαζία  δηαζηξψζεσο ζεξκνχ  Αζθαιηνκίγκαηνο 

03000 ΠΣΧΔΙ ΑΠΟ ΤΦΟ 

Κ-039 : Γηα θάζε πςνκεηξηθή δηαθνξά >1,00 κ. επηθαλεηψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα θαηάιιεια 

κέηξα πξνζηαζίαο έλαληη πηψζεο, ήηνη απνκφλσζε πεξηνρήο ή απαγφξεπζε πξνζπέιαζεο ή θάιπςε ή πεξίθξαμε ή δψλεο 

αζθαιείαο ή θεθιηκέλα πεηάζκαηα ή δίθηπα. 

Κ-040 : ε θάζε θεθιηκέλε επηκήθε επηθάλεηα φπνπ ελδερφκελα απιή πηψζε ζα επηθέξεη θαη κεγάιεο ηαρχηεηεο θαζφδνπ ζα 

ιακβάλνληαη ηα ίδηα κέηξα φπσο θαη ζηηο πηψζεηο απφ χςε. 

Κ-041 : Μέηξα γηα άξζε ηεο νιηζζεξφηεηαο ησλ πεξηνρψλ πξνζπέιαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ιακβάλνληαη θαη ζε πεξίπησζε 

αληηθεηκεληθήο δπζθνιίαο ζα πξνβιέπεηαη θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ρξήζε αληηνιηζζεξψλ ππνδεκάησλ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

Κ-042 : Γεκηνπξγία πξνζβάζηκσλ επηθαλεηψλ εξγνηαμίνπ αλψκαιεο γεσκεηξίαο ή αηάθησο ζπζζσξεπκέλσλ πιηθψλ ζα 

απνθεχγεηαη θαη αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ θαηάιιεια κέηξα ζα ιακβάλνληαη (απνκφλσζε πεξηνρήο, αζθαιείο δηάδξνκνη 

δηέιεπζεο θιπ.). 

Κ-043 : πλερήο πξνζπάζεηα ζα θαηαβάιιεηαη ζην εξγνηάμην απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε γηα επηαμία σο πξνο ηε κφληκε 

ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

Κ-044 : Θα πθίζηαηαη ζπλερήο επίβιεςε εξγνδεγνχ. 

Κ-045 : Κάζε επηθάλεηα εξγαζίαο ζα ειέγρεηαη σο πξνο ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηεο γηα ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε, πξηλ λα 

επηηξαπεί ε εξγαζία απηή. 

Κ-046 : Κάζε εηδηθή δίνδνο (καδέξηα, ειαθξέο πεδνγέθπξεο, παζαξέιεο, ςειέο ξάκπεο, ιακαξίλεο θιπ) θαη εθφζνλ 

απαηηείηαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε νξζψο, κε επαξθή γεσκεηξία θαη αληνρή, αληηνιηζζεξή, αζθαιψο εδξαδφκελε, 

θαηάιιεια ζεκαζκέλε, κε πξνζηαζία έλαληη πηψζεο θαη νιίζζεζεο. 

Κ-047 : Μφλν ηππνπνηεκέλνο εμνπιηζκφο εγθεθξηκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζην εξγνηάμην. 

Κ-048 : Μφλν έκπεηξν, θαηαξηηζκέλν θαη επθπέο πξνζσπηθφ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εξγαζία απηή. 

Κ-049 : Θα γίλεηαη ρξήζε κφλν αεξνπεξαηψλ επελδχζεσλ ζηηο πξνζφςεηο ησλ ηθξησκάησλ. 

