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1. Στοιχεία Έργου – Υφιστάμενη κατάσταση 

 

1.1. Εισαγωγή  

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στις εργασίες αναβάθμισης του πρώην Ειρηνοδικείου 

Σπερχειάδας με την ταυτόχρονη μετατροπή του σε κτίριο γραφείων. 

Κύριος στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με την 

επιλογή κατάλληλων τεχνικών λύσεων και χρήση των αντίστοιχων υλικών. Ταυτόχρονα, με τις 

προτεινόμενες παρεμβάσεις, θα αξιοποιηθεί ως κτίριο γραφείων. 

 

1.2. Γενικά στοιχεία 

Το Ειρηνοδικείο Σπερχειάδας κατασκευάσθηκε και παραδόθηκε στο Δημόσιο τον Μάρτιο του 

1970. Πρόκειται για διώροφο κτίριο με στέγη. Γενικά χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι ότι ο 

φέρων οργανισμός του είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ τμήμα της 1ης στάθμης 

(υπόγειο) είναι επιχωμένο. Λόγω παλαιότητας του κτιρίου απουσιάζει οποιαδήποτε μόνωση. 

Το κτίριο αποτελείται από δύο στάθμες (υπόγειο και ισόγειο) κι έχει συνολικό ύψος (στον 

φέροντα οργανισμό) ίσο με 7,40 m. Το συνολικό εμβαδό του ισογείου είναι 217,89 m2. Ο 

ωφέλιμος χώρος στο υπόγειο είναι 116,87 m2 ενώ το υπόλοιπο τμήμα της κάτοψης είναι σε 

επίχωση. Στο ισόγειο υπάρχει ανισοσταθμία των πλακών, ενώ το δώμα του κτιρίου είναι μη 

βατό και στο οποίο υπάρχει κατασκευασμένη στέγη. 

Το κτίριο αυτό παραχωρήθηκε στο Δήμο Μακρακώμης βάσει του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 

Α110/01-08-2017) και η χρήση του κτιρίου άλλαξε σε κτίριο γραφείων αντί για δικαστικό κτίριο, 

όπως λειτουργούσε έως τότε. 

 

1.3. Θέση κτιρίου 

Το Ειρηνοδικείο Σπερχειάδας βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης Σπερχειάδας, επί της οδού 

Καλαμπόκια, στο Ο.Τ. 59β. Η θέση του είναι αρκετά κοντά στο δημαρχείο και είναι εξαιρετικά 

σημαντικό για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.  

Η Δ.Κ Σπερχειάδας έχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ 1086/Δ/12-11-86), το οποίο 

αναθεωρήθηκε κα τροποποιήθηκε το 1993 (ΦΕΚ 1252/Δ/5-10-1993). 
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Εικ. 1: Απόσπασμα σχεδίου πόλης 

 

 

Εικ. 2: Αεροφωτογραφία Κτηματολογίου 

 

Η αποτύπωση του κτιρίου (αρχιτεκτονικά και φέρων οργανισμός) έγινε από τη Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης, λόγω έλλειψης των αρχικών εγκεκριμένων μελετών και 

σχεδίων, βάσει των οποίων κατασκευάσθηκε. 
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1.4. Υφιστάμενη κατάσταση 

Το κτίριο αυτό κατασκευάσθηκε το 1970, σύμφωνα με τότε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. 

Ύστερα από αυτοψία και ελέγχους της Τεχνικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

- δεν παρουσιάζονται εμφανείς βλάβες ή ρωγμές σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού, 

βέλη σε στοιχεία του Φ.Ο ή αποκλίσεις από τη κατακόρυφο.  

- το κτίριο στερείται οποιασδήποτε μόνωσης στις τοιχοποιίες, ενώ και τα κουφώματα δεν 

προσφέρουν το παραμικρό ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας, καθιστώντας το 

ενεργοβόρο.  

- Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης είναι παλαιές και χρήζουν 

αντικατάστασης 

- Η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι παρωχημένη και δε μπορεί να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες του κτιρίου. 

- Η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μονοφασική 

- Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και υποδομές για ΑΜΕΑ. 

 

 

Εικ. 3: Δυτική όψη Ειρηνοδικείου 
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Εικ. 4: Βορειοδυτική όψη Ειρηνοδικείου 

 

1.5. Στατική επάρκεια κτιρίου 

Για την έντεχνη και επιστημονικά ορθή αντιμετώπιση του θέματος ελέγχου της στατικής 

επάρκειας του δομήματος πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι του φέροντος 

οργανισμού και στη συνέχεια βάσει των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του 

υπάρχοντος κτιρίου. 

Δυνάμει του ΦΕΚ 1643Β - "Εφαρμογή του άρθρου 99 του Ν.4495/17 για Στατική Επάρκεια", 

Άρθρο 1 παρ.β), η μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται είτε με τον ΚΑΝΕΠΕ είτε με 

τους Κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου ή 

της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του. Σε κάθε περίπτωση ως σεισμικό φορτίο 

λαμβάνεται κατ’ ελάχιστο αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της αδείας ή της κατασκευής 

του φέροντος οργανισμού. 

Στον παρόν ο έλεγχος του υπάρχοντος κτιρίου έγινε με τους Κανονισμούς που ίσχυαν κατά τη 

περίοδο κατασκευής του κτιρίου (1969-1970). 

Για τους ελέγχους και την εκτίμηση της αντοχής χρησιμοποιήθηκαν ενδείξεις από έμμεσες (Μη 

Καταστροφικές), και άμεσες (ημι-καταστροφικές) Μεθόδους, ήτοι : 

a. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΟΥΣΙΜΕΤΡΟΥ (έμμεση) 

b. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (έμμεση) 

c. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ (άμεση) 
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Εικ. 5: Θέσεις πυρηνοληψίας 

 

Από τον έλεγχο του υπάρχοντος δομήματος, ο οποίος στηρίχθηκε στους εργαστηριακούς 

ελέγχους, προκύπτει ότι το κτίριο είναι στατικά επαρκές, σύμφωνα με τις παραμέτρους και 

παραδοχές με τις οποίες σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των επιλύσεων που δίδονται στο Τεύχος Στατικής 

Επάρκειας και υπό τη βεβαιότητα της μη αύξησης των φορτίων λειτουργίας της κατασκευής, 

το κτίριο έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα και ικανότητα για αύξηση του σεισμικού 

συντελεστή κατά 25% περίπου, υπό τα δεδομένα της φόρτισης με την οποία σχεδιάστηκε. 

Παρ’ όλα αυτά, στα πλαίσια αυτού του έργου υλοποιείται η περιμετρική ενίσχυση του 

υποστυλώματος Κ20 με μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 12cm, προκειμένου να 

βελτιωθεί περαιτέρω η συμπεριφορά του κτιρίου έναντι σεισμού. 
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2. Περιγραφή εργασιών 

 

2.1. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου 

Ο κύριος σκοπός των εργασιών που πρόκειται να υλοποιηθούν στο κτίριο και με δεδομένη τη 

χρήση του πλέον ως κτίριο γραφείου, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αυτού και η 

μετατροπή του σε ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. 

Ταυτόχρονα προτείνεται είτε η μερική είτε η ολική αντικατάσταση του συνόλου των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η δημιουργία χώρων αλλά και υποδομών 

πρόσβασης για ΑΜΕΑ. Ως προς την ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να σημειωθεί ότι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του είναι η χρήση τριφασικού ρεύματος 

στο κτίριο αυτό. 

 

2.2. Αναλυτική Περιγραφή Εργασιών 

Αναλυτικότερα, προβλέπεται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: 

2.2.1. Εργασίες καθαιρέσεων - αποξηλώσεων 

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: 

- Καθαίρεση τμήματος τοιχοποιιών στα γραφεία του ισογείου και της εσωτερικής 

τοιχοποιίας μεταξύ του διαδρόμου και της κύριας αίθουσας 

- Καθαίρεση τμήματος τοιχοποιιών στους χώρους των wc ισογείου και υπογείου 

- Καθαίρεση τμήματος τοιχοποιίας εκατέρωθεν του υποστυλώματος Κ20, προς 

υλοποίηση της κατασκευής περιμετρικού μανδύα 

- Καθαίρεση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων, των φεγγιτών και των 

κιγκλιδωμάτων προστασίας αυτών 

- Αποξήλωση των υφιστάμενων ποδιών των κουφωμάτων 

- Απομάκρυνση όλων των υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου και των αντίστοιχων τεμαχίων στήριξης 

- Καθαίρεση δαπέδων στο ισόγειο και στο υπόγειο του κτιρίου, προκειμένου να 

τοποθετηθούν τα δίκτυα των Η/Μ εγκαταστάσεων   

- Καθαίρεση ράμπας πλησίον της κεντρικής εισόδου, προς δημιουργία χώρου 
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αναβατορίου για ΑΜΕΑ 

- Αποξήλωση επικεραμώσεων στέγης με προσοχή, με αποθήκευση ακέραιων 

κεραμιδιών προς επανατοποθέτηση 

- Καθαίρεση όλων των οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών προς αντικατάστασή 

τους 

- Καθαίρεση τμήματος επιχρισμάτων στο εσωτερικό του κτιρίου και σε περιοχές 

εμφανών φθορών  

- Αποξήλωση ειδών υγιεινής και των αντίστοιχων σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης 

και αποχέτευσης 

- Καθαίρεση σκυροδέματος στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου προς δημιουργία 

όδευσης σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης 

της πόλης 

- Αποξήλωση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

- Αποξήλωση τμημάτων της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, όπου απαιτείται, 

προκειμένου να είναι εφικτή η διαμόρφωση και συνλειτουργία με τη νέα εγκατάσταση 

κεντρικής θέρμανσης. 

 

2.2.2. Εργασίες υλοποίησης θερμομόνωσης κτιρίου 

Στο εξωτερικό τμήμα του κτιρίου προβλέπεται η τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής 

θερμομόνωσης από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10cm.  Η επιλογή του συστήματος 

θερμοπρόσοψης θα γίνει από την Υπηρεσία μετά από σχετική πρόταση του αναδόχου και 

κατόπιν της προσκόμισης στην Υπηρεσία όλων των απαιτούμενων από την ισχύουσα 

νομοθεσία πιστοποιήσεων ως προς τα υλικά και την εφαρμογή του συστήματος (πιστοποίηση 

συστήματος κ.α.) καθώς και πλήρη τεχνική περιγραφή για τον τρόπο εφαρμογής του 

προτεινόμενου συστήματος. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η λεία τελική 

επιφάνεια, η βέλτιστη διαπνοή και τα αυτοκαθαριζόμενα χρώματα. Το σύστημα θερμομόνωσης 

θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε παλιές επιχρισμένες και χρωματισμένες 

επιφάνειες.  

Αναλυτικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 

- Καθαρισμός του υποβάθρου εφαρμογής των πλακών και προετοιμασία της επιφάνειας 

εφαρμογής  των πλακών 

- Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη, πάχους 10cm, 

στους υφιστάμενους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου, με χρήση των απαραίτητων 

στερεωτικών μέσων, κολλών κ.λπ. 
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- Τοποθέτηση του βασικού επιχρίσματος στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, επί 

των πλακών. Το βασικό επίχρισμα θα είναι οργανικός έτοιμος σοβάς σε μορφή πάστας 

πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824, χωρίς τσιμέντο και με υψηλή 

αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις  

- Τοποθέτηση κατάλληλου συνθετικού υαλοπλέγματος, το οποίο θα είναι ανθεκτικό στα 

αλκάλια με ικανότητα απορρόφησης τάσεων, τοποθετούμενο με αλληλοεπικάλυψη 10 

εκ των λωρίδων. 

- Εφαρμογή τελικής επικάλυψης επιχρίσματος, από οργανικό λεπτόκοκκο έτοιμο προς 

χρήση σοβά 

- Προσαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στις θέσεις των ανοιγμάτων 

και στο σύστημα υδρορροών της στέγης 

- Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη, πάχους 10cm, 

στις πλάκες οροφής της στέγης.  

- Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη, πάχους 7cm, 

στο εσωτερικό τμήμα του υπογείου και στους τοίχους που είναι σε επαφή με το 

επιχωμένο τμήμα 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε η εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης 

στις υψηλότερες θέσεις να είναι απολύτως στεγανή, για να αποφευχθούν μελλοντικές 

αστοχίες λόγω υγρασίας. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης της εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων 

και οροφής, θα αποκατασταθούν οι στέγες με την επανατοποθέτηση των κεραμιδιών και 

την τοποθέτηση του συστήματος των υδρορροών. 

 

2.2.3. Εργασίες ενίσχυσης υποστυλώματος Κ-20 

Στο πλαίσιο των εργασιών ενίσχυσης του στοιχείου Κ-20, προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

- Καθαίρεση μπατικής τοιχοποιίας εκατέρωθεν του Κ-20 και σε πλάτος 1m με ιδιαίτερη 

προσοχή και με χρήση μικρών φορητών εργαλείων χειρός, τόσο στο υπόγειο όσο και 

στο ισόγειο 

- Καθαίρεση δαπέδου υπογείου σε διαστάσεις κάτοψης σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης με σκοπό την πλήρη  αποκάλυψη του υφιστάμενου θεμελίου του ενισχυόμενου 

κατακόρυφου  στοιχείου 

- Υλοποίηση του οπλισμού και των βλητρώσεων του περιμετρικού μανδύα πάχους 12cm 

και της θεμελίωσης αυτού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης στατικής επάρκειας 

- Κατασκευή του πρόσθετου τμήματος του πεδίλου του στοιχείου Κ-20 με έγχυτο 
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σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 

- Κατασκευή του μανδύα πάχους 12cm του στοιχείου Κ-20 με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 

ποιότητας C20/25 

 

2.2.4. Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων κτιρίου 

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: 

- Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων από αλουμίνιο, με σύστημα θερμοδιακοπής και 

με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες σε όλο το κτίριο  

- Τοποθέτηση νέων ποδιών στα παράθυρα από μαλακό μάρμαρο, πάχους 2cm 

- Τοποθέτηση συστήματος εσωτερικών χωρισμάτων μονού υαλοπίνακα με μεταλλικό 

σκελετό για τη διαμόρφωση του χώρου των γραφείων 

- Αναπροσαρμογή των χώρων wc και δημιουργία ενός χώρου για ΑΜΕΑ σε κάθε 

στάθμη, με την κατασκευή δρομικών τοιχοποιιών 

- Ανακατασκευή του χωρίσματος μεταξύ της μεγάλης αίθουσας και του χώρου wc, με 

μπατική τοιχοποιία 

- Κλείσιμο των εξωτερικών φεγγιτών της κύριας αίθουσας γραφείων του ισογείου με 

μπατική τοιχοποιία 

- Επίστρωση γαρμπιλοδέματος σε ισόγειο και υπόγειο, αφού τοποθετηθούν πρώτα οι 

σωληνώσεις των Η/Μ δικτύων (κεντρική θέρμανση, ύδρευση - αποχέτευση, ηλεκτρική 

εγκατάσταση κ.λπ)  

- Επίστρωση δαπέδων ισογείου με πλακίδια πορσελάνης, διαστάσεων σύμφωνα με τη 

μελέτη 

- Επίστρωση δαπέδου wc υπογείου με πλακίδια πορσελάνης 

- Επίστρωση λοιπών χώρων υπογείου με κεραμικά πλακίδια, διαστάσεων σύμφωνα με 

τη μελέτη 

- Τοποθέτηση περιθωρίων (σοβατεπιά) από πλακίδια πορσελάνης και κεραμικά 

πλακίδια, σε συμφωνία με τον αντίστοιχο χώρο 

- Επενδύσεις τοίχων στους χώρους των λουτρών (wc) με πλακίδια πορσελάνης, σε 

ύψος 1,50m από τη στάθμη δαπέδου 

- Τοποθέτηση νέων θυρών αλουμινίου στο εσωτερικό του ισογείου 
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- Τοποθέτηση νέων ξύλινων θυρών στο εσωτερικό του υπογείου 

- Τοποθέτηση νέων σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης 

- Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής στους χώρους των λουτρών του κτιρίου 

- Τοποθέτηση νέου ηλιακού θερμοσίφωνα στη στέγη του κτιρίου και σύνδεση με το νέο 

κτίριο ύδρευσης – αποχέτευσης 

- Εγκατάσταση νέου δικτύου ψύξης – θέρμανσης με αντλία θερμότητας και διασύνδεση 

με την υφιστάμενη εγκατάσταση θέρμανσης 

- Τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων fan coil με πόδια και χειριστήρια inverter σε 

ισόγειο και υπόγειο 

- Τοποθέτηση και εγκατάσταση νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης σε όλο το κτίριο  

- Κατασκευή επιχρισμάτων τριών στρώσεων με μαρμαροκονίαμα, στους νέους τοίχους 

στο εσωτερικό του κτιρίου 

- Υδροχρωματισμοί τοίχων και οροφών στους εσωτερικούς χώρους των λουτρών του 

υπογείου και ισογείου 

- Πλαστικοί χρωματισμοί τοίχων και οροφών στους εσωτερικούς χώρους των λουτρών 

του υπογείου και ισογείου, σε χρωματικές αποχρώσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

μελέτης 

 

2.2.5. Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου είναι 

οι ακόλουθες: 

- Αναπροσαρμογή  της σκάλας κύριας εισόδου στο ισόγειο, με στόχο την ανεμπόδιστη 

πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο κτίριο 

- Κατασκευή αναβατορίου ΑΜΕΑ στη θέση που φαίνεται στα σχέδια της μελέτης 

- Δημιουργία ξεχωριστής εισόδου για τα ΑΜΕΑ, με καθαίρεση τμήματος της πέτρινης 

περίφραξης στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου 

- Αρμολόγημα των όψεων της πέτρινης περίφραξης στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου 

- Επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες της πέτρινης περίφραξης στο δυτικό τμήμα 

του οικοπέδου 

- Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και θυρών στην περίφραξη στο δυτικό τμήμα του 
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οικοπέδου 

- Κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων και σωληνώσεων για την σύνδεση της 

αποχέτευσης του κτιρίου με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της πόλης 

- Επίστρωση του δυτικού τμήματος του περιβάλλοντος χώρου με αντιολισθηρά πλακίδια. 