04000 ΔΚΡΗΞΔΙ, ΔΚΣΟΞΔΤΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ – ΘΡΑΤΜΑΣΑ 

Κ-050 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ρξήζεο εθξεθηηθψλ ζα ειέγρεηαη ν ρψξνο σο πξνο ηα κέηξα θαη ηηο απνζηάζεηο 

αζθαιείαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξψκαηνο θαη ηελ αθνινπζεηέα κέζνδν εξγαζίαο (δηάηξεζεο, γφκσζεο, 

εκππξεπκάησζεο, επηγφκσζεο, ειέγρνπ, ππξνδφηεζεο), ηε κέζνδν γείσζεο γνκσηψλ, ηα ΜΑΠ, ηε ζήκαλζε (ερεηηθή, 

νπηηθή) θαη κέζνδν επηθνηλσλίαο, ηε δηεπζέηεζε ρψξσλ θαηά επηθηλδπλφηεηα θαη απνθιεηζκνχο δηφδσλ, ηελ επηζπκεηή 

πεξηνρή θαηαθξήκληζεο, ηε δηεξρφκελε θπθινθνξία (πεδή θαη κε) θαη ησλ γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ θαη πξνζηαζία 

πιεζπζκνχ. 

Κ-051 : Θα απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα θαη ε ρξήζε γπκλήο θιφγαο εληφο ηεο επηθίλδπλεο πεξηνρήο. 

Κ-052 : Η ππξνδφηεζε ζα γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ γξακκήο ππξνδφηεζεο θαη δηαξξνψλ πξνο γε θαη κφλν κε 

δπλακνεθξεθηήξα ην θιεηδί ηνπ νπνίνπ ζα θέξεη πάληνηε καδί ηνπ ν γνκσηήο – ππξνδφηεο θαη φρη κε ρξήζε ξεχκαηνο 

πφιεσο. 

Κ-053 : Θα απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ρσξίο επηπξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο ζε πεξίπησζε θαηαηγίδαο, λεθψλ ζθφλεο, 

παξνπζία γξακκψλ πςειήο ηάζεο ή πνκπνδεθηψλ ή παξαζηηηθψλ ξεπκάησλ. 

Κ-054 : Ο γνκσηήο ππξνδφηεο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ αζθαιείαο ζα επηζθέπηεηαη ην κέησπν θαη ζα κεηξά ηα 

επηηπρή δηαηξήκαηα θαη ηηο πηζαλέο αθινγηζηίεο, ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα ηίζεηαη ζήκαλζε, θχιαθαο θαη ζα απνθαζίδεηαη ε 

θαηαιιειφηεξε κέζνδνο επαλαππξνδφηεζεο. 



 

   

Κ-055 : Θα απαγνξεχεηαη απζηεξά ε απνεπηγφκσζε κε ζηδεξφ εξγαιείν θαη ε επαλαδηάηξεζε ζε ππφινηπν δηαηξήκαηνο 

(θνηζάλη). 

Κ-056 : Γεληθά ζα απνθεχγεηαη ε απνζήθεπζε εθξεθηηθψλ πιψλ αλ φκσο είλαη απνιχησο αλαγθαίν ηφηε ζα θαηαζθεπαζζεί 

απνζήθε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζα εθπνλεζεί εηδηθφ ζρέδην αζθαιείαο θαη θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο. 

Κ-057 : Καηά ηελ απιή ελαπφζεζε πνζφηεηαο εθξεθηηθψλ κφλν εκεξεζίαο θαηαλάισζεο ζα ηεξνχληαη κέηξα παξφκνηα κε 

ησλ απνζεθψλ, ελψ νη πξνζθνκηδφκελεο, θαηαλαισζείζεο θαη απνθνκηδφκελεο πνζφηεηεο ζα θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο. 

Κ-058 : Αλ ρξεηάδεηαη ηθαλφο αξηζκφο θηαιψλ αεξίνπ ζην εξγνηάμην, ε απνζήθεπζε ζα γίλεηαη ζε επάεξνπο ρψξνπο, 

πξνζηαηεπκέλνπο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ζε φξζηα ζέζε, πξνζδεδεκέλεο κε θαιχκκαηα αζθαιείαο θαη κε δηαρσξηζκφ 

αεξίσλ φπσο θαη πιήξεηο – θελέο θηάιεο. 