3. Προϋπολογισμός Έργου

Η απαιτούμενη πίστωση για την υλοποίηση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ» ανέρχεται σε 260.400 €. 

Τα επιμέρους κονδύλια του προϋπολογισμού είναι τα ακόλουθα: 

Καθαρή Αξία εργασιών : 153.149,73 € 

Αξία έργου με Απρόβλεπτα και Γ.Ε. και Ο.Ε. : 207.824,18 € 

Αναθεωρήσεις : 2.175,82 € 

προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 210.000,00 € 

Δαπάνη Φ.Π.Α. : 50.400,00 € 

Απαιτούμενη πίστωση : 260.400,00 € 

Σπερχειάδα,  15 / 02 / 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

Σωτήρης Αναγνώστου 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Σπερχειάδα, 15 / 02 / 2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊστάμενη  Τ.Υ. 

Λίτσα Παταργιά 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΠΡ/ΣΜΟΣ (€): (με ΦΠΑ 24%)

A/A Είδος εργασίας Κωδ. Άρθρου Α.Τ.
Άρθρο    

Αναθ.
Μον. Μέτρ. Τιμή μον. Ποσότητα Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ  20.4.1 1 ΟΙΚ 2122  m3  21,30 23,00 489,90

2 Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών. ΟΙΚ  22.4 2 ΟΙΚ 2222  m3  15,70 17,00 266,90

3 Αποκάλυψη θεμελίου ενισχυόμενου κατακόρυφου  στοιχείου του φέροντος 
οργανισμού.   Ν.ΟΙΚ 022.50.1 3 ΟΙΚ 1127  Τεμ.  167,92 1,00 167,92

4 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ  22.15.1 4 ΟΙΚ 2226  m3  57,05 6,00 342,30

5
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών 

ΟΙΚ  22.20.1 5 ΟΙΚ 2236  m2  7,90 222,00 1.753,80

6 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ  22.21.1 6 ΟΙΚ 2238  m2  4,50 57,00 256,50

7 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων. ΟΙΚ  22.23 7 ΟΙΚ 2252  m2  5,60 50,00 280,00

8 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50 ΟΙΚ  22.22.2 8 ΟΙΚ 2241  m2  9,00 242,00 2.178,00

9 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. ΟΙΚ  22.45 9 ΟΙΚ 2275  m2  16,80 111,00 1.864,80

10 Μερική καθαίρεση μπατικών πλινθοδομών μετά προσοχής, δια χειρών ή 
μικρών φορητών εργαλείων χειρός αλλά άνευ χρήσης μηχανικών μέσων. Ν.ΟΙΚ  022.4.4 10 ΟΙΚ 2222  m2  4,71 14,00 65,94

11 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροής.  Ν.ΟΙΚ  022.65.2.1 11 ΟΙΚ 2275  m  4,20 134,00 562,80

12 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή. ΟΙΚ  22.2 12 ΟΙΚ 2171  m3  23,55 1,00 23,55

13 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα.  ΟΙΚ  20.30 13 ΟΙΚ 2171  m3  0,90 200,00 180,00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ 

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

260.400,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1

Αρ. Μελ.: 24/2021



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

A/A Είδος εργασίας Κωδ. Άρθρου Α.Τ.
Άρθρο                        

Αναθ.
Μον. Μέτρ. Τιμή μον. Ποσότητα Δαπάνη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

14 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών 
καλής βατότητας ΟΙΚ  10.7.1 14 ΟΙΚ 1136  tkm  0,35 1.000,00 350,00

8.782,41

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ B: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

1 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα των 
250 kg τσιμέντου ανά m³ ΟΙΚ  31.2.2 15 ΟΙΚ 3208  m3  78,00 35,00 2.730,00

2 Κατασκευή πρόσθετου τμήματος πεδίλου ενισχυόμενου κατακόρυφου 
στοιχείου φέροντος οργανισμού, με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.  Ν.ΟΙΚ  32.1.5.1 16 ΟΙΚ 3215  Τεμ.  436,80 1,00 436,80

3 Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους ως και 15cm  Ν.ΟΙΚ  32.2.5.11 17 ΟΙΚ 3215  m  211,11 8,00 1.688,88

4 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C ΟΙΚ  38.20.2 18 ΟΙΚ 3873  Kg  1,07 683,00 730,81

5 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. ΟΙΚ  38.2 19 ΟΙΚ 3811  m2  22,50 1,00 22,50

6 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Bλήτρα από ράβδους Φ10 mm. ΟΔΟ  Β-92.1 20 ΥΔΡ 7025  Τεμ.  5,30 1,00 5,30

7 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm. ΟΔΟ  Β-92.2 21 ΥΔΡ 7025  Τεμ.  5,50 48,00 264,00

8 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Bλήτρα από ράβδους Φ14 mm. ΟΔΟ  Β-92.3 22 ΥΔΡ 7025  Τεμ.  5,90 6,00 35,40

9 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Bλήτρα από ράβδους Φ16 mm. ΟΔΟ  Β-92.4 23 ΥΔΡ 7025  Τεμ.  6,30 1,00 6,30

5.919,99

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1 Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ  46.10.4 24 ΟΙΚ 4664.1  m2  33,50 37,00 1.239,50

2 Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) ΟΙΚ  46.10.2 25 ΟΙΚ 4662.1  m2  22,50 65,00 1.462,50

3 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από 
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων ΟΙΚ  49.1.1 26 ΟΙΚ 3213  m  16,80 31,00 520,80

4 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από 
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων ΟΙΚ  49.1.2 27 ΟΙΚ 3213  m  19,70 6,00 118,20

Αθροισμα δαπανων Ο.Ο.Ε. (Β)

Αθροισμα δαπανων Ο.Ο.Ε.  (Α)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

A/A Είδος εργασίας Κωδ. Άρθρου Α.Τ.
Άρθρο                        

Αναθ.
Μον. Μέτρ. Τιμή μον. Ποσότητα Δαπάνη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

5 Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων 
τοιχοδομών. Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών ΟΙΚ  71.1.2 28 ΟΙΚ 7102  m2  11,20 43,00 481,60

6 Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα.  ΟΙΚ  71.31 29 ΟΙΚ 7131  m2  11,20 182,00 2.038,40

5.861,00

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ:  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης ύδρευσης - αποχέτευσης και 
αποξήλωση της παλαιάς εγκατάστασης. Ν.ΗΛΜ  8000.1.12 30 ΗΛΜ 52  κ.α.  5.100,00 1,00 5.100,00

2 Πλήρης κατασκευή της νέας εγκατάστασης θέρμανσης - κλιματισμού και 
σύνδεση με την υφιστάμενη εγκατάσταση. Ν.ΗΛΜ  8000.1.11 31 ΗΛΜ 52  κ.α.  19.500,00 1,00 19.500,00

3 Πλήρης κατασκευή της νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης και αποξήλωση της 
παλαιάς εγκατάστασης.  Ν.ΗΛΜ  8000.1.13 32 ΗΛΜ 52  κ.α.  7.500,00 1,00 7.500,00

4 Υδραυλικό αναβατόριο κάθετης ανύψωσης για ΑΜΕΑ.  Ν.ΗΛΜ  066.30.11 33 ΗΛΜ 52  Τεμ.  5.000,00 1,00 5.000,00

5 Ηλιακός θερμοσίφωνας 160lt πλήρης Ν.ΗΛΜ  8256.8.3 34 ΗΛΜ 24  Τεμ.  575,64 1,00 575,64

6 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6Kg φορητός, με επιτοίχια βάση. Ν.ΗΛΜ  8201.1.2.1 35 ΗΛΜ 19  Τεμ.  39,09 4,00 156,36

7 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως αυτοδιεγειρόμενος οροφής 6Kg. Ν.ΗΛΜ  8201.1.2.2 36 ΗΛΜ 19  Τεμ.  54,60 1,00 54,60

8 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 5Kg με επιτοίχια βάση Ν.ΗΛΜ  8202.3.1 37 ΗΛΜ 19  Τεμ.  73,57 2,00 147,14

9 Πυροσβεστική φωλιά 50Χ50  πλήρης με λάστιχο, εξαρτήματα και σφαιρικό 
διακόπτη Ν.ΗΛΜ 8204.1.1 38 ΗΛΜ 20  Τεμ.  64,94 2,00 129,88

10 Φωτιστικό ασφαλείας – σήμανσης  τεχνολογίας led με αυτοκόλλητο σήμα. Ν.ΗΛΜ  8987.1.1 39 ΗΛΜ 59  Τεμ.  23,62 4,00 94,48

11 Ανιχνευτής πυρανίχνευσης καπνού φωτοηλεκτρικός οπτικός. Ν.ΗΛΜ 8206.1.1 40 ΗΛΜ 62  Τεμ.  16,72 3,00 50,16

12 Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών πλήρης με σειρήνα - φάρο. Ν.ΗΛΜ 8210.1.1 41 ΗΛΜ 52  Τεμ.  129,81 1,00 129,81

38.438,07

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε:  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm ΟΙΚ  73.33.1 42 ΟΙΚ 7331  m2 31,50 9,00 283,50

2 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm ΟΙΚ  73.33.3 43 ΟΙΚ 7331  m2  36,00 83,00 2.988,00

3 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια πορσελάνης 
διαστάσεων 60x60 cm  Ν.ΟΙΚ 73.33.3.11 44 ΟΙΚ 7331  m2  39,60 201,00 7.959,60

Αθροισμα δαπανων Ο.Ο.Ε. (Γ)

Αθροισμα δαπανων Ο.Ο.Ε. (Δ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

4 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.  ΟΙΚ  73.35 45 ΟΙΚ 7326.1  μμ  4,50 81,00 364,50

5 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρά πλακίδια 
πορσελάνης Ν.ΟΙΚ 73.33.3.12 46 ΟΙΚ 7331  m2  36,00 107,00 3.852,00

6 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια 
πορσελάνης.  Ν.ΟΙΚ 73.35.2 47 ΟΙΚ 7326.1  μμ  4,95 99,00 490,05

7
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, 
λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, 
κολλητά 

ΟΙΚ  73.26.3 48 ΟΙΚ 7326.1  m2  31,00 26,00 806,00

8 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, 
λευκά ή έγχρωμα, διαστάσεων 50χ50cm.  Ν.ΟΙΚ 73.26.3.1 49 ΟΙΚ 7326.1  m2  40,30 27,00 1.088,10

9 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις πέτρινων τοίχων ή στηθαίων με 
χονδρόπλακες ακανόνιστες.  Ν.ΟΙΚ 73.11.1 50 ΟΙΚ 7312  m2  24,75 55,00 1.361,25

10 Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων 
από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ  75.31.1 51 ΟΙΚ 7531  m2  78,50 41,00 3.218,50

11
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Εξωτερική Θερμομόνωση κτιρίων 
με θερμομονωτικές διαπνέουσες πλάκες από διογκωμμένη πολυστερίνη 
πάχους 100 mm.  

Ν.ΟΙΚ  79.48.1 52 ΟΙΚ 7934  m2  32,38 407,00 13.178,66

12 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμική απομόνωση οροφών και 
δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 100 mm.  Ν.ΟΙΚ 79.45.1 53 ΟΙΚ 7934  m2  28,00 242,00 6.776,00

13

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους 
με ψυχρά υλικά (cool materials). Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, 
αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως με συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας μικρότερο από 0,2 W/mK. 

ΟΙΚ  79.70.1 54 OIK 7744  m2  20,20 407,00 8.221,40

14
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση εσωτερικών χώρων 
κτιρίων με θερμομονωτικές διαπνέουσες πλάκες από διογκωμμένη 
πολυστερίνη πάχους 70 mm.  

Ν.ΟΙΚ 79.48.11 55 ΟΙΚ 7934  m2  23,52 60,00 1.411,20

15 Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. ΟΙΚ  72.16 56 ΟΙΚ 7211  m2  23,50 73,00 1.715,50

53.714,26

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤ:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

1 Κατασκευές από αλουμίνιο. Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από 
αλουμίνιο.  ΟΙΚ  65.31 57 ΟΙΚ 6531  m2  56,00 63,00 3.528,00

Αθροισμα δαπανων Ο.Ο.Ε. (Ε)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4
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Μον. Μέτρ. Τιμή μον. Ποσότητα Δαπάνη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2
Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών. Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες 
ράβδους 

ΟΙΚ  64.1.2 58 ΟΙΚ 6402  Kg  5,30 412,00 2.183,60

3 Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου 
από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους.  ΟΙΚ  62.22 59 ΟΙΚ 6222  Kg  7,30 243,00 1.773,90

4 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με 
τάβλες πάχους 2,5 cm ΟΙΚ  52.80.3 60 ΟΙΚ 5283  m2  22,50 73,00 1.642,50

5 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια 
γαλλικού τύπου. ΟΙΚ  52.86 61 ΟΙΚ 5286  m2  11,00 73,00 803,00

6 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου 
DUROPAL. ΟΙΚ  56.21 62 ΟΙΚ 5617  m2  28,00 10,00 280,00

10.211,00

ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ζ:  ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες πρεσσαριστές 
παλινδρομικές δρομικές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm ΟΙΚ  54.63.1 63 ΟΙΚ 5463.1  m2  195,00 11,00 2.145,00

2 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θυρόφυλλα, συρόμενα 
πρεσσαριστά. Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm ΟΙΚ  54.66.1 64 ΟΙΚ 5466.1  m2  155,00 2,00 310,00

3 Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο με θερμοδιακοπή, μονόφυλλες, χωρίς 
φεγγίτη. Ν.ΟΙΚ  65.2.2.1 65 ΟΙΚ 6502  m2  175,00 21,00 3.675,00

4

Προθήκες από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή, με μονόφυλλη ή δίφυλλη θύρα, 
με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου σε 
φύλλο και κάσα για υποδοχή διπλών υαλοπινάκων, εξωτερικών διαστάσεων 
πλαίσιου μέχρι 22,00 m² 

Ν.ΟΙΚ  65.16.1.1 66 ΟΙΚ 6516  m2  190,00 7,00 1.330,00

5

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής, με 
παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου σε φύλλο και κάσα για υποδοχή 
διπλών υαλοπινάκων, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο 
άξονα. 

Ν.ΟΙΚ  65.17.1 67 ΟΙΚ 6519  m2  200,00 45,00 9.000,00

6
Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 
mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm) 

ΟΙΚ  76.27.4 68 ΟΙΚ 7609.2  m2  95,00 58,00 5.510,00

7 Υαλουργικά. Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου. 
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm ΟΙΚ  76.2.4 69 ΟΙΚ 7609.2  m2  33,70 50,00 1.685,00

8 Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με 
επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15% ΟΙΚ  77.2.2 70 ΟΙΚ 7708  m2  2,80 105,00 294,00

Αθροισμα δαπανων Ο.Ο.Ε. (ΣΤ)
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A/A Είδος εργασίας Κωδ. Άρθρου Α.Τ.
Άρθρο    

Αναθ.
Μον. Μέτρ. Τιμή μον. Ποσότητα Δαπάνη
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9

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

ΟΙΚ  77.80.1 71 ΟΙΚ 7785.1  m2  9,00 645,00 5.805,00

10 Υδρορροή κυκλική σωληνωτή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαμέτρου Φ75 Ν.ΗΛΜ  8062.3.1 72 ΗΛΜ 1  m 3,50 50,00 175,00

11 Υδρορροή ορθογωνική (λούκι) από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαμέτρου 
100mm Ν.ΗΛΜ  8062.4.1 73 ΗΛΜ 1  m 3,50 84,00 294,00

30.223,00

Σσ: 153.149,73

18% x Σσ: 27.566,95

 ΣΣ: 180.716,68

15% x ΣΣ: 27.107,50

Σ1: 207.824,18

Σ2: 1.000,00

Σ = 210.000,00

24% x Σ = 50.400,00

Σtot = 260.400,00

Άθροισμα δαπανών εργασιών Κατηγορίας 1 κατα τη μελέτη ΣσI :

Ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, για πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του Aναδόχου και όφελος αυτού :

Συνολική Δαπάνη Έργασιών Κατηγορίας I κατά τη μελέτη ΣΣI :

Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%) :

Αθροισμα δαπανων Ο.Ο.Ε. (Ζ)

Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την μελέτη (Με Αναθεώρηση - χωρίς ΦΠΑ

)  

Σ = Σ1 + Σ2 + Σ3

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) :

Σύνολο Απαιτούμενης δαπάνης του έργου κατά την μελέτη (Με Αναθεώρηση και ΦΠΑ)  Σtot = Σ + (24% x Σφ) :

Σύνολο Σ1 = ΣΣI + 15% x ΣΣI :

Απολογιστικά για διαχείριση ΑΕΚΚ : 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6

Σωτήρης Αναγνώστου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Λίτσα Παταργιά
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Σπερχειάδα,  15 / 02 / 2021 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σπερχειάδα, 15 / 02 / 2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊστάμενη  Τ.Υ.

Σ3: 1.175,82Αναθεώρηση : 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 260.400,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αρ. Μελ.: 24/2021
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Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 

Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 

σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

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

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 

εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος 

αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 

τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 

επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 

τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 

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

άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 

των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 

χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με 

την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 

τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 

χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 

εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 

προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 

εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 

έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 

εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε 
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στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα 

με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, 

εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών 

υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή 

εκτός αυτού. 

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

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 

πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 

την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

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

τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και 

την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 

όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 

εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 

αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 

(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

“’δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 

οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 

ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε 

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

του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 

σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης 

και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης 

λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο ). 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 
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(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ,λπ.), 

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

εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των 

εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

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

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

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες 

σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

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

της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 

αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 

πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι 

για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του 

κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που 

προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 

προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη 

αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 

αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 

σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 

μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών 

σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, 

υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ), 

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 

του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς 

και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας 

και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 

ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 

αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα 

οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 

τεύχη δημοπράτησης. 
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1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 

καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν 

υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 

είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών 

ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 

χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 

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

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 

για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 

απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 

εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 

υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 

απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 

ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 

επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 

εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 

αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 

παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 

έργων κ,λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 

τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 

ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 

Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 

προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 

των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

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

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 

μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, 

κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
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εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 

έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος 

από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

- Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

- Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

- Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

- Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 

όρους δημοπράτησης. 

- Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 

του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

- Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 

(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 

χρόνου απασχόλησης. 

- Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 

εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

- Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- Για φόρους. 

- Για εγγυητικές. 

- Ασφάλισης του έργου. 

- Προσυμβατικού σταδίου. 

- Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

- Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 

προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 

νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 

επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

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

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

1. Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 

χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 

εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

2. Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 

μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 

αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 

διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 

νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 

αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 
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3. Νομικής υποστήριξης 

4. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 

6. Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού 

7. Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

8. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

10. Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως 

σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 

αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών 

τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και 

ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 

ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

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

διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 

παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας 

σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στενάνωση αρμών υε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 

παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας 

σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

παρόντοςΤιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική 

εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 

περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1  Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών 

είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και 

πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε 

οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 

προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 

Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 

ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 

επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της 

εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 

πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε 

μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 

ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες 

δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται 

στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιοσδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι 

όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη 

που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη 

υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) 

αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα 

εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά 

μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών 

υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν 

δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 

• υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία 

του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 

m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 

βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες 

κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των 

σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών 

ισχύος 300 HP, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
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Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 

να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη 

κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή 

για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 

μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο 

παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 

πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

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

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

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 

ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - 

δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 

απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

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

με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 

περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους 

(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος 

χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα 
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γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος 

χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία 

των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται 

σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με 

την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 

παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 

αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 

πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές 

για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 

παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των 

ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 

δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία 

θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 

ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως 

και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό 

απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής 

επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή 

τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, 

επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

α/

α Είδος Συντελεστής 

1. 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή 

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο 

από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.   

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

 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 

 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. Υαλόθυρεςταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές   

 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο 

από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.   

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

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 

 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. Υαλοστάσια :   

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

 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 

 γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 

 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 

 ε) σιδερένια 1,00 

4. 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 

(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70 
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5. 

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 

6. Σιδερένιες θύρες :   

 α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 

 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο 

πλευρές 2,00 

 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με 

ποδιά) 1,00 

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

7. Προπετάσματα σιδηρά :   

 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 

 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :   

 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 

 β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 

9. Θερμαντικά σώματα :   

 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει 

των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων 

κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων   

 

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος 

μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. 

Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων 

περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. 

Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και 

μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των NET 

OIK περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι 

είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει 

στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει 

να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου 

μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο NET 

OIK. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί 

τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του τύπου 

να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς 

λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone 

cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να 

φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
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1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τ εφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γ κρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γ κρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τ ρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

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

(νερόλουστρο) 

 

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

 

 2.2.5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών 

τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο 

σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την 

πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 
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Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 

αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση 

μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού 

πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές 

προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

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

άρθρο 79.55. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παραπλέυρως της 

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς 

των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

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

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

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

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές  

- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση >5km 0,21 

Εκτός πόλεως  

• οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση >5km 0,19 

• οδοίκακής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση >5km 0,21 

• εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση >3km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

0,03 

 

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου  των άρθρων 

του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά 

τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (NET OIK), 

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με , και αναθεωρείται με βάση 

τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 

αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παρατίθεται η τιμή που αναλογεί 

στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό 

Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, 

καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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ΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
 
Συμπληρωματικά ως προς τους «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ» της παραπάνω παραγράφου για τις τιμές 

μονάδας του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που 

ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες, που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη Έργου, ανεξάρτητα 

από τη θέση και την έκταση αυτών, περιλαμβάνονται επίσης:  

 
 

i. Η τήρηση ημερολογίου του Έργου και αρχείου ποιοτικού ελέγχου, όπως προβλέπονται στους 

Όρους Δημοπράτησης και την ισχύουσα νομοθεσία Δ.Ε.  

 

ii. Οι δαπάνες που απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναγράφονται στην ΕΣΥ  

 

iii. Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του Έργου "όπως 

κατασκευάσθηκε" ("Asbuilt" Drawings) που περιγράφονται στο Μητρώο Έργου για όλες τις 

κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο έργο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των άρθρων 26, 27 και 28 της ΕΣΥ. 

 

iv. Η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των Πινακίδων Πληροφόρησης (Κοινού) 

με τα βασικά στοιχεία του έργου και Αναμνηστικών Πλακών σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας.  

 

v. Η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο.  

 

vi. Οι δαπάνες από καθυστερήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τη μη έγκαιρη υποβολή των 

κάθε είδους μελετών που εκπονούνται από τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται εκ του λόγου 

τούτου πρόσθετη αποζημίωση, τροποποίηση τιμών μονάδας της προσφοράς του, παράταση 

προθεσμιών κλπ  
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ΙΙI. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

 
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.4.1  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2122  100,00%  

 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, 
πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 
m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 
''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων'' 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 21,30  [*] (20,25+1,05)  

 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.4  Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2222  100,00%  

 
      Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, 
οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,70    

 

A.T.: 003  
 
Ν 022.50.1  Αποκάλυψη θεμελίου ενισχυόμενου κατακόρυφου  στοιχείου του 

φέροντος οργανισμού.    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 1127  100,00%  
 
            Καθαίρεση δαπέδου οποιουδήποτε πάχους, άοπλου ή οπλισμένου, σε διαστάσεις κάτοψης 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και με πρόσθετο περιθώριο περιμετρικά του υπό κατασκευή θεμελίου, 
με σκοπό την πλήρη  αποκάλυψη του υφιστάμενου θεμελίου του ενισχυόμενου κατακόρυφου  στοιχείου Κ20 
του φέροντος οργανισμού σε πλάτος και βάθος από την επιφάνεια του δαπέδου. Η κοπή του δαπέδου στις 
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κατάλληλες διαστάσεις θα γίνει με τη μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής ώστε να μην προκληθούν φθορές 
στις γειτνιάζουσες επιφάνειες.  Στη τιμή μονάδος περιλαμβάνεται ο τεμαχισμός των αποκοπτόμενων 
τμημάτων, η αφαίρεση του εδαφικού υλικού χειρωνακτικά, η μεταφορά των υλικών που προκύπτουν σε 
θέση προς φόρτωση επ αυτοκινήτου και η απόρριψή τους σε χώρους που προβλέπεται από τις Δημόσιες 
Αρχές.  
 
Η εργασία αφορά στην αποκάλυψη των πραγματικών διαστάσεων του υφιστάμενου πεδίλου και στην 
εκπλάτυνση αυτού κατόπιν εντολής της επίβλεψης, εφόσον αυτό απαιτηθεί, κατά 40 εκ. πέριξ του πεδίλου 
και σε βάθος έως τη στάθμη έδρασης και επιμετράται ανά τεμάχιο (τεμ).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 167,92    

 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.15.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''. 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 57,05  [*] (56+1,05)  

 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2236  100,00%  

 
      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,90    

 

A.T.: 006  
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ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2238  100,00%  
 
      Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικώνκλπ), καθώς και πλακών 
μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50    

 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.23  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2252  100,00%  

 
      Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε 
πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών 
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος άχρηστων 0,03 m³/m²), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 ''Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60    

 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την 

εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2241  100,00%  
 
      Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
 
Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των 
ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η μεταφορά τους 
σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00    

 

A.T.: 009  
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ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,80    

 

A.T.: 010  
 
Ν 022.4.4  Μερική καθαίρεση μπατικών πλινθοδομών μετά προσοχής, δια χειρών 

ή μικρών φορητών εργαλείων χειρός αλλά άνευ χρήσης μηχανικών 
μέσων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2222  100,00%  

 
      Μερική καθαίρεση μπατικών πλινθοδομών μετά προσοχής, δια χειρών ή μικρών φορητών εργαλείων 
χειρός αλλά άνευ χρήσης μηχανικών μέσων και μετά της χειρωνακτικής μεταφοράς σε θέσης απόθεσης. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η 
συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-02 
''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας προ της καθαιρέσεως.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,71    

 

A.T.: 011  
 
Ν 022.65.2.1  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροής.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροής για την εφαρµογή εξωτερικήςθερµοµόνωσης στις 
προσόψεις του κτηρίου. Η τιµήπεριλαµβάνει την εργασίααποξήλωσης υδρορροών,  κατακόρυφων ή 
οριζόντιων, και την εργασίας πλήρης επανατοποθέτησης µετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης 
της θερµοπρόσοψης.Περιλαµβάνονται πάσης φύσεως υλικά, µικροϋλικά και εργαλεία, αλλά δεν 
περιλαμβάνεται η προμήθεια νέων υδροροών, η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) αποξηλωθείσας υδρορροής.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,20    

 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2204  100,00%  
 
      Καθαίρεση ανωδομώναργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές 
αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,55  [*] (22,5+1,05)  

 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2171  100,00%  
 
      Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,900    

 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1  Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 

οδών καλής βατότητας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 1136  100,00%  
 
      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)    
( 1 tkm )  Τοννοχιλιόμετρο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,350    

 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 31.2.2  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα 

των 250 kg τσιμέντου ανά m³  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3208  100,00%  
 
Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων έργου, σε 
στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του 
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εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού 
σκυροδέματος''. 
 
 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα 
σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η 
διαμόρφωση της άνω στάθμης,  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 78,00    

 

A.T.: 016  
 
Ν 032.1.5.1  Κατασκευή πρόσθετου τμήματος πεδίλου ενισχυόμενου κατακόρυφου 

στοιχείου φέροντος οργανισμού, με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  100,00%  
 
      Για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάμενου αποκεκαλυμμένου θεμελίου στο πλαίσιο της ενίσχυσης 
του φέροντος υποστυλώματος, οιωνδήποτε διαστάσεων και βάθους. Στη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα : 
1ον) η προετοιμασία της επιφάνειας του υφιστάμενου θεμελίου για την απαλλαγή του σαθρά τμήματα και η 
διαμόρφωση της επιφάνειας για της αύξηση της αλληλεμπλοκής των αδρανών  
2ον) η όπλιση του θεμελίου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης μετά της αξίας των οπλισμών 
3ον) η έκχυση του σκυροδέματος ποιότητας C20/25 για τη πλήρωση της επιφάνειας σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης.  
Οι βλητρώσεις πληρώνονται ιδιαιτέρως με άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  πεδίλου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 436,80    

 

A.T.: 017  
 
Ν 032.2.5.11  Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους ως και 15cm   

 
      Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους ως και 15cm επί κατακορύφων  στοιχείων φέροντος 
οργανισμού σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 3,50 μ  εκτοξευόμενο κατά στρώσεις.  
Ως αδρανές χρησιμοποείται άμμος  κονιοδεμάτων και  θραυστό υλικό λατομείου διαμέτρου κόκκου μέχρι 7 
mm. Περιεκτικότητα τσιμέντου 600 kg/m3. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη: 
α. Καθαρισμός της επιφάνειας εκτόξευσης με μεταλλική βούρτσα. 
β. Πλύσιμο της επιφάνειας με άφθονο νερό υπό πίεση και διαβροχή της μέχρι την εκτόξευση. 
γ. Μετά την εκτόξευση και επί μία βδομάδα η επιφάνεια θα διατηρείται συνεχώς υγρή. 
δ. Ο  απαιτούμενος ξυλότυπος και τα ικριώματα εργασίας κινητά. 
ε) Η προσκόμιση και αποκομιδή όλου του απαραίτητου εξοπλισμού. 
στ) η όπλιση του στοιχείου μετά της αξίας των οπλισμών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
Οι βλητρώσεις πληρώνονται ιδιαιτέρως με άλλα άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) κατακόρυφου στοιχείου φέροντος οργανισμού.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 211,11    
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A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 

οπλισμοί κατηγορίας B500C  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη 
της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, 
τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά 
διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. 
Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενεςποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,07    

 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3811  100,00%  

 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. 
φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m² κλπ), σε οποιαδήποτε 
στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών 
από σκυρόδεμα (τύποι)''. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50    

 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-
92.1  

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Bλήτρα από ράβδους Φ10 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7025  100,00%  

 
      Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων / διατηρουμένων στοιχείων/μελών κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου για να υπάρξει το απαραίτητο διάκενο για 
την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη η διάμετρος της οπής θα 
είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατμητικούς συνδέσμους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10 x 
Dβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη. 
· Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαμέτρου ώστε ''να 
βρίσκει'' στα τοιχώματα της οπής. 
· Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού. 
· Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού: 
- με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 
- με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης. 
· Η προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής. 
· Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί η εκροή 
του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία 
προς τα πάνω (overhead). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο με συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια 
να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πολήρως το διάκενο μεταξύ 
συνδέσμου και παρειών (άντυγος) οπής. 
· Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών 
- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και ότι το 
προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους 
- δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από παρέλευση 29h εάν εφαρμοσθεί εποξειδικό 
συγκολλητικό ή 7 ημερών εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα 
- δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις κάμπτονται τα 
προεξέχοντα τμήματα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιμή είναι 
επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση). 
 
Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά μέτρα 
που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσαβλήτρα αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και μέσων 
εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισμού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα διαμορφωθούν 
τα βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιμετρηθεί μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό των σκυροδεμάτων (θα 
συμπεριληφθεί στους πίνακες οπλισμών). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα ανωτέρω (τεμ.).    
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,30    

 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-
92.2  

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Bλήτρα από ράβδους Φ12 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7025  100,00%  

 
      Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων / διατηρουμένων στοιχείων/μελών κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου για να υπάρξει το απαραίτητο διάκενο για 
την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη η διάμετρος της οπής θα 
είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατμητικούς συνδέσμους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10 x 
Dβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη. 
· Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαμέτρου ώστε ''να 
βρίσκει'' στα τοιχώματα της οπής. 
· Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού. 
· Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού: 
- με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 
- με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης. 
· Η προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής. 
· Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί η εκροή 
του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία 
προς τα πάνω (overhead). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο με συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια 
να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πολήρως το διάκενο μεταξύ 
συνδέσμου και παρειών (άντυγος) οπής. 
· Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών 
- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και ότι το 
προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους 
- δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από παρέλευση 29h εάν εφαρμοσθεί εποξειδικό 
συγκολλητικό ή 7 ημερών εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα 
- δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις κάμπτονται τα 
προεξέχοντα τμήματα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιμή είναι 
επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση). 
 
Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά μέτρα 
που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσαβλήτρα αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και μέσων 
εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισμού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα διαμορφωθούν 
τα βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιμετρηθεί μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό των σκυροδεμάτων (θα 
συμπεριληφθεί στους πίνακες οπλισμών). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα ανωτέρω (τεμ.).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,50    
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A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-
92.3  

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Bλήτρα από ράβδους Φ14 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7025  100,00%  

 
      Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων / διατηρουμένων στοιχείων/μελών κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου για να υπάρξει το απαραίτητο διάκενο για 
την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη η διάμετρος της οπής θα 
είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατμητικούς συνδέσμους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10 x 
Dβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη. 
· Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαμέτρου ώστε ''να 
βρίσκει'' στα τοιχώματα της οπής. 
· Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού. 
· Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού: 
- με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 
- με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης. 
· Η προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής. 
· Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί η εκροή 
του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία 
προς τα πάνω (overhead). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο με συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια 
να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πολήρως το διάκενο μεταξύ 
συνδέσμου και παρειών (άντυγος) οπής. 
· Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών 
- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και ότι το 
προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους 
- δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από παρέλευση 29h εάν εφαρμοσθεί εποξειδικό 
συγκολλητικό ή 7 ημερών εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα 
- δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις κάμπτονται τα 
προεξέχοντα τμήματα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιμή είναι 
επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση). 
 
Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά μέτρα 
που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσαβλήτρα αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και μέσων 
εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισμού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα διαμορφωθούν 
τα βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιμετρηθεί μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό των σκυροδεμάτων (θα 
συμπεριληφθεί στους πίνακες οπλισμών). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα ανωτέρω (τεμ.).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,90    

 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-
92.4  

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Bλήτρα από ράβδους Φ16 mm.  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7025  100,00%  

 
      Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων / διατηρουμένων στοιχείων/μελών κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου για να υπάρξει το απαραίτητο διάκενο για 
την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα. Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη η διάμετρος της οπής θα 
είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους διατμητικούς συνδέσμους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10 x 
Dβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη. 
· Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαμέτρου ώστε ''να 
βρίσκει'' στα τοιχώματα της οπής. 
· Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού. 
· Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού: 
- με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 
- με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης. 
· Η προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής. 
· Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί η εκροή 
του συγκολλητικού υλικού θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία 
προς τα πάνω (overhead). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο με συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια 
να τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πολήρως το διάκενο μεταξύ 
συνδέσμου και παρειών (άντυγος) οπής. 
· Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών 
- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και ότι το 
προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους 
- δοκιμή με το χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από παρέλευση 29h εάν εφαρμοσθεί εποξειδικό 
συγκολλητικό ή 7 ημερών εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα 
- δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις κάμπτονται τα 
προεξέχοντα τμήματα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιμή είναι 
επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται στην αρχική τους θέση). 
 
Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά μέτρα 
που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσαβλήτρα αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και μέσων 
εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισμού ποιότητας Β500C από τον οποίο θα διαμορφωθούν 
τα βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιμετρηθεί μαζί με τον λοιπό εξοπλισμό των σκυροδεμάτων (θα 
συμπεριληφθεί στους πίνακες οπλισμών). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα ανωτέρω (τεμ.).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,30    

 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.10.4  Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4664.1  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
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ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
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α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 771-1 ''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού 
ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά 
των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η 
χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 
που παρασκευάζεται επί τόπου     
 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικώνπροσμίκτων κονιαμάτων, αλλά 
δεν συμπεριλαμβάνεται: 
 
γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικάπρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε 
θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 
2,5 N/mm². 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 ''Τοίχοι από οπτόπλινθους'', σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, 
με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί 
τόπου.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 33,50    

 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.10.2  Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4662.1  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 771-1 ''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού 
ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά 
των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η 
χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος 
που παρασκευάζεται επί τόπου     
 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικώνπροσμίκτων κονιαμάτων, αλλά 
δεν συμπεριλαβάνεται: 
 
γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικάπρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
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δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε 
θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 
2,5 N/mm². 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 ''Τοίχοι από οπτόπλινθους'', σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, 
με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί 
τόπου.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50    

 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.1  Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) 

από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
δρομικών τοίχων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,80    

 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.2  Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) 

από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  

 
      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², 
σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, 
η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης 
φύσεως υπολείμματα υλικών.  
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 
4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
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( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,70    

 

A.T.: 028  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.1.2  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων 

τοιχοδομών. Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7102  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 
επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων 
κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων 
(μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του 
κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω 
καιρικών συνθηκών). 
 
 
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg 
τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των 
μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική 
βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από 
την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός 
καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) όψεως    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,20    

 

A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.31  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

μαρμαροκονίαμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7131  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 29 από 53 

 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 
επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων 
κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων 
(μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του 
κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω 
καιρικών συνθηκών). 
 
 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,20    

 

A.T.: 030  
 
Ν.ΗΛΜ 8000.1.12  Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης ύδρευσης - αποχέτευσης και 

αποξήλωση της παλαιάς εγκατάστασης.   
 
Πλήρης κατασκευή της νέας εγκατάστασης ύδρευσης - αποχέτευσης στο  κτίριο και αποξήλωση της 
υφιστάμενης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και των όρων των τευχών δημοπράτησης του έργου. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

• Όλα τα υλικά που συνθέτουν τα νέα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, δηλ. 
✓ Σωλήνες πολυαιθυλενίου με πιστοποίηση για πόσιμο νερό Φ16 σε σπιράλ 
✓ Σωλήνες πολυαιθυλενίου με πιστοποίηση για πόσιμο νερό Φ18 σε σπιράλ 
✓ Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι DN20 β.τ. πράσινη 
✓ Εξαρτήματα χαληβδοσωλήνων 
✓ Συλλέκτες 3/4"  2 παροχών με διακόπτες 
✓ Συλλέκτες 3/4"  3 παροχών με διακόπτες 
✓ Συλλέκτες 3/4"  4 παροχών με διακόπτες 
✓ Ρακόρ σύσφιξης πλαστικής σωλήνας Φ18 
✓ Γωνίες υδροληψίας με ρακόρ 16x2 
✓ Σπιράλ 1/2"χ1/2" 25cm 
✓ Διακόπτες 1/2" x  1/2" σφαιρικός χρωμέ γωνιακός 
✓ Διακόπτες σφαιρικός 3/4" 
✓ Μηχανισμοί για καζανάκι 
✓ Βρύσες σφαιρικές 
✓ Πίνακες υδροληψίας 50x45 
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✓ Πίνακες υδροληψίας 40x45 
✓ Σωλήνες αποχέτευσης U-PVC 6 Atm Φ32 
✓ Σωλήνες αποχέτευσης U-PVC 6 Atm Φ40 
✓ Σωλήνες αποχέτευσης U-PVC 6 Atm Φ50 
✓ Σωλήνες αποχέτευσης U-PVC 6 Atm Φ100 
✓ Σωλήνες αποχέτευσης U-PVC 6 Atm Φ125 
✓ Σιφώνια δαπέδου U-PVC Φ50 
✓ Σιφώνια νιπτήρα ορειχάλκινα Χρωμέ 
✓ Φρεάτια αποχέτευσης PP 30Χ30 
✓ Μηχανοσίφωνες κλειστοί 
✓ Βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 
✓ Λοιπά μικροεξαρτήματα σωληνώσεων αποχέτευσης 

• Ο εξοπλισμός των λουτρών του κτιρίου, δηλ. 
✓ Λεκάνες ΑΜΕΑ 
✓ Λεκάνες   
✓ Νιπτήρες ΑΜΕΑ 
✓ Νιπτήρες 
✓ Καθρέπτες 
✓ Μπαταρίες νιπτήρα 
✓ Μπάρες στήριξης ΙΝΟΧ ανακλινόμενες 
✓ Μπάρες στήριξης ΙΝΟΧ απλές 
✓ Θήκες χειροπετσετών 
✓ Πιγκάλ 
✓ Καλάθια μπάνιου 
✓ Χαρτοθήκες 
✓ Καζανάκια 

• Όλες οι εργατικές δαπάνες εγκατάστασης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και του 
εξοπλισμού των λουτρών του κτιρίου 

• Όλες οι εργατικές δαπάνες για την αποξήλωση της παλαιάς εγκατάστασης και του αντίστοιχου 
εξοπλισμού 

 
Στην τιμή αυτού του άρθρου δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα καθώς 
και η αντικατάσταση των υδρορροών του κτιρίου, διότι αποζημιώνονται ιδιαιτέρως με άλλα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 
 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης της 
Υπηρεσίας και με όσα ορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, ενώ όλα τα υλικά θα πρέπει να 
ελέγχονται και να εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
 
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 5100,00    

 

A.T.: 031  
 
Ν.ΗΛΜ 8000.1.11  Πλήρης κατασκευή της νέας εγκατάστασης θέρμανσης – κλιματισμού 

και σύνδεση με την υφιστάμενη εγκατάσταση.   
 
Πλήρης κατασκευή της νέας εγκατάστασης θέρμανσης - κλιματισμού και σύνδεση με την υφιστάμενη 
εγκατάσταση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και των όρων των τευχών δημοπράτησης του έργου. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

• Όλα τα υλικά που συνθέτουν τα νέα δίκτυα θέρμανσης - κλιματισμού, δηλ. 
✓ Επενδεδυμένοι χαλκοσωλήνες Φ18Χ1 
✓ Επενδεδυμένοι χαλκοσωλήνες Φ22Χ1 
✓ Συλλέκτες 1" ορειχάλκινος 4 παροχών με διακόπτες 
✓ Συλλέκτες 1 1/4" ορειχάλκινος 2 παροχών 
✓ Συλλέκτες 1 1/4" ορειχάλκινος 9 παροχών 
✓ Αυτόματα εξαεριστικά δικτύου με εξαρτήματα σύνδεσης 
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✓ Θερμοστάτες χώρου αναλογικοί 
✓ Χρονοδιακόπτες ράγας εβδομαδιαίοι με εφεδρεία 
✓ Αντλία θερμότητας αέρα – νερού, ψύξης - θέρμανσης 23KW τεχνολογίας inverter, 

αποδιδόμενης της ισχύος αυτής σε συνθήκες σχεδιασμού 
✓ Δοχείο αδρανείας 100lt με μόνωση χωρίς εναλλάκτη 
✓ Fancoil 100 cfm με πόδια και χειριστήριο inverter 
✓ Fancoil 200 cfm με πόδια και χειριστήριο inverter 
✓ Fancoil 300 cfm με πόδια και χειριστήριο inverter 
✓ Fancoil 350 cfm με πόδια και χειριστήριο inverter 
✓ Fancoil 400 cfm με πόδια και χειριστήριο inverter 
✓ Ρακόρ σύσφιξης χαλκοσωλήνα αρσ. Φ18 
✓ Ρακόρ σύσφιξης χαλκοσωλήνα αρσ. Φ22 
✓ Βάνες τρίοδες 1 1/2" 
✓ Διακόπτες σφαιρικοί μίνι με ρακόρ σύσφιξης για σωλήνα χαλκού  
✓ Διακόπτες σφαιρικοί 1/2" 
✓ Διακόπτες σφαιρικοί 1" 
✓ Διακόπτες σφαιρικοί 1 1/4" 
✓ Διακόπτες σφαιρικοί 1 1/2" 
✓ Αυτόματοι πληρώσεως 
✓ Πίνακας υδροληψίας 80x45 
✓ Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι Φ42X1,20 
✓ Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι Φ35X1,00 
✓ Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι Φ28X1,00 
✓ Εξαρτήματα χαλκοσωλήνων 

• Όλες οι εργατικές δαπάνες εγκατάστασης του νέου δικτύου θέρμανσης - κλιματισμού 

• Όλες οι εργατικές δαπάνες για την αποξήλωση τμήματος της παλαιάς εγκατάστασης και σύνδεση 
του παλαιού δικτύου με το νέο. 

 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης της 
Υπηρεσίας και με όσα ορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, ενώ όλα τα υλικά θα πρέπει να 
ελέγχονται και να εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
 
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 19500,00    

 

A.T.: 032  
 
Ν.ΗΛΜ 8000.1.13  Πλήρης κατασκευή της νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης και αποξήλωση 

της παλαιάς εγκατάστασης.   
 