Κ-059 : Γε ζα γίλνληαη δεθηνί πξνκεζεπηέο ή ππεξγνιάβνη πνπ δηαθηλνχλ θηάιεο ζε νξηδφληηα ζέζε, ππεξζεξκαζκέλεο, 

θαθνπνηεκέλεο, ρσξίο θάιπκκα αζθαιείαο, ειιηπψο ζηεξεσκέλεο θαη ζε θιεηζηά κε αεξηδφκελα κεηαιιηθά θνπβνχθιηα. 

Κ-060 :  ην κέησπν εξγαζίαο ζα επηηξέπεηαη κφλν έλα θνξείν κε δεπγάξη θηαιψλ Ομπγφλνπ – Αζεηηιίλεο ζηαζεξά 

πξνζδεδεκέλσλ, θαηάιιεια ζπλδεδεκέλσλ, κε θαιή θαηάζηαζε ζπλδέζεσλ, καλνεθηνλσηψλ, κεηξεηψλ, ζσιήλσλ, 

αληεπίζηξνθσλ θινγνπαγίδσλ, ζαικηψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 

Κ-061 : Θα απαγνξεχεηαη απζηεξά νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ αεξίνπ απηνχ. 

Κ-062 : ην κέησπν εξγαζίαο ζα επηηξέπεηαη κφλν κία θηάιε ζηαζεξά πξνζδεδεκέλε, θαηάιιεια ζπλδεδεκέλσλ, κε θαιή 

θαηάζηαζε ζπλδέζεσλ, αληεπίζηξνθσλ θινγνπαγίδσλ, θινγίζηξνπ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 

Κ-064 : Καηά ηελ αλεχξεζε, ιφγσ εθζθαθήο, δηθηχνπ πφιεο ε εθζθαθή ζα ζπλερίδεηαη ρεηξσλαθηηθά θαη ππφ ηελ επίβιεςε 

αξκφδηνπ ππαιιήινπ ηεο εηαηξίαο. 

Κ-065 : Η πιήξσζε ηνπ δηθηχνπ εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ε ρξήζε ηνπ ζα επηηξέπεηαη κφλν κεηά ηνπο απαξαίηεηνπο 

ειέγρνπο. 

Κ-066 : Θα ηεξείηαη απζηεξφ πξφγξακκα ζπληεξήζεσλ ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Κ-070 : Κακκία αλχςσζε κε ζπξκαηφζρνηλα δε ζα επηηξέπεηαη αλ δε γίλεη ζσζηφ αξηάληαζκα απφ αξκφδην άηνκν 

(ζακπαληαδφξνο, ρεηξηζηήο). 

Κ-071 : Ο ρεηξηζηήο ηεο κεραλήο ζα έρεη άκεζε νξαηφηεηα κε ηελ επηθίλδπλε δψλε εηδηθά φηαλ επηρεηξεί απέκθξαμε. 

Κ-072 : Καλείο δε ζα εηζέξρεηαη ζηε δψλε εθηφμεπζεο πιηθνχ. 

 

 

05000 ΠΣΧΔΙ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΙ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΧΝ 

Κ-073 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζε παιαηέο θαηαζθεπέο ζα πξνεγείηαη έιεγρνο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. 

Κ-074 : Η άλεπ πξνεγνχκελνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ ππέξβαζε επηθφξηηζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηεο θαηαζθεπήο ζα 

απαγνξεχεηαη. 

Κ-075 : Η άλεπ πξνεγνχκελνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ επηβνιή δνλήζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηεο θαηαζθεπήο ζα απαγνξεχεηαη. 

Κ-079 : Σα πξνο απνμήισζε ζηνηρεία ζα θέξνληαη ζπλερψο θαζφζνλ ρξφλν ζα δηαξθεί ε δηαδηθαζία ηεο αθαίξεζήο ησλ. 

Κ-080 : Σα αλαξηνχκελα ζηνηρεία ζα θέξνληαη ζπλερψο θαζφζνλ ρξφλν ζα δηαξθεί ε δηαδηθαζία ζηεξέσζήο ηνπο, ηα δε ήδε 

αλαξηεκέλα ζα ειέγρνληαη γηα ηπρφλ αζηνρίεο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ. 