Πλήρης κατασκευή της νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης στο κτίριο και αποξήλωση της παλαιάς 
εγκατάστασης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις προδιαγραφές των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και των όρων των τευχών δημοπράτησης του έργου. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

• Όλα τα υλικά που συνθέτουν τη νέα ηλεκτρική εγκατάσταση, δηλ.: 
✓ ηλεκτρικοί πίνακες χωνευτοί 4 σειρών 48 στοιχείων, IP40 πλήρης με κλεμμενς ουδέτερου και 

γείωσης με τις γέφυρες 
✓ ηλεκτρικοί πίνακες χωνευτοί 2 σειρών 24 στοιχείων, IP40 πλήρης με κλεμμενς ουδέτερου και 

γείωσης με τις γέφυρες 
✓ ηλεκτρικοί πίνακες χωνευτοί 1 σειράς 12 στοιχείων, IP40 πλήρης με κλεμμενς ουδέτερου και 

γείωσης με τις γέφυρες 
✓ ηλεκτρικοί πίνακες επίτοιχοι1σειρών 6 στοιχείων, IP40 πλήρης με κλεμμενς ουδέτερου και 

γείωσης με τις γέφυρες 
✓ βάσεις ασφαλειών neozed 1Ρ με κάλυμμα και  μήτρα  16Α 
✓ βάσεις ασφαλειών neozed 3P με κάλυμμα και μήτρα  63 A 
✓ ασφάλειες neozed 16A 400Vac 
✓ ασφάλειες neozed 25A 400Vac  
✓ ασφάλειες neozed 50A 400Vac 
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✓ πώμα ασφαλείας neozed 63A 
✓ πώμα ασφαλείας neozed 16A 
✓ μικροαυτόματοι ενδεικτικού τύπου s201-c 10 
✓ μικροαυτόματοι ενδεικτικού τύπου s201-c 16 
✓ μικροαυτόματοι ενδεικτικού τύπου s201-c 20 
✓ μικροαυτόματοι ενδεικτικού τύπου s203-κ 20 
✓ ενδεικτικές λυχνίες ράγας led 3P 230 V 
✓ ενδεικτικές λυχνίες ράγας led 1 ρ 230 V 
✓ ραγοδιακόπτες φορτίου 1P 40A 
✓ ραγοδιακόπτες φορτίου 1P 25A 
✓ ρελέ διαφυγης (Δ.Δ.Τ.) 4χ63A/30mA 
✓ ραγοδιακόπτες φορτίου 3P 25A 
✓ ραγοδιακόπτες φορτίου 3P 40A 
✓ ραγοδιακόπτες φορτίου 3P 63A 
✓ ρευματοδότες schuko ενδεικτικού τύπου legrand valena 
✓ ρευματοδότες schuko στεγανοί ενδεικτικού τύπου legrand valena 
✓ διακόπτες απλοί ενδεικτικού τύπου legrand valena 
✓ διακόπτες κομμυτατέρ ενδεικτικού τύπου legrand valena 
✓ διακόπτες αλερετούρ ενδεικτικού τύπου legrand valena 
✓ μπουτόν φωτεινά ενδεικτικού τύπου legrand valena     
✓ πρίζες τηλεφώνου διπλές 
✓ κουτιά χωνευτά διακόπτη 
✓ κουτιά χωνευτά διακλάδωσης 
✓ ενδοδαπέδια κουτιά 6 στοιχείων pop-up  με κιτ χωνευτής τοποθέτησης 
✓ ενδοδαπέδια κουτιά 3 στοιχείων pop-up  με κιτ χωνευτής τοποθέτησης 
✓ φωτιστικά με λαμπτήρες led ~ 600 lum 
✓ φωτιστικά με λαμπτήρες led ~ 800 lum 
✓ φωτιστικά με λαμπτήρες led ~ 1200 lum 
✓ φωτιστικά με λαμπτήρες led ~ 3000 lum 
✓ φωτιστικά με λαμπτήρες led ~ 3500 lum 
✓ φωτιστικά με λαμπτήρες led ~ 4000 lum 
✓ φωτιστικά με λαμπτήρες led ~ 5000 lum 
✓ φωτιστικά με λαμπτήρες led ~ 6200 lum 
✓ φωτιστικά με λαμπτήρες led τύπου προβολέα ip65 ~ 10000 lum 
✓ αγωγοί H07V-U 1,5 mm2 
✓ αγωγοίH07V-U 2,5 mm2 
✓ αγωγοίH07V-U 4 mm2 
✓ αγωγοίH07V-U 6 mm2 
✓ καλώδια Α05VV-R  5x16 mm2 
✓ καλώδιαUTP 4 ΖΕΥΓ.CAT.5Ε 
✓ σωλήνες καλωδίων PVC μεσαίου τύπου ευθύγραμμοι Φ16 
✓ σωλήνες καλωδίων PVC μεσαίου τύπου ευθύγραμμοι Φ20 
✓ σωλήνες καλωδίων PVC μεσαίου τύπου ευθύγραμμοι Φ25 
✓ σωλήνες καλωδίων PVC μεσαίου τύπου ευθύγραμμοι Φ40 
✓ εξαρτήματα σωλήνων PVC 
✓ καπς καλωδίων  
✓ κλεμμενς για τη σύνδεση καλωδίων 2,5 mm2  σειρά 12 τεμαχίων 
✓ κλεμμενς για τη συνδεση καλωδιων 4 mm2  σειρά 12 τεμαχίων 
✓ κλεμμενς για τη συνδεση καλωδιων 6 mm2  σειρά 12 τεμαχίων 
✓ ηλεκτρόδια επιχαλκωμένου χάλυβα (ράβδος) γείωσης Φ16 χ 1,5m 
✓ σφιγκτήρες γειώσεως ηλεκτροδίου 3/4'' ορειχαλκινος 
✓ χαλκός γειώσεως 25 mm2 
✓ Ταινίες PVC Μονωτικές 19mmX0,13mm 20m 

• Όλες οι εργατικές δαπάνες εγκατάστασης των ηλεκτρικών δικτύων του κτιρίου 

• Όλες οι εργατικές δαπάνες για την αποξήλωση της παλαιάς εγκατάστασης  
 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης της 
Υπηρεσίας και με όσα ορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, ενώ όλα τα υλικά θα πρέπει να 
ελέγχονται και να εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
 
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 7500,00    

 

A.T.: 033  
 
Ν.ΗΛΜ 066.30.11  Υδραυλικό αναβατόριο κάθετης ανύψωσης για ΑΜΕΑ.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές λειτουργίας εξωτερικού υδραυλικού αναβατόριου 
κάθετης ανύψωσης για ΑΜΕΑ., για μικρά ύψη ανύψωσης και ωφέλιμου φορτίου μέχρι 250 Kgr, κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και 
μικροϋλικά για την πλήρη κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία του αναβατορίου. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) αναβατορίου πλήρως εγκατεστημένου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 5000,00    

 

A.T.: 034  
 
Ν.ΗΛΜ 8256.8.3  Ηλιακός θερμοσίφωνας 160lt πλήρης   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 24  100,00%  

 
      Ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας 160lt πλήρης, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα 
αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και 
συνδέσεως. Περιλαμβάνονται η βάση, οι σωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία 
τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 575,64    
 

A.T.: 035  
 
ΑΤΗΕ 8201.1.2  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  

 
      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον 
τοίχο καθώς και τη σχετική πινακίδα, πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  
Γομώσεως 6 kg 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 37,78    

 

A.T.: 036  
 
ΑΤΗΕ Ν8202.1.3  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτόματος, με κεφαλή sprinkler 

γομώσεως 6 kg 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτοδιεγειρόμενος με κεφαλή sprinkler πλήρης με το αντίστοιχο 
στήριγμα αναρτήσεως του από την οροφή καθώς και τη σχετική πινακίδα, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 77,03    

 

A.T.: 037  
 
ΑΤΗΕ Ν8202.3  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 5 kg 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  

 
      Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του 
στον τοίχο καθώς και τη σχετική πινακίδα, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 399,68    
 

A.T.: 038  
 
ΑΤΗΕ Ν8204.1.1  Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη με πυροσβεστικό κρουνό  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 20  100,00%  

 
      Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ενός αυλού με εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα 20 m και με ή χωρίς θέση 
φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά καθώς και τη σχετική πινακίδα, επί τόπου με 
την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 199,42    

 

A.T.: 039  
 
Ν.ΗΛΜ 8987.1.1  Φωτιστικό ασφαλείας συστήματος πυρανίχνευσης.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό ασφαλείας συστήματος πυρανίχνευσης με led, τροφοδοτούμενο από το κεντρικό κύκλωμα 
ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, μετά των 
υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία 
συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 65,27    

 

A.T.: 040  
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ΑΤΗΕ Ν62.1.1  Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 
      Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού απλός μετά βάσεως κατάλληλος για εγκατάσταση στην οροφή, 
ρυθμιζόμενης φωτοευαισθησίας, με καθαριζόμενο και αντικαθιστούμενο θάλαμο, με δυνατότητα 
αποστράγγισης υγρασίας, ψηφιακά οριζόμενης διεύθυνσης, εσωτερικό απομονωτή βραχυκυκλώματος για 
την απρόσκοπτη λειτουργία του βρόγχου, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών 
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 74,02    

 

A.T.: 041  
 
ΑΤΗΕ Ν8840.3.1  Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών συστήματος κατάσβεσης   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών συστήματος κατάσβεσης από πλαστικό ABS με μεταλλική 
πλάτη, με όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ελέγχου κάθε μεμονωμένου στοιχείου στην κάθε ζώνη, 
ενδείξεων, το τροφοδοτικό και τις μπαταρίες μολύβδου, τον προγραμματιζόμενο μικροϋπολογιστή, δηλαδή 
προμήθεια εντοίχιση και στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 322,77    

 

A.T.: 042  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 

πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
20x20 cm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7331  100,00%  

 
      Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή 
με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου 
χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 31,50    
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A.T.: 043  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.3  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 

πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
40x40 cm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7331  100,00%  

 
      Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm, 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή 
με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου 
χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 36,00    

 

A.T.: 044  
 
Ν 073.33.3.11  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 

πορσελάνης διαστάσεων 60x60 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7331  100,00%  
 
      Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια πορσελάνης, 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, αντοχής σε 
απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 60x60 cm, ενδεικτικού τύπου TANUM CENIZA RV, οποιουδήποτε 
χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με 
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή 
με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου 
χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής 
επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 39,60    

 

A.T.: 045  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.35  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 

πλακίδια.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  
 
      Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα ή 
έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50    

 

A.T.: 046  
 
Ν 073.33.3.12  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρά 

πλακίδια πορσελάνης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7331  100,00%  
 
      Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρά ( R11) πλακίδια πορσελάνης, 1ης ποιότητας ανυάλωτα, 
έγχρωμα, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', οποιουδήποτε χρώματος, διαστάσεων  και σχεδίου 
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την έγκριση της Υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις 
με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα πλακίδια και ο επιμελής 
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 36,00    

 

A.T.: 047  
 
Ν 073.35.2  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια 

πορσελάνης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  
 
      Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια πορσελάνης οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα 
ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.  
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
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( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,95    

 

A.T.: 048  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.26.3  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 

πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  

 
      Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές'', τοποθετούμενα μετά την 
απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ 
ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση 
των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς 
χρωστικές ή αρμόστοκο.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές 
των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών 
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 31,00    

 

A.T.: 049  
 
Ν 073.26.3.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 

πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, διαστάσεων 50χ50cm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  
 
      Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, διαστάσεων 50χ50cm, ενδεικτικού 
τύπου HERITAGE BLANC GRIP, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές'', τοποθετούμενα μετά την απόξεση των 
επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου ή 
κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με 
λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή 
αρμόστοκο.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές 
των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών 
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 40,30    

 

A.T.: 050  
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Ν 073.11.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις πέτρινων τοίχων ή στηθαίων 
με χονδρόπλακες ακανόνιστες.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7312  100,00%  

 
      Επιστρώσεις πέτρινων τοίχων ή στηθαίων με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και 
επιφανείας άνω των 0,10 m², επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg 
τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, 
με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 24,75    

 

A.T.: 051  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.31.1  Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές 

παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7531  100,00%  
 
      Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-
03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, 
μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 78,50    

 

A.T.: 052  
 
Ν 079.48.1  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Εξωτερική Θερμομόνωση 

κτιρίων με θερμομονωτικές διαπνέουσες πλάκες από διογκωμένη 
πολυστερίνη πάχους 100 mm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7934  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος 
υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από 
φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε 
παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
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(γ) Η χρήση όλων των ενσωματωμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή 
(δ) Εφίσταται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων (θερμοπρόσοψη), με θερμομονωτικές διαπνέουσες πλάκες 
από διογκωμένη πολυστερίνη , με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,032 W/mK ή βέλτιστο. 
Η επιλογή του συστήματος θερμοπρόσοψης θα γίνει από την Υπηρεσία μετά από σχετική πρόταση του 
αναδόχου και κατόπιν της προσκόμισης στην Υπηρεσία όλων των απαιτούμενων από την ισχύουσα 
νομοθεσία πιστοποιήσεων ως προς τα υλικά και την εφαρμογή του συστήματος (πιστοποίηση 
συστήματος κ.α.) καθώς και πλήρη τεχνική περιγραφή για τον τρόπο εφαρμογής του προτεινόμενου 
συστήματος. 
Το σύστημα θερμομόνωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε παλιές επιχρισμένες και 
χρωματισμένες επιφάνειες. 
Τα βασικά υλικά του θερμομονωτικού συστήματος είναι τα εξής: οι θερμομονωτικές πλάκες (πάχος 
10εκ), όλα τα υλικά και εξαρτήματα τοποθέτησης (κόλλες, σύνδεσμοι κλπ) και το πλέγμα ενίσχυσης του 
επιχρίσματος. 
Κατά την εφαρμογή του συστήματος πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής: 
1. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, χωρίς υπολείμματα λαδιού, επίπεδο και χωρίς σαθρά 
τμήματα. Οποιεσδήποτε ανωμαλίες στις όψεις θα αποξηλωθούν - καθαιρεθούν, θα λειανθούν και θα 
αποκατασταθούν ώστε να αποτελέσουν ένα άρτιο και τεχνικά αποδεκτό υπόβαθρο για την εφαρμογή του 
συστήματος. Πριν την έναρξη των εργασιών οι όψεις πρέπει να ζυγίζονται και αλφαδιάζονται με ράμματα ή 
με λέιζερ προκειμένου να επιτευχθεί άρτιο επίπεδο αποτέλεσμα στις επιφάνειες του συστήματος. 
2. Στοιχεία τα οποία είναι τοποθετημένα στις όψεις όπως υδρορροές, κουδούνια, μεγάφωνα, 
κλιματιστικές μονάδες, σωληνώσεις κλπ, πρέπει να αποξηλωθούν και να επανατοποθετηθούν, ενώ θα 
πρέπει να προβλεφθούν μεταλλικές αναμονές για την επανατοποθέτησή τους. Η αποξήλωση και 
επανατοποθέτησή τους δε συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου. 
3. Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφέςΕΝ13163:2001 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 . Η μηχανική στερέωση των πλακών θα γίνει λαμβάνοντας υπ' όψη την 
κατάσταση του υποστρώματος. 
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και επιπλέον ειδικά προφίλ 
και λοιπά υλικά επί τόπου του έργου όπως: οδηγός εκκίνησης αλουμινίου, νεροσταλάκτες, γωνιόκρανα, 
προφίλ ένωσης, ειδικές λάμες και προφίλ, υλικά σφράγισης, αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης ενός 
συστατικού και γενικά κάθε υλικού και μικροϋλικού που απαιτείται για την πλήρη περαιωμένη τεχνικά άρτια 
εφαρμογή του συστήματος θερμοπρόσοψης. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά όλων των υλικών στο έργο, η προετοιμασία των 
επιφανειών(αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων, κλπ), η χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων και 
εργαλείων εφαρμογής, η τοποθέτηση ικριωμάτων και η εργασία σε οποιοδήποτε ύψος από το 
διαμορφωμένο έδαφος. 
Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται τυχόν αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που μπορεί να 
θεωρηθεί απαραίτητη. Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση και επανατοποθέτηση των 
κιγκλιδωμάτων των παραθύρων και θυρών, αλλά συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενες μεταλλικές 
αναμονές για την άρτια επανατοποθέτησή τους. 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
''Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 32,38    

 

A.T.: 053  
 
Ν 079.45.1  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμική απομόνωση οροφών 

και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 100 mm.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7934  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος 
υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από 
φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε 
παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματωμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή 
(δ) Εφίσταται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
Θερμομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες μονωτικού υλικού πάχους 100mm, με φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 ''Θερμομονώσεις δωμάτων''.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 28,00    

 

A.T.: 054  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.70.1  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κτιριακού 

κελύφους με ψυχρά υλικά (coolmaterials). Εφαρμογή θερμομονωτικού, 
άκαυστου, αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως με συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας μικρότερο από 0,2 W/mK.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  OIK 7744  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος 
υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από 
φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε 
παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματωμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή 
(δ) Εφίσταται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cool materials), υψηλής 
ανακλαστικότητας, συνοδευόμενων από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας 
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στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), (με βάση τα Πρότυπα ASTM E 903/ASTM G159) και του 
συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371).  
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η εφαρμογή δύο στρώσεων 
του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και εργασία) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,20    

 

A.T.: 055  
 
Ν 079.48.11  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση εσωτερικών 

χώρων κτιρίων με θερμομονωτικές διαπνέουσες πλάκες από 
διογκωμμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7934  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος 
υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από 
φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε 
παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματωμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή 
(δ) Εφίσταται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
Θερμομόνωση εσωτερικών χώρων κτιρίων, με θερμομονωτικές διαπνέουσες πλάκες 
από διογκωμένη πολυστερίνη , με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,032 W/mK ή βέλτιστο. 
Η επιλογή του συστήματος θερμοπρόσοψης θα γίνει από την Υπηρεσία μετά από σχετική πρόταση του 
αναδόχου και κατόπιν της προσκόμισης στην Υπηρεσία όλων των απαιτούμενων από την ισχύουσα 
νομοθεσία πιστοποιήσεων ως προς τα υλικά και την εφαρμογή του συστήματος (πιστοποίηση 
συστήματος κ.α.) καθώς και πλήρη τεχνική περιγραφή για τον τρόπο εφαρμογής του προτεινόμενου 
συστήματος. 
Το σύστημα θερμομόνωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε παλιές επιχρισμένες και 
χρωματισμένες επιφάνειες. 
Τα βασικά υλικά του θερμομονωτικού συστήματος είναι τα εξής: οι θερμομονωτικές πλάκες (πάχος 
10εκ), όλα τα υλικά και εξαρτήματα τοποθέτησης (κόλλες, σύνδεσμοι κλπ) και το πλέγμα ενίσχυσης του 
επιχρίσματος. 
Κατά την εφαρμογή του συστήματος πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής: 
1. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, χωρίς υπολείμματα λαδιού, επίπεδο και χωρίς σαθρά 
τμήματα. Οποιεσδήποτε ανωμαλίες στις όψεις θα αποξηλωθούν - καθαιρεθούν, θα λειανθούν και θα 
αποκατασταθούν ώστε να αποτελέσουν ένα άρτιο και τεχνικά αποδεκτό υπόβαθρο για την εφαρμογή 
του συστήματος. 
Πριν την έναρξη των εργασιών οι όψεις πρέπει να ζυγίζονται και αλφαδιάζονται με ράμματα ή με λέιζερ 
προκειμένου να επιτευχθεί άρτιο επίπεδο αποτέλεσμα στις επιφάνειες του συστήματος. 
2. Στοιχεία τα οποία είναι τοποθετημένα στις όψεις όπως υδρορροές, κουδούνια, μεγάφωνα, 
κλιματιστικές μονάδες, σωληνώσεις κλπ, πρέπει να αποξηλωθούν και να επανατοποθετηθούν, ενώ θα 
πρέπει να προβλεφθούν μεταλλικές αναμονές για την επανατοποθέτησή τους. Η αποξήλωση και 
επανατοποθέτησή τους δε συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου. 
3. Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
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ΕΝ13163:2001 και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 . Η μηχανική στερέωση των πλακών θα γίνει λαμβάνοντας 
υπ' όψη την κατάσταση του υποστρώματος. 
 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και επιπλέον ειδικά 
προφίλ και λοιπά υλικά επί τόπου του έργου όπως: οδηγός εκκίνησης αλουμινίου, νεροσταλάκτες, 
γωνιόκρανα, προφίλ ένωσης, ειδικές λάμες και προφίλ, υλικά σφράγισης, αυτοδιογκούμενος αφρός 
πολυουρεθάνης ενός συστατικού και γενικά κάθε υλικού και μικροϋλικού που απαιτείται για την πλήρη 
περαιωμένη τεχνικά άρτια εφαρμογή του συστήματος θερμοπρόσοψης. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά όλων των υλικών στο έργο, η προετοιμασία των επιφανειών 
(αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων, κλπ), η χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων 
εφαρμογής, η τοποθέτηση ικριωμάτων και η εργασία σε οποιοδήποτε ύψος από το διαμορφωμένο 
έδαφος. 
Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται τυχόν αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που 
μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη. 
Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων των 
παραθύρων και θυρών, αλλά συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενες μεταλλικές αναμονές για την άρτια 
επανατοποθέτησή τους. 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
''Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,52    

 

A.T.: 056  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.16  Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7211  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, 
ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών. 
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά 
βαμένουαλλουμινίου. 
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της 
στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των 
κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την 
λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς 
κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 ''Επικεραμώσεις στεγών ''. 
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Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου 
και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως 
των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,50    

 

A.T.: 057  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.31  Κατασκευές από αλουμίνιο. Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από 

αλουμίνιο.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6531  100,00%  
 
      Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ, οποιουδήποτε σχεδίου από 
διατομές αλουμινίου, αποτελούμενος από επίπεδα φατνώματα, τεθλασμένα ή μη, για την υποδοχή 
υαλοπινάκων, πλαστικών φύλλων ή πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοίμων φύλλων θυρίδων ή 
θυρόφυλλων (δεν συμπεριλαμβάνονται στην αξία των χωρισμάτων), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου''. 
Διαμόρφωση του σκελετού με κατακόρυφα στοιχεία αλουμινίου πάχους 2,5 mm ανά το πολύ 1,20 m και 
οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της 
αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας σκελετού, χωρίς την αφαίρεση ανοιγμάτων θυρών και 
φεγγιτών.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 56,00    

 

A.T.: 058  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.1.2  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από 

ράβδους συνήθων διατομών. Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και 
καμπύλες ράβδους  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6402  100,00%  

 
      Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από 
ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης 
και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων. 
 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,30    

 

A.T.: 059  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.22  Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές σύνθετου 

σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6222  100,00%  

 
      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και 
ελικοειδείς ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες, με ή χωρίς υαλοστάσιο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ''Σιδηρά κουφώματα'', με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και 
λειτουργίας, καθώς και με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό 
μέταλλο,  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,30    

 

A.T.: 060  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.80.3  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα 

στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5283  100,00%  
 
      Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία 
πλήρους κατασκευής.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50    

 

A.T.: 061  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.86  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια 

γαλλικού τύπου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5286  100,00%  
 
Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα συρματόδετα κεραμίδια, με 
καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση στις απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση 
των κεραμιδιών, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).  
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Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα 
αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 11,00    

 

A.T.: 062  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.21  Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού 

τύπου DUROPAL.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5617  100,00%  
 
      Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm 
περίπου, που περιλαμβάνει:  
 
α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με  επικάλυψη από άκαυστη 
φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το 
οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. 
β) Άνοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του 
επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.  
γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή 
σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών 
επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 28,00    

 

A.T.: 063  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.63.1  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες πρεσσαριστές 

παλινδρομικές δρομικές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5463.1  100,00%  
 
      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων 
στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων 
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
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- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχισή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι 
από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά 
στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και 
V2 ο νέος. 
 
 
Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρεις ή με φεγγίτη, πρεσσαριστές (κόντρα πλακέ), παλινδρομικές 
(αλέ ρετούρ), με τετράξυλο (κάσσα) που καλύπτει το πάχος της οπτοπλινθοδομής μαζί με τα επιχρίσματα 
αλλά με επι πλέον με πηχάκι 3,5x5 cm και με ειδικούς στροφέων παλινδρομήσεως (μεντεσέδες με σούστες) 
και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας και μικροϋλικά και εργασία για την 
πλήρη κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση χειρολαβών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-
00 ''Ξύλινα κουφώματα''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 195,00    

 

A.T.: 064  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.66.1  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θυρόφυλλα, συρόμενα 

πρεσσαριστά. Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5466.1  100,00%  
 
      Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνηςκλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων 
στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων 
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα), 
- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχισή τους, 
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- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι 
από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά 
στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και 
V2 ο νέος. 
 
 
Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ των 5 mm, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα'', με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω 
τμήμα τους, αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, 
επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας 
(οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή 
και τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση 
μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 155,00    

 

A.T.: 065  
 
Ν 065.2.2.1  Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο με θερμοδιακοπή, μονόφυλλες, 

χωρίς φεγγίτη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6502  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τoελάχιστoπάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, 
εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, 
διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κ.λπ), καθώς και όλα τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 
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δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο 
ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο με σύστημα θερμοδιακοπής, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου 
πολυαμιδίου σε φύλλο και κάσα για υποδοχή διπλών υαλοπινάκων, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη., 
ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-
00 ''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 175,00    

 

A.T.: 066  
 
Ν 065.16.1.1  Προθήκες από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή, με μονόφυλλη ή δίφυλλη 

θύρα, με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή υαλοενισχυμένου 
πολυαμιδίου σε φύλλο και κάσα για υποδοχή διπλών υαλοπινάκων, 
εξωτερικών διαστάσεων πλαίσιου μέχρι 22,00 m²   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6516  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, 
εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, 
διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, 
σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο 
ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
Προθήκες από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή, με μονόφυλλη ή δίφυλλη θύρα, με σύστημα θερμοδιακοπής με 
παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου σε φύλλο και κάσα για υποδοχή διπλών υαλοπινάκων, 
εξωτερικών διαστάσεων πλαίσιου μέχρι 22,00 m², ανοιγόμενη με μεντεσέδες, με ή χωρίς ανασυρόμενο 
κιγκλίδωμα (συνήθης τύπος κουφωμάτων προσόψεως καταστημάτων), οποιασδήποτε αναλογίας 
διαστάσεων βιτρίνας, φεγγιτών και φύλλων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Πόρτες και 
παράθυρα αλουμινίου''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 190,00    

 

A.T.: 067  
 
Ν 065.17.1  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής, με 

παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου σε φύλλο και κάσα για 
υποδοχή διπλών υαλοπινάκων, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6519  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, 
εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, 
διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, 
σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο 
ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), με 
σύστημα θερμοδιακοπής, με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου σε φύλλο και κάσα για υποδοχή 
διπλών υαλοπινάκων, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, οποιασδήποτε 
αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 200,00    

 

A.T.: 068  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.4  Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, 
(κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  
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      Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 
oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό''. πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 95,00    

 

A.T.: 069  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.2.4  Υαλουργικά. Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων 

αλουμινίου. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  
 
      Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων 
αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσματα (των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές των 
κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 ''Μονοί και πολλαπλοί εν 
επαφή υαλοπίνακες''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 33,70    

 

A.T.: 070  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.2.2  Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με 

επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7708  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κ.λπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων 
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται 
ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από 
τον παραγωγό.   
 
γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφίσταται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 52 από 53 

 

 
 
Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή χρωστήρα, με 
σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80    

 

A.T.: 071  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κ.λπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κ.λπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων 
νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κ.λπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται 
ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από 
τον παραγωγό.   
 
γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφίσταται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιοακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.  
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00    

 

A.T.: 072  



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 53 από 53 

Ν.ΗΛΜ 8062.3.1 Υδρορροή κυκλική σωληνωτή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαμέτρου 
Φ75   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 1 100,00% 

      Υδρορροή κυκλική σωληνωτή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm και διαμέτρου Φ75.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, όλα τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα στερέωσης που 
τοποθετούνται στις αλλαγές κατεύθυνσης και ενδιάμεσα το πολύ ανά 1m και η  επικάλυψη του ενός τεμαχίου 
με το άλλο τουλάχιστον κατά 6cm    
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 3,50 

A.T.: 073 

Ν.ΗΛΜ 8062.4.1 Υδρορροή ορθογωνική (λούκι) από γαλβανισμένη λαμαρίνα, διαμέτρου 
100mm   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 1 100,00% 

      Υδρορροή ορθογωνική (λούκι) από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm και διαμέτρου 
100mm.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού, όλα τα υλικά σύνδεσης, τα στηρίγματα 
στερέωσης που τοποθετούνται στις αλλαγές κατεύθυνσης και ενδιάμεσα το πολύ ανά 1m και η  επικάλυψη 
του ενός τεμαχίου με το άλλο τουλάχιστον κατά 6cm    
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 3,50 

Σπερχειάδα,  15 / 02 / 2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

Σωτήρης Αναγνώστου 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Σπερχειάδα, 15 / 02 / 2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊστάμενη  Τ.Υ. 

Λίτσα Παταργιά 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο 

 
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους και 
τις συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο του έργου 
σε συνδυασμό με τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής Δημοσίων Έργων 
(Γ.Σ.Υ) που εγκρίθηκε με την Α.67 (Αρ.Γ.Γ.Δ/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο Απόφαση του Υπουργείου 
Δημοσίων 'Έργων, όπως αυτή ισχύει μετά την έκδοση του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 
συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ 
που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και με τις έγγραφες οδηγίες της για τη κατασκευή του έργου 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της ΕΣΥ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Διατάξεις που ισχύουν 

 
Η εκτέλεση των έργων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/ 8-08-2016) 
«Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». Κατά την εκτέλεση των Δηµοτικών και Κοινοτικών έργων, ακολουθούνται οι οδηγίες των 
σχετικών εγκυκλίων των Υπουργείων Εσωτερικών και Υποδοµών (Γενική Γραµµατεία Υποδοµών) και 
εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούµενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδοµών και (τ) ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., οι αναφερόµενες στην παρούσα Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο Τιµολόγιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Σειρά µε την οποία ισχύουν τα τεύχη της δηµοπρατήσεως 

 
Τα τεύχη της δηµοπρασίας αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που 
περιέχονται σ' αυτά, η σειρά µε την οποία ισχύουν τα παραπάνω τεύχη, καθορίζεται πάγια, όπως 
παρακάτω, εκτός εάν σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη της Δηµοπρασίας. 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη της Δηµοπρασίας. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Δηµοπράτησης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
7. Ο Προϋπολογισµός Δηµοπράτησης. 
8. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από 

τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου. 

9. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Εγγυήσεις 

 
4.1 Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από τη 

Διακήρυξη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 
 
4.2 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ, εκτός από τα παραπάνω, και οι 

ειδικές ρυθµίσεις του άρθρου 140 του Ν.4412/2016, που αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, 
στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισµό εκπροσώπου και 
αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο 
συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός ή περισσοτέρων µελών της 
κοινοπραξίας κ.λ.π. 
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4.3 Οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016 δεν αφορούν την παρούσα σύµβαση. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τόπος Διαµονής αναδόχου 

 
Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει τον 
αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύµβασης και όταν το έργο εκτελείται µακριά από την έδρα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
να ορίσει αντίκλητό του µε έδρα την περιοχή εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 135 παρ. 3 του 
Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

 
6.1 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε υποβολή προσφοράς, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι οι 

διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθέτηση του έργου, και 
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά: 
 
α. Τα κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων 

εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών. 
β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, 

ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπελάσεως. 
γ. Τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυµάνσεις της 

στάθµης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιας ή 
παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 

δ. Τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των 
κατάλληλων και εκµεταλλεύσιµων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το είδος και τα µέσα 
(µηχανήµατα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προµήθειας από το εξωτερικό των µηχανηµάτων και υλικών που 
τυχόν απαιτούνται. 

στ. Οποιαδήποτε άλλα θέµατα που κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις 
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

ζ.     Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν για τη κατασκευή των πεζοδρομίων. 
η.   Τα δίκτυα ΟΚΩ που εμπλέκονται στις θέσεις κατασκευής του έργου. 

 
6.2 Παράλειψη του διαγωνιζόµενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να κατατοπιστεί σε όλα τα 

παραπάνω σχετικά µε την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται αυτή η σύµβαση, µε κανένα 
τρόπο δεν µπορεί να παρουσιαστεί σαν δικαιολογία για οποιαδήποτε παρερµηνεία των όρων και 
απαιτήσεων που περιλαµβάνονται σ' αυτή, ούτε τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη 
συµµόρφωσή του στις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 
6.3 Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος βρει ασυµφωνίες ή παραλείψεις στα Σχέδια ή 

προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συµβάσεως ή εάν αµφιβάλλει για την έννοιά τους, πρέπει 
να ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια Υπηρεσία, για να λάβει διευκρινίσεις, πριν υποβάλλει την 
προσφορά του. Για να ληφθεί υπόψη τέτοια αίτηση για παροχή διευκρινίσεως, πρέπει αυτή να 
υποβληθεί εγγράφως στην αρµόδια Υπηρεσία έξι (6) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα που 
έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι διευκρινίσεις αυτές γνωστοποιούνται σε κάθε 
διαγωνιζόµενο που θα απευθυνθεί εγγράφως στην Υπηρεσία, τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από την ηµέρα που έχει καθοριστεί για τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Ευθύνες του Αναδόχου 

 
7.1 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, τόσο για την 

εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο 
ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου 
τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση 
των εργασιών. 
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7.2 Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, τα εγκεκριµένα 
διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, όπως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που 
περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της 
προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαµβάνει χωρίς επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

 
7.3 Τα στοιχεία που σχετίζονται µε τη φύση, τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις συνθήκες του 

εδάφους, όπως π.χ. χαρακτηρισµός εδάφους, ύπαρξη υπόγειων υδάτων, κλπ. είναι ενδεικτικά στη 
µελέτη και ο διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να σταθµίσει τη προσφορά του σύµφωνα µε αυτά 
που αυτός θεωρεί πραγµατικά δεδοµένα. 