Κ-081 : Θα απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε κε ρχδελ πιηθψλ πνπ δε ζα είλαη ζηαζεξά πξνζδεδεκέλα ζην πήγκα ηνπ νρήκαηνο ή 

εμαζθαιηζκέλα έλαληη κεηαθίλεζεο. 

Κ-082 : Καηά ηελ αλπςσηηθή δξαζηεξηφηεηα πιηθψλ ζα ιακβάλεηαη θάζε πξφζθνξν κέζν γηα λα απνθεπρζεί ε πξφζθξνπζε 

ηνπ θνξηίνπ (αζχζηξνθα ζπξκαηφζρνηλα, νδεγά ζρνηλία, επαξθήο αλπςσηηθή ηθαλφηεηα θαη χςνο, ρψξνο ειεχζεξνο 

εκπνδίσλ). 

Κ-083 : Σα πιηθά πνπ κεηαθέξνληαη ζε παιέηεο ζα κεηαθηλνχληαη θαηφπηλ ειέγρνπ ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο. 

Κ-084 : Θα πθίζηαηαη θαιφο ζπληνληζκφο ζε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο αλχςσζεο θνξηίσλ απφ δχν αλπςσηηθέο δηαηάμεηο. 

Κ-085 : Η πξφζδεζε θνξηίνπ γηα αλχςσζε ζα γίλεηαη ή ζα επηβιέπεηαη απφ έκπεηξν άηνκν (ζακπαληαδφξν). 

Κ-086 : Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζε ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ ζα έρεη εθπαηδεπηεί επ’απηνχ. 

Κ-087 : Θα απαγνξεχεηαη ε απ’επζείαο ρεηξσλαθηηθή κεηαθίλεζε πιηθψλ πνπ δελ πξνζθέξνπλ ζηαζεξή ιαβή. 

Κ-088 : Θα απαγνξεχεηαη ε ππεξζηνίβαζε πιηθψλ ρχδελ ή κε, εηδηθά απηψλ πνπ δελ πξνζθέξνπλ ζηαζεξή βάζε έδξαζεο ή 

πνπ δίλνπλ ζσξνχο αζηαζείο. 

Κ-089 : Απφζεζε ζσξψλ ρχδελ πιηθψλ κε πξνζσξηλέο γσλίεο πξαλψλ κεγαιχηεξεο απφ ηε θπζηθή δε ζα επηηξέπεηαη. 

Κ-090 : Η απφιεςε πιηθνχ απφ ζηνίβα ή ζσξφ κε ηξφπν πνπ λα ππνκνλεχεη ηελ επζηάζεηά ηνπο ζα απαγνξεχεηαη. 

 

06000 ΠΤΡΚΑΓΙΔ 

Κ-091 : Πιεζίνλ επηθηλδχλσλ γηα ππξθαγηά δξαζηεξηνηήησλ ζα ππάξρεη πάληνηε θαηάιιειε ππξνζβεζηηθή δηάηαμε ζε 

πεξίνπηε ζέζε, ζε θαιή θαηάζηαζε, άκεζα πξνζπειάζηκε θαη αλαγνκσκέλε. 

Κ-092 : Η είζνδνο θαη έμνδνο ζην εξγνηάμην νρεκάησλ – κεραλεκάησλ ρσξίο ηνπο απαξαίηεηνπο ππξνζβεζηήξεο δε ζα 

επηηξέπεηαη. 

Κ-093 : Οη πξνζσξηλέο απνζέζεηο θαπζίκσλ ζα ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη νη δηακνξθσκέλεο εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ φιεο 

ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αληίζηνηρσλ κνλίκσλ. 

Κ-094 : Μέξηκλα ζα ιακβάλεηαη ψζηε ην θαχζηκν θνξηίν πιεζίνλ λα είλαη ην ειάρηζην δπλαηφλ. 



 

   

Κ-095 : Δθηεηακέλε απνςίισζε ζα δηελεξγείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ εγνηαμίνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, 

εθφζνλ απαηηείηαη θαη νη επηηφπηεο ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ. 

Κ-096 : χζηεκα ηαρείαο θαη ζπρλήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζα νξγαλσζεί ζην εξγνηάμην. 