 
7.4 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά την 

κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από 
αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του νόµου Ν.4412/2016. 

 
7.5 Οµοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 

χρησιµοποιηθούν γενικά, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας γενικά, σύµφωνα 
µε τους όρους της παρούσης, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών 
συµβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί και τη µελέτη του έργου. 

 
7.6 Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των 

υπεργολάβων του ή του προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά. 
Οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να καλυφθούν µε τις Ασφαλίσεις του έργου. 

 
7.7 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των: ΠΔ 305/96 (αρ. 79), το άρθρο 42 του Ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόµων 
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» ο οποίος καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από 
αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 

 
7.8 Στα πλαίσια της ευθύνης του, επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧ2ΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-
3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, 
καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών 
κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του 
Ν.4412/2016. 

 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 
42- 49). 

 
7.9 Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ της προηγούµενης παραγράφου, στους αλλοδαπούς 

εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται 
απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των 
µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει 
να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 
7.10 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 

Ανάδοχος ενηµερώνει την Διευθύνουσα Υπηρεσία και παραµένει µόνος και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 
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7.11 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην λήψη και διατήρηση των µέτρων ασφαλείας -
προστατευτικών και διαχωριστικών κατασκευών- και για τον πρόσθετο λόγο της εκτέλεσης των 
εργασιών κατά τη λειτουργία των οδών µε κυκλοφορία οχηµάτων µε τη διέλευση/ παραµονή 
χρηστών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
8.1 Για τις τεχνικές προδιαγραφές εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4412/2016, ενώ 

ορισµοί περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα VII του Προσαρτήµατος Α΄. Σύµφωνα µε την παρ. 7 του 
άρθρου 54 του Ν.4412/2016 οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την 
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61. Ειδικά για τις συµβάσεις κάτω 
των ορίων ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύµβασης νοείται η ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 120 του 
Ν.4412/2016. 

 
8.2 Οι προδιαγραφές των υλικών του έργου συνετάχθησαν έτσι ώστε να συµφωνούν ή να 

υπερκαλύπτουν, από απόψεως ασφαλείας, επιβιωσιµότητας και λειτουργίας, τις, ήδη υφιστάµενες 
για παρεµφερή υλικά, προδιαγραφές και πρότυπα οιουδήποτε εθνικού φορέα (ΕΛΟΤ, Υπουργείου 
Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, ΔΕΗ, (τ)Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κλπ.). Αν εκ παραδροµής ή για 
οιονδήποτε άλλο λόγο, η προδιαγραφή κάποιου υλικού του έργου, υπολείπεται αντιστοίχου ως 
ανωτέρω προδιαγραφής, η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή προ της ηµεροµηνίας υπογραφής της 
µελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη, χωρίς οικονοµική αξίωση εκ µέρους του αναδόχου. 

 
8.3 Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στην 

ΚΥΑ µε Αριθµ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) «Προϊόντα Δοµικών Κατασκευών: 
χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση 
συµµόρφωσης «CE». 

 
8.4 Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορούν να εγκρίνονται 

προδιαγραφές και κανονισµοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην 
ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών 
κατασκευής των έργων, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο:  Τροποποιήσεις προδιαγραφών - Τεχνική µελέτη κατασκευής - Έλεγχος/ 
Συµπλήρωση µελετών του έργου 

 
9.1. Στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. καθορίζεται ότι στην σειρά ισχύος των συµβατικών στοιχείων της µελέτης 

του έργου η τεχνική µελέτη κατασκευής έπεται των προδιαγραφών του έργου. 
 
9.2 Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή τροποποιήσεων επί των προδιαγραφών του έργου καθορίζεται 

ότι σε όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλεται από τον ανάδοχο ''Τεχνική Μελέτη Κατασκευής'' τα εις 
αυτήν προβλεπόµενα υλικά και εργασίες θα είναι σύµφωνα απολύτως µε τις προδιαγραφές του 
έργου. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα αν η ''Τεχνική Περιγραφή Κατασκευής'' εγκριθεί κατά τη φάση 
διαδικασίας του διαγωνισµού ή κατά την διάρκεια της εκτελέσεως του έργου. 

 
9.3 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής µελέτης του έργου και να 

υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλµατά της, τα οποία επιδρούν δυσµενώς 
στην καλή κατασκευή και ευστάθεια του έργου και να προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και 
συµπληρώσεις, παραµένοντας αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των 
έργων που κατασκευάζονται από αυτόν. Επιπλέον έχει υποχρέωση λήψης πλήρων τοπογραφικών 
στοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαµβάνονται στην παραπάνω µελέτη, καθώς και σύνταξης της 
µελέτης εφαρµογής του Έργου και των κατασκευαστικών σχεδίων. 

 
9.4 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε βάση τις µελέτες που θα του χορηγηθούν, τις έγγραφες 

οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες από το Υπουργείο Υποδοµών (τ) ΥΠΕΧΩΔΕ 
προδιαγραφές εκπονήσεως µελετών, να προβεί στην εφαρµογή των µελετών στο έδαφος, στις 
αναπασσαλώσεις και χωροσταθµήσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των 
συµπληρωµατικών στοιχείων που απαιτούνται για συµπλήρωση και προσαρµογή των στοιχείων 
της µελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και στη σήµανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 
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9.5 O καθορισµός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων των 
οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
επί µέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 
την υποχρέωση να λάβει όλα τα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών 
κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου. Γενικά, τόσο για την 
εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο 
Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, 
δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' 
αυτόν από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

 
9.6 Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα 

σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες - διαταγές της 
Υπηρεσίας,  κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου (π.χ.,  τοίχος,  διαχώρισµα,  κατώφλι,  
επίχρισµα, κιγκλίδωµα, κλπ.) πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άµεση σύνδεσή του µε τα 
λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου. 

 
9.7 Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως µηχανηµάτων και µηχανολογικού εξοπλισµού, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και µελέτες συνδέσεως αυτών, επειδή οι 
µελέτες αυτές εξαρτώνται από τον τύπο του µηχανήµατος που θα εκλέξει ο ανάδοχος (µέσα στα 
όρια φυσικά που καθορίζονται από τη σύµβαση) και εποµένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των 
από την Υπηρεσία. 

 
9.8 Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται µε µέριµνα του 

αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών (άρθρο 95 
Ν.4412/2016) 

 
10.1 Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ. 
 
10.2 Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οι οικονοµικοί φορείς 
προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του 
τιµολογίου και του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%). 
Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται, αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του 
εντύπου που χορηγεί η Τεχνική Υπηρεσία. Τα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται 
σε οµαλή σχέση µεταξύ τους. Οµαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης 
(Ει) δεν είναι µικρότερο από 1,10Εµ-10% ούτε µεγαλύτερο από 0,90Εµ + 10%. Προσφορά που έχει 
αποκλίσεις από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες οµάδες 
εργασιών η προσφερόµενη έκπτωση να είναι µηδενική, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις 
οµαλότητας. 
Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 
156, συµπληρώνεται από την υπηρεσία. Οι οικονοµικοί φορείς προσφέρουν τιµές, 
συµπληρώνοντας ηλεκτρονικά ή έντυπα το ασυµπλήρωτο τιµολόγιο και προϋπολογισµό µε τις 
προσφερόµενες από αυτούς τιµές χωρίς όµως καµία δέσµευση οµαλότητας. Συµπληρώνουν επίσης 
τα γινόµενα των ποσοτήτων επί τις τιµές, τα επιµέρους και το γενικό άθροισµα, το ποσό για γενικά 
έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) βάσει του αναγραφόµενου ποσοστού, αν προβλέπεται 
χωριστά και το συνολικό άθροισµα του προϋπολογισµού προσφοράς. Όλες οι τιµές στο τιµολόγιο 
συµπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής στο 
τιµολόγιο δεν λαµβάνεται υπόψη. Η έκπτωση αποτελεί το λόγο του προϋπολογισµού προσφοράς 
µε τον προϋπολογισµό (εκτιµώµενη αξίας σύµβασης) της υπηρεσίας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη 
το κονδύλιο για απρόβλεπτα (τεκµαρτή έκπτωση), σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Ν.4412/2016. 

 
10.3 Διευκρινίζεται και επισηµαίνεται όλως ιδιαιτέρως ότι οι αναφερόµενες ενιαίες τιµές µονάδας στο 

Τιµολόγιο Μελέτης είναι γενικής ισχύος, σταθερές και αµετάβλητες και έχουν κοστολογηθεί (µε το 
προσφερθέν ποσοστό έκπτωσης επί των οµαδοποιηµένων τιµών της µελέτης) µε πλήρη ευθύνη 
του Αναδόχου και µετά από το συνδυασµό των µηχανικών µέσων, που υποχρεούται να διαθέσει και 
των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου. 

 



 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελίδα 9 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Υπέρβαση Προθεσµιών – Ποινικές Ρήτρες 

 
Για τις Προθεσµίες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα: 
 
11.1 Η συνολική προθεσµία του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
11.2 Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου 

και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες από τη σύµβαση δοκιµές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και 
για τις τµηµατικές προθεσµίες. 
 
Παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών εγκρίνεται: 
α) Είτε «µε αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του 

αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει 
από αύξηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 153 παρ. 
23 του Ν 4412/2016. 

β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων εργασιών, όταν η 
παράταση κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του 
συνόλου ή µέρους των υπολειπόµενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το 
σύνολο των υπολειπόµενων εργασιών του έργου ή µιας τµηµατικής προθεσµίας του, 
επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης 
αυτής. 

 
11.3 Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών, εκτιµάται και 

προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του χρόνου συµβαλλόµενο µέρος, για το 
σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν 
επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 

 
11.4 Η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 

αίτηµα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 
ένα µήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσµίας περαιώσεως του έργου. Η 
σχετική απόφαση επί του αιτήµατος εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή όχι αργότερα από 
την πάροδο τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος του αναδόχου. Σε περίπτωση 
έκδοσης της σχετικής απόφασης µετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσµιών επιβάλλονται στα 
υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 3 του 
άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές. 

 
11.5 Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη 

της προς την προϊσταµένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο 
προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα 
διαχωρισµού των εργασιών, σε εκείνες που µπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούµενη 
αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική 
περίοδο, µέσα στην οποία µπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της 
διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα 
διαχωρισµού, µόνο αν τον υπογράψει µε επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να 
συµπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη της 
παραγράφου 7 του άρθρου 156 του Ν4412/2016. 

Όσον αφορά τις ποινικές ρήτρες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 148 του Ν4412/2016. 
 
Ειδικότερα: 
 
11.6 Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του 

έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τεθείσες τµηµατικές 
προθεσµίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η 
κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριµένης συνολικής προθεσµίας και των 
αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των 
ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί µέσα στην 
εγκεκριµένη συνολική προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη προθεσµία και χορηγηθείσα οριακή 
προθεσµία εφόσον συντρέχει περίπτωση. 
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11.7 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης 
προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και 
επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη 
σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι 
τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 
Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού 
χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική 
συνολική προθεσµία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του 
αναδόχου. 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν 
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α.. 
Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των 
ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το 
συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να 
ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Περιεχόµενο των τιµών µονάδος του Τιµολογίου και δαπάνες που 
βαρύνουν τον ανάδοχο 

 
Ισχύουν τα Περιγραφικά Τιµολόγια σύμφωνα με τον Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων που εγκρίθηκε 
με την αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017). 
 
Οι διαγωνιζόµενοι κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι στις 
συµβατικές τιµές µονάδος και στο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε βάση το συνολικό άθροισµα των 
δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και σε επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ. 
για κάθε είδους βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, περιλαµβάνονται εκτός από αυτά και τα παρακάτω, 
και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016 «Γενικές Υποχρεώσεις του 
Αναδόχου»: 
 
α. Η προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών γενικά που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου, 

ελεύθερων στον τόπο των έργων, η µεταφορά τους µέχρι τον τόπο που θα χρησιµοποιηθούν, η 
κατεργασία και η τοποθέτηση υλικών και µικροϋλικών. Γενικά, η αξία κάθε υλικού και η δαπάνη 
κάθε εργασίας για την πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους των στοιχείων της εργολαβίας, κατά τους 
κανόνες της τέχνης και τις γενικές αρχές αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής, άρτια και 
επιµεληµένη αποπεράτωση της εργασίας και η αξία κάθε έµµεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, 
έστω και αν δεν ενδιαφέρεται ρητά στη διατύπωση κάθε µιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την 
άρτια αποπεράτωση του έργου σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συµβατικά 
τεύχη. 

β. Τα µεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και οι σχετικές 
δαπάνες διαµονής, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. 

γ. Οι αποζηµιώσεις λόγω εργατικών ατυχηµάτων. 
δ. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου, υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία των έργων. 
ε. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, τα δώρα για τις εορτές του 

Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και αυξήσεις µισθών και 
ηµεροµισθίων του εργατοτεχνικού, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, όπως αυτά 
καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική νοµοθεσία. 

στ. Η δαπάνη για προµήθεια και µεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, όπως και η 
δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύµατος που απαιτείται για την εργολαβία. 

ζ. Τα ικριώµατα γενικά. 
η. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εργαλείων γενικά, φθορές και αποσβέσεις των 

εργαλείων, οργάνων και µηχανηµάτων. 
θ. Η διάνοιξη δρόµων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σηµείων του έργου. 
ι. Οι δαπάνες για µεταφορές και γενικά µηχανηµάτων, εργαλείων ή υλικών από το εξωτερικό, οι 

οποίες µεταφορές πρέπει κατά προτίµηση να γίνονται µε πλοία που έχουν Ελληνική σηµαία, όπως 
και οι κάθε φύσεως δασµοί και τα έξοδα τελωνειακών διατυπώσεων, όπου απαιτούνται. 
ια. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 
ιβ. Οι ασφάλειες υλικών, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων όταν απαιτούνται από την παρούσα 

ΕΣΥ. 
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ιγ. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται µε τη σύµβαση, για κινδύνους 
άµεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία, µε εξαίρεση τους 
κινδύνους πολέµου, ανώτερη βία, κλπ., στις οποίες αναφέρεται το άρθρα 157 του Ν. 
4412/2016. 

ιδ. Τα τέλη χαρτοσήµου συµβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωµών, καθώς και των 
ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των υλικών κάθε φύσεως, που προορίζονται για 
κατασκευή (ενσωµάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όλα τα παραπάνω όπως κάθε 
φορά ορίζονται από το Κράτος. 

ιε. Έξοδα δηµοσιεύσεων γενικώς που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού του έργου. 
ιστ. Τα κάθε φύσεως έξοδα για την εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας που ισχύουν. 
ιη. Σύνταξη όλων των επιµετρικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασµών της εργολαβίας. 
ιθ. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως", η παράδοσή τους εις διπλούν στην 

Υπηρεσίας σε µορφή εκτυπωµένων σχεδίων («ως κατασκευάσθη»), καθώς και σε 
ηλεκτρονική µορφή και η παράδοση των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης, 
µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για τη σύνταξη του 
«Μητρώου του Έργου», όπως περιγράφεται σε παρακάτω άρθρο της ΕΣΥ. 

κ. Εργαστηριακές δοκιµές για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιµασίες των υλικών 
και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί µε δαπάνες του 
αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε 
και στον τόπο των έργων. 
κα. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις 

αυτών. 
κβ. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή. 
κγ. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων,  όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά 

νοµοθετικά. 
 