Κ-097 : Δξγαζία πιεζίνλ ελαέξησλ ειεθηξηθψλ αγσγψλ, πνπ πξέπεη λα παξακείλνπλ ππφ ηάζε, ζα εθηειείηαη κε κέγηζηε 

πξνζνρή θαη κε ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο. 

Κ-098 : Θα γίλεηαη πξνζπάζεηα κε ζπλχπαξμεο ζε θνληηλή απφζηαζε ειεθηξνθφξσλ γξακκψλ, θαηαζθεπαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη θαχζηκν θνξηίν. 

Κ-099 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζα επηρεηξείηαη εληνπηζκφο πηζαλήο θνληηλήο δηέιεπζεο ξεπκαηνθφξνπ γξακκήο θαη ε 

δπλαηφλ δηαθνπή ηεο. 

Κ-100 : Θα απαγνξεχεηαη ε παξνπζία επθιέθησλ πιεζίνλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο. 

 

07000 ΗΛΔΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ 

Κ-101 : Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ πεξίπησζε ελαέξησλ ειεθηξνθφξσλ γξακκψλ, φηαλ εθηεινχληαη εξγαζίεο κε 

αλπςνχκελα πιηθά ή εμνπιηζκφ (ζσιήλεο, κπεηφβεξγεο, γεξαλφο, αληιία ζθπξνδέκαηνο, πδξνβνιέο, εθηνμεχζεηο, αλαηξνπή 

νρεκάησλ, θαιαζνθφξα, αεξνκεηαθνξέο, εθλεθψζεηο θιπ.). 

Κ-102 : Σν δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζα πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαλνληζκνχ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Κ-103 : Όινη νη εξγαδφκελνη θαη ηδηαίηεξα νη ρεηξηζηέο ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ ζα εθπαηδεπζνχλ ζηελ νξζή 

ρξήζε, ζπληήξεζε, πξνθχιαμε, αλάπηπμε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ φπσο θαη ζηε ζσζηή ξεπκαηνιεςία θαη 

δηαλνκή ξεχκαηνο. 

Κ-104 : Σν δίθηπν ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ηειεί ππφ ηε ζπλερή επίβιεςε θαηαιιήινπ αηφκνπ κε πξνζφληα αλάινγα θαη κε ηε 

δπλακηθφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Κ-105 : Η εξγαζία ζε πεξηνρέο κε βεβαξεκέλεο ζπλζήθεο θεξαπλνπιεμίαο, ιφγσ αλαγιχθνπ, ζχζηαζεο ή παξνπζίαο 

εμνπιηζκνχ ζε πεξίνδν θαηαηγίδαο ή ρακειήο δηέιεπζεο λεθψλ δε ζα επηηξέπεηαη, εηδηθά ζα απαγνξεχνληαη απζηεξά νη 

κεηαγγίζεηο θαπζίκσλ. 

Κ-106 : Ο επηθίλδπλνο γηα θεξαπλνπιεμία εμνπιηζκφο (ζηιφ, γεξαλνί, νρήκαηα, βπηία θαπζίκσλ, ηζηνί, θιπ.) ζα 

πξνζηαηεχεηαη θαηάιιεια. 

Κ-107 : Αζθαιή θαηαθχγηα γηα ην πξνζσπηθφ ζα πθίζηαληαη γηα ηελ πεξίνδν θαηαηγίδαο. 

Κ-108 : Δηδηθέο εξγαζίεο απαηηνχζεο πςειή αζθάιεηα έλαληη αηκνζθαηξηθνχ ειεθηξηζκνχ (γφκσζε εθξεθηηθψλ, ζθφλεο 

κεηάιισλ θιπ.) ζα παξαθνινπζνχληαη κε φξγαλα νη δπζκελείο θπζηθέο παξάκεηξνη. 

Κ-109 : Θα απαγνξεχεηαη ε επέκβαζε πξνο επηζθεπή ή ζπληήξεζε ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

Κ-110 : Θα απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε κεηαζθεπή ηππνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ. 

 

08000 ΠΝΙΓΜΟ ΑΦΤΞΙΑ 

Κ-113 : Κάζε ζέζε εξγαζίαο ζα επηηεξείηαη ζπλερψο θαη φινη νη εξγαδφκελνη ζα γλσξίδνπλ ηε ζέζε ηνπιάρηζηνλ δχν 

ζπλεξγαηψλ ηνπο θαη ζα αλαθέξνπλ πάζα αιιαγή ζέζεο ησλ. 

Κ-116 : Η εξγαζία ζηα έγθαηα θαηαζθεπψλ (έγθνηια, ξεχκαηα, ηάθξνη, θξέαηα, εθζθαθέο, θαλάιηα, ηακηεπηήξεο, ζήξαγγεο, 

δεμακελέο, δηπχζκελα, βπηία, θάδνη θιπ.) ζε θάζε απμεκέλνπ θηλδχλνπ θαηάθιπζεο απφ πγξφ κέζν ζα απαγνξεχεηαη. 

Κ-117 : Γηα ηελ πεξίπησζε κε αλακελφκελεο πάλησο πηζαλήο θαηάθιπζεο (ζξαχζε ζσιήλνο χδξεπζεο, ζξαχζε δηθιείδαο, 

άθημε πιεκκπξηθνχ πξνθίι πδαηνξεχκαηνο, ζξαχζε θπκαηηζκνχ θιπ.) ή ξεπζηνπνίεζεο εδάθνπο ζα πξνβιέπεηαη δηάηαμε 

ηαρείαο αλάζπξζεο εξγαδνκέλσλ. 

 

09000 ΔΓΚΑΤΜΑΣΑ 

Κ-123 : Η επαθή κε πιηθά έληνλεο αιθαιηθήο αληίδξαζεο (ηζηκέλην, ζθπξφδεκα, εηδηθά θνληάκαηα, απνξξχπαλζε θιπ) ζα 

απνθεχγεηαη. 

Κ-124 : Θα πθίζηαηαη πιεζίνλ ηεο δηεξγαζίαο απηήο δπλαηφηεηα πιχζεο κε άθζνλν λεξφ. 

 

10000 ΔΚΘΔΗ Δ ΒΛΑΠΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Κ-125 : Καηά ηε δηάξθεηα ζπγθνιιήζεσλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πεηάζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ θαη ησλ πιεζίνλ 

επξηζθφκελσλ εξγαδνκέλσλ. 

Κ-126 : Η έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζα ειαρηζηνπνηείηαη. 

Κ-127 : Οη νζφλεο νπηηθήο απεηθφληζεο ζα είλαη ρακειήο αθηηλνβνιίαο. 

Κ-128 : Η έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ζα ειαρηζηνπνηείηαη. 

Κ-129 : Η εξγαζία κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο ζα θαιχπηεηαη απφ εηδηθή δηαδηθαζία αζθαιείαο. 

Κ-130 : Οη πηζαλφηεηεο άκεζεο νπηηθήο επαθήο κε LASER ζα ειαρηζηνπνηείηαη. 

Κ-131 : Μέξηκλα ζα ιακβάλεηαη ψζηε νη ζνξπβψδεηο εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο λα επηιέγνληαη θαηάιιεια ή λα 

ηξνπνπνηνχληαη ή λα ηίζεληαη καθξηά ή λα απνκνλψλνληαη θαη αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα ηίζεηαη ζήκαλζε ζηελ πεξηνρή 

θαη ζα ειαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Κ-132 : Θα επηιέγνληαη κέζνδνη εξγαζίαο πνπ παξάγνπλ ηελ θαηά ην δπλαηφ ιηγφηεξε ζθφλε (πρ πγξή δέζκεπζε ζηελ πεγή, 

απνθνλίσζε αλαξξφθεζεο, θιεηζηά ζπζηήκαηα θιπ) θαη αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα ειαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ησλ 

εξγαδφκελσλ. 



 

   

Κ-133 : ε εξγαζία αθξαίσλ ζεξκνθξαζηψλ ζα αθνινπζείηαη εηδηθφ ζρέδην αληηκεηψπηζεο. 

Κ-134 : Η έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πγξά πεξηβάιινληα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη ελψ κέξηκλα ζα ιακβάλεηαη γηα 

κείσζε ησλ επηπηψζεσλ (ζηνιέο, αεξηζκφο, ζηξαγγίζεηο, απνξξνέο, ππνβηβαζκφο πδξνθφξνπ νξίδνληα θιπ).  

Κ-135 : ε ρψξνπο κε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο αηκφζθαηξαο δειεηεξησδψλ αεξίσλ ζα αληρλεχεηαη ζπλερψο ν ρψξνο φζνλ 

αθνξά ηνλ επηθίλδπλν παξάγνληα, εθφζνλ ηα κέηξα (πεξηνξηζκφο εθπνκπψλ, αιιαγή κεζφδνπ εξγαζίαο, αεξηζκφο ρψξνπ, 

αχμεζε φγθνπ πεδίνπ δηάρπζεο θιπ) δελ θξίλνληαη επαξθή ή ζίγνπξα. 

Κ-136 : Κάζε πιηθφ πνπ ζα εηζέξρεηαη ζην εξγνηάμην ζα είλαη αλαγλσξηζκέλν θαη ζα θέξεη επηζήκαλζε, ελψ ε έθζεζε ζηα 

ηνμηθά πιηθά ζα ειέγρεηαη ζπλερψο. 

Κ-137 : ην εξγνηάμην δε ζα γίλεηαη ρξήζε πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. 

Κ-138 : ε πεξίπησζε αλάγθεο ρεηξηζκνχ παιαηψλ πιηθψλ ακηάληνπ ε εξγαζία ζα θαιχπηεηαη απφ εηδηθή δηαδηθαζία. 

Κ-139 : Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ή εθαξκνγήο ηέηνησλ πιηθψλ ζα είλαη θαιά αεξηδφκελνη. 

Κ-140 : Η επηζηξνθή ζην κέησπν αλαηίλαμεο ζα γίλεηαη κεηά απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζήκα θαη ζηα ππφγεηα κέησπα ζα 

ειέγρεηαη, κεηά ηνλ αεξηζκφ, ε πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο (ΝΟρ, Ο2, LEL θιπ). 

Κ-141 : Η έθζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα θαπζαέξηα ησλ νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη κεραλψλ ζα ειαρηζηνπνηείηαη. 

Κ-142 : Μέξηκλα ζα ιακβάλεηαη γηα ηνλ επαξθή αεξηζκφ ησλ θιεηζηψλ ζέζεσλ ζπγθφιιεζεο (έληνλνο αεξηζκφο, νξζή 

απαγσγή αεξίσλ, απηφλνκεο ζπζθεπέο πξνζαγσγήο αέξνο). 

Κ-143 : Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο ζα κειεηάηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζ επηθίλδπλα ζηνηρεία ή ζπλδπαζκνχο 

απηψλ ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηνπ κεηάιινπ (πρ HCN). 

Κ-146 : Θα απνθεχγεηαη ε έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο. 

Κ-147 : Θα επηρεηξείηαη απνιχκαλζε ή εμνπδεηέξσζε ησλ κνιπζκέλσλ πεξηνρψλ αιιηψο ζα απνθεχγεηαη ε επαθή γπκλψλ 

κεξψλ ηνπ ζψκαηνο κε κνιπζκέλα πιηθά, φπσο επίζεο θαη ε άκεζε εηζπλνή θαη ην θάπληζκα. 

Κ-148 : Απαγνξεχεηαη ε εζηίαζε εληφο κνιπζκέλσλ ρψξσλ. 

Κ-149 : Θα επηηξέπεηαη ε εξγαζία κφλν ζε άηνκα πνπ έρνπλ εκβνιηαζζεί θαηάιιεια. 

Κ-150 : ε θάζε θάζε εξγαζίαο ζα πθίζηαληαη θαηάιιεινη θαη επαξθείο ρψξνη πγηεηλήο, αλάινγα θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαζαξηδφκελνη ηαθηηθά θαη απνηειεζκαηηθά θαη ζπληεξνχκελνη. 

Κ-151 : ε πεξίπησζε εκθάληζεο δψσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ε εξγαζία ζα ζηακαηά θαη ζα επηρεηξείηαη εθδίσμή ησλ, 

επίζεο κέξηκλα ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηθηλδχλσλ εληφκσλ θαη εξπεηψλ θαη ζα επηβάιιεηαη ε ρξήζε γαληηψλ 

γηα ην ρεηξηζκφ πιηθψλ ζε άκεζε επαθή κε ην έδαθνο. 

 

Γ. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

1. Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην, πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.  

      Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ 

2. Κπθινθνξία πεδψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα πέξα ησλ ζπλεζηζκέλσλ 

3. Υψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνη απνθνκηδήο αρξήζησλ. Απνζεθεχνληαη    

     ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν θαη απνθνκηδή αρξήζησλ κε κεραληθά κέζα. 

4. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλσλ πιηθψλ.  

    Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά. 

 

 

ΣΜΗΜΑ Δ’ 
Δ1. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΑ ΚΔΙΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΦΗ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Καηασωπούνηαι εδώ οι ηίηλοι  ηων νομοθεηικών διαηάξεων ηων οποίων έσει γίνει αναθοπά ζηον πίνακα ηος 
Τμήμαηορ Γ ηος ΣΑΥ. 

 - Π. Γ. 778/80 (Φ. Δ. Κ. 193 Α) «πεξί ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ». 

- Π. Γ. 1073/81 (Φ. Δ. Κ. 260 Α, δηφξζσζε ζθαικάησλ Φ. Δ. Κ. 320 Α/81) «πεξί κέηξσλ 

αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ 

αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ». 

- Π.Γ. 396/94 (Φ.Δ.Κ. 220 Α) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε πξνο 

ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 89/656/ΔΟΚ 

- Π. Γ. 17/96 (Φ. Δ. Κ. 11 Α) «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391 ΔΟΚ θαη 91/383 ΔΟΚ». 

- Π.Γ. 159/96 (Φ.Δ.Κ. 157 Α) Σξνπνπνίεζε ηνπ Π. Γ. 17/96 «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο 



 

   

αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 

89/391 ΔΟΚ θαη 91/383 ΔΟΚ». 

- Π. Γ. 305/96 (Φ. Δ. Κ. 212 Α) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη 

λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57 

ΔΟΚ». 

- Π.Γ. 395/1994 - Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

νδεγία 89/655/EOK 

- Π.Γ. 212/1976 - Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ εηο κεηαθνξηθάο 

ηαηλίαο θαη πξνσζεηάο ελ γέλεη 

- Π.Γ. 397/94 «Eιάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ ρεηξσλαθηηθή 

δηαθίλεζε θνξηίσλ» 

- Π.Γ. 377/1993 - Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο Οδεγίεο 89/392/ΔΟΚ θαη 

91/368/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο 

- Π.Γ. 95/1978 – «Πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ εηο εξγαζίαο 

ζπγθνιιήζεσλ» 

- Π.Γ. 22/1933& Π.Γ.17/1978 – «Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί 

θνξεηψλ θιηκάθσλ» 

- Π.Γ. 105/1995 – «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/ θαη πγείαο ζηελ 

εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/EOK» 

- Π.Γ. 105/1995 – «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/ θαη πγείαο ζηελ 

εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/EOK» 

- Π.Γ. 77/1993 – "Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 

βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.∆/ηνο 307/86(135 Α) ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 88/642ΔΟΚ» 

- Π.Γ. 399/1994 – «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία θιπ» 

- Τ.Α. 378/94/1994 - Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε απηψλ 

ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

  

  
 

  

  

 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ                                                                      Γεζθάηε       20/12/2018 

Η Γηεπζπληήο ηεο Σ.Τ.                                                                     Ο ζπληάμαο 

   

Καξέηζνο Αλαζηάζηνο  Κξίθνο Νηθόιανο 

Μεραλνιόγνο Μερ/θόο  Πνιηηηθόο Μερ/θόο Σ.Δ. 

      