Τις όποιες δαπάνες (φόρος, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη της εργολαβίας έλαβαν υπ’ όψιν 
τους οι διαγωνιζόµενοι για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς τους και την περιέλαβαν 
σ' αυτήν. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Αναθεώρηση τιµών 

 
Για την αναθεώρηση τιµών µονάδας του έργου εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 153 του 
Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Πιστοποίηση - Εντολή πληρωµών 

 
Για την πιστοποίηση και τις πληρωµές της εργολαβίας ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 152 του 
Ν.4412/2016 καθώς και όσα αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ της ΕΣΥ. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Τιµές µονάδος νέων εργασιών 

 
Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας 
κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών που 
δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες 
κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου µε την προϋπόθεση 
ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια 
σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι 
εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την 
τελειοποίησή της χωρίς να µεταβάλλουν τη συνολική της φύση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 156 του 
Ν.4412/2016. 
 
15.1 Οι τιµές µονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 παρ. 

5,6,7. 
 
15.2 Για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το Νόµο ότι θα 

εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), διευκρινίζεται ότι 
αυτά θα εφαρµόζονται, άσχετα από τα µέσα τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον 
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ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, (δηλαδή µεγάλου ή µικρού αριθµού µηχανηµάτων, των 
γνωστών ή άλλων τύπων, αν είναι καινούργια ή όχι, εργατικών χεριών συνολικά ή µερικά, σε µικρή 
ή µεγάλη αναλογία κλπ.). 

 
15.3 Για την σύνταξη των νέων τιµών θα εφαρµοσθούν τα Περιγραφικά Τιµολόγια σύμφωνα με τον 

Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων που εγκρίθηκε με την αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/04-05-
2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017). 

 
15.4 Ο κανονισµός νέων τιµών γίνεται µε τις βασικές τιµές ιδίως των ηµεροµισθίων, υλικών και 

µισθωµάτων µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών 
εργατικών και µισθωµάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιµών Δηµοσίων Εργων Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. 

 
Οι προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της 
αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρµογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Επιµετρήσεις Εργασιών 

 
Οι εργασίες, που αναγράφονται στον Προϋπολογισµό µελέτης, προµετρήθηκαν µε βάση τα 
κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. Οι οριστικές ποσότητες κάθε εργασίας, που θα 
πιστοποιηθούν στον Ανάδοχο θα ληφθούν από τα ακριβή αρχικά και τελικά επιµετρητικά στοιχεία του 
έργου, που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης, τα πρόσθετα τοπογραφικά 
και κατασκευαστικά σχέδια που υποχρεούται να συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν αρµοδίως καθώς 
επίσης και τις έγγραφες οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 
 
16.1 Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι αναφερόµενες στο 

άρθρο 151 του Ν4412/2016. 
 
16.2 Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών των 

εργασιών, ισχύουν τα Τιµολόγια της εργολαβίας. 
 
16.3 Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος επιµετρήσεως, θα 

επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που πραγµατικά θα εκτελεστούν και δεν θα 
ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάµενες συνθήκες για ιδιωτικά έργα. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Προέλευση-Έλεγχος-Έγκριση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων 
προϊόντων 

 
17.1 Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για την 

κατασκευή του έργου και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα από την εγχώρια βιοµηχανία ή από 
τις χώρες της Ε.Ε. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση τέτοιων υλικών µε προέλευση από άλλες χώρες 
του εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την 
ΚΥΑ µε Αριθµ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) «Προϊόντα Δοµικών Κατασκευών: 
χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση 
συµµόρφωσης «CE». 

 
17.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΥΠΟΜΕΔΙ, (τ)ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας-Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ), του ΕΛΟΤ, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά 
δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρµοδίου οργάνου 
της Επίβλεψης σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, 
την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κλπ. 

 
17.3 Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των 

έργων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας 
τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο Ανάδοχος δεν 
φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σε 
αυτόν από τον Εργοδότη εφόσον, έγκαιρα, το αναφέρει εγγράφως. Τα παραπάνω υλικά 
παραδίδονται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή τους από 
τον Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµία ή απώλεια που τυχόν θα 
συµβεί στα υλικά αυτά. 
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17.4 Για ειδικά υλικά, συσκευές και µηχανήµατα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα συµβατικά τεύχη, 

έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισµού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλλει PROSPECTUS 
του εργοστασίου κατασκευής µε τεχνικές πληροφορίες, από τις οποίες να αποδεικνύεται το 
σύµφωνο µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η παραγγελία των υλικών θα γίνει 
µετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν 
έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την εξασφάλιση, σύµφωνα µε τη 
σύµβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 

 
17.5 Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί,  σύµφωνα µε κρίση της Υπηρεσίας, δειγµατοληψίες 

υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιµοποιήσει για τις διάφορες κατασκευές και να τα εξετάσει µε 
βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, της χώρας, της χώρας 
προέλευσης ή να προσκοµίζει βεβαίωση του Υπουργείου Βιοµηχανίας, ότι αυτά συµφωνούν προς 
τις εγκεκριµένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. 

 
17.6 Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή σωλήνες κάθε φύσεως, 

κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο κατασκευής, ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να ειδοποιεί την Υπηρεσία 15 ηµέρες πριν από τη σχετική δοκιµασία για να 
παρακολουθήσουν από αυτή οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιµασίες, άλλως θα προσκοµίζονται τα 
πιστοποιητικά δοκιµών του εργοστασίου κατασκευής. 

 
17.7 Υλικά που προβλέπονται από τη µελέτη (όπως π.χ.  υδραυλικοί υποδοχείς,  µπαταρίες, κρουνοί, 

κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, διακόπτες, φωτιστικά σώµατα, κ.α.) δεν θα 
προσκοµίζονται στο έργο και δεν θα τοποθετούνται χωρίς προηγουµένως να προσκοµισθούν 
δείγµατα και εγκριθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αν προβλέπεται από την ΕΣΥ, από την 
Προϊσταµένη Αρχή. 

 
Τα παραπάνω δείγµατα θα υποβάλλονται έχοντας πάνω τους καρτέλα στην οποία θα 
αναγράφονται: ο αριθµός του έργου, ο αριθµός τιµολογίου, η χώρα προελεύσεως, το εργοστάσιο 
κατασκευής και ο τύπος υλικού. Για εργασίες που εκτελούνται έξω από το εργοτάξιο (όπως π.χ. 
κουφώµατα, έπιπλα, κλπ.) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενηµερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για 
να είναι δυνατός ο έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 

 
17.8 Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας για την αποπεράτωση του όλου έργου και καµία 

αποζηµίωση δεν θα δοθεί στον ανάδοχο, για λόγους καθυστερήσεώς του να εκτελέσει τις 
δοκιµασίες που απαιτούνται ή δίνεται εντολή να γίνουν ή για λόγους απορρίψεως ή 
αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών. 

 
17.9 Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που υπάρχουν στην 

αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα.Όπου στα συµβατικά τεύχη αναγράφεται ενδεικτικός τύπος 
ορισµένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για συµπλήρωση των χαρακτηριστικών και διευκόλυνση της 
επιλογής από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος όµως µπορεί να προτείνει υλικό οποιουδήποτε 
κατασκευαστή, ισοδύναµο µε το οριζόµενο, της ισοδυναµίας υποκείµενης στην έγκριση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
17.10 Η Επίβλεψη έχει δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο τη µη χρησιµοποίηση των υλικών που δεν 

πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί, 
τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που 
γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα 
αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον 
Ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη 
περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις 
του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 159 παρ.2 του Ν.4412/2016. 

 
17.11 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου απόδοσης για κάθε υλικό 

ή µηχάνηµα. Εάν τυχόν δεν προσκοµίζονται µετά την έγγραφη ενηµέρωση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, θα µπορεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να µην πιστοποιεί για πληρωµή τα αντίστοιχα είδη, 
µέχρι την άφιξη των σχετικών πιστοποιητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.6 του Ν.4412/2016. 

 
17.12 Με την προσκόµιση των υλικών - εξαρτηµάτων - µηχανηµάτων στο Εργοτάξιο, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να προσκοµίζει και την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή, ή του 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, καθώς και τα σχετικά PROSPECTUS και στην 
ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει καλή απόδοση και διαθεσιµότητα ανταλλακτικών για 
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τις περιπτώσεις κακής λειτουργίας ή θέσεως εκτός λειτουργίας, τα οποία δεν µπορούν να 
αποδοθούν σε λάθος χειρισµούς ή έλλειψη συντήρησης από πλευράς Εργοδότη (σύµφωνα µε τις 
οδηγίες χρήσης). Η άρση της βλάβης θα επιτυγχάνεται µε αντικατάσταση υλικών, µέσα στο χρόνο 
εγγύησης του έργου, µε καινούριο του αυτού ακριβώς τύπου. 

 
17.13 Ειδικότερα για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην 

κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σ' αυτό, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 159 του Ν. 
4412/2016 και για τον χαρακτηρισµό εδαφών ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 151 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήµερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 

 
Γενικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 56 του Ν 4412/2016  Εκθέσεις δοκιµών, πιστοποίηση 
και άλλα αποδεικτικά µέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και στο Άρθρο 82 Πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ). 
 
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να προσκοµίζουν έκθεση 
δοκιµών από οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον 
οργανισµό ως αποδεικτικό µέσο συµµόρφωσης µε απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
18.1 Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται να µεριµνήσει µε δαπάνες του για την εκτέλεση των 

παρακάτω εργασιών. 
α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, υποβάσεις 

και σκυροδέµατα να µην έχουν προσµίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσµενώς επί της 
αντοχής του έργου. 

β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
συµβατικούς όρους της εργολαβίας. 

γ. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε 
εργαστήριο του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ή σε ιδιωτικό εργαστήριο µε την έγκριση της Υπηρεσίας και τα 
αποτελέσµατα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταµένη Αρχή για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε µέριµνά του και µε 
δαπάνες του να εξετάσει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, 
υποβάσεις, σκυροδέµατα και ασφαλτοµίγµατα, αν είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τους συµβατικούς όρους της εργολαβίας και τις εγκεκριµένες µελέτης 
ανάθεσης. 

ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις παραπάνω απαιτήσεις των 
προδιαγραφών και µελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 

στ. Όλες αυτές οι εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, µετά από την εξέτασή τους και την έγκρισή 
τους ή όχι από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας θα υποβάλλονται για ενηµέρωση στην 
Προϊστάµενη Αρχή µαζί µε τα παραπάνω συµπληρωµατικά στοιχεία: 
(1) Για τους ελέγχους συµπύκνωσης οι θέσεις τους 

 
(2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών,  ταπήτων και σκυροδεµάτων,  η ηµεροµηνία 

λήψεως. 
 
18.2 Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να µεριµνήσει, µε δαπάνες του, για την ίδρυση στο εργοτάξιο 

εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ το οποίο θα πρέπει να έχει 
όλα τα απαραίτητα όργανα και το απαιτούµενο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, οι παραπάνω 
εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης υγρασίας, η παρασκευή και 
συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος και ότι άλλο προβλέπουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 
18.3 Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να µεριµνήσει ώστε οι παραπάνω 

έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες να γίνονται σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κανονισµούς σε 
Εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα 
εργαστήρια, ανεξάρτητα ή παράλληλα µε τους ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν υφιστάµενο 
εργοταξιακό εργαστήριο. Επίσης, στα παραπάνω εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι έλεγχοι, 
εξετάσεις και δοκιµασίες, οι οποίες δεν µπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε µε 
µέριµνα του αναδόχου. 
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18.4 Κατά τα λοιπά ισχύει γενικά το Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα Παράλειψη 
συντήρησης και το άρθρο 18.10 της παρούσης, ενώ η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει 
έλεγχο και δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθούν τα απαιτητά 
αποτελέσµατα, οπότε θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον 
ανάδοχο και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Χρήση εκρηκτικών υλικών 

 
19.1 Γενικώς απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών για οιονδήποτε λόγο. 
 
19.2 Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση εκρηκτικών αφού προηγηθεί συνεννόηση µε τον χρήστη του έργου 

και λάβει από αυτόν γραπτή άδεια προς τούτο. Τονίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, κάθε ποινική και 
αστική ευθύνη προς οιονδήποτε τρίτο και τα περιουσιακά του στοιχεία βαρύνει, αποκλειστικά και 
µόνο, τον ανάδοχο. 

 
19.3 Η µελέτη του έργου δύναται να προβλέπει ορισµένες τροποποιήσεις στο νόηµα της παραγρ. 20.1. 

και 20.2., οι οποίες θα αναγράφονται, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της Τεχνικής Περιγραφής το οποίο θα 
ονοµάζεται "Χρήση εκρηκτικών υλικών". 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 

 
20.1 Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 

εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να µετατοπισθούν από τους 
κυρίους τους. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την 
έκδοση όλων των απαιτούµενων από το Νόµο σχετικών αδειών και όπως ορίζεται στο άρθρο 138 
του Ν.4412/2016, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
τις σχετικές διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά µε µέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, 
κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

 
20.2 Ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη µε τις εργασίες αυτές (εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όµως αυτός να διευκολύνει, χωρίς πρόφαση, την εκτέλεση 
των παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται από το λόγο αυτό, ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω 
καθυστερήσεως ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

 
20.3 Όταν τα έργα ή µέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, πρέπει να 

ληφθεί µέριµνα, να µην δηµιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και εγκαταστάσεις που υπάρχουν 
(αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή σήµανση, καλώδια ηλεκτρικής παροχής και τηλεφώνων, 
αποχετεύσεις, υδρεύσεις, κλπ.). 

 
20.4 Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωµατουργικών εργασιών, θα αναζητηθούν και θα 

εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία µε οποιοδήποτε τρόπο 
διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου. 

 
20.5 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα διαθέσιµα στοιχεία που τυχόν 

υπάρχουν σ' αυτήν (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην 
περιοχή του έργου. Βάσει αυτών, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο µηχανικό, θα αναζητηθούν και θα 
εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα υφιστάµενα δίκτυα. Η αναζήτηση και ο εντοπισµός θα γίνουν 
µέσω ανιχνευτή µετάλλου, ο οποίος θα εργάζεται χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού 
σήµατος στα δίκτυα. Με τον ανιχνευτή θα γίνει ο εντοπισµός της οδεύσεως των δικτύων και µε 
δοκιµαστικές τοµές, εκσκαφές, θα προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου (τηλεφωνικό καλώδιο, 
ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.). 

 
20.6 Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης και εντοπισµού θα αποτυπωθούν πάνω σε σχέδιο κάτοψης της 

περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, µε χαρακτηριστική γραµµογραφία, θα παριστάνονται και οι 
προτεινόµενες λύσεις για τη διαφύλαξη του δικτύου, δηλαδή η προστασία επί τόπου µε εγκιβωτισµό 
εντός σκυροδέµατος, ή η µετατόπιση εκτός περιοχής εργασιών µε προσθήκη νέου τµήµατος. 

 
20.7 Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάµενη Αρχή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία το ταχύτερο, 

µετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται µε περιγραφή για προστασία ή 
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µετατόπιση των δικτύων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί τόπου προστασίας, το καλώδιο ή ο 
σωλήνας υδρεύσεως θα τοποθετείται µέσα σε πλαστικό σωλήνα διαµέτρου 16 εκ., ο οποίος θα 
εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα (Β-160) τετραγωνικής διατοµής διαστάσεων 45 x 45 εκ. 

 
20.8 Η εργασία προστασίας ή µετατόπισης θα εκτελεστεί µετά την έγκρισή της από την Προϊστάµενη 

Αρχή. 
 
20.9 Με βάση τα παραπάνω, ουδεµία ζηµία από τον ανάδοχο επί υφισταµένων δικτύων είναι αποδεκτή. 

Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου προξενηθεί από τον ανάδοχο βλάβη στα δίκτυα, η 
αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Εξαίρεση από αυτό αποτελεί η περίπτωση 
γενοµένης βλάβης επί πλαστικού αγωγού υδρεύσεως του οποίου η βάση δεν υπεδείχθη από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία µε ακρίβεια τουλάχιστον πέντε µέτρων. Στην περίπτωση αυτή, η 
αποκατάσταση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 
και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 

 
20.10 Η αποκατάσταση του δικτύου που υπέστη βλάβη, πλην πλαστικού σωλήνα, που προξενήθηκε από 

τον ανάδοχο, ανάλογα µε τη φύση του δικτύου, θα εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται: 
 

α. Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άµεσα, µε προσωρινό τρόπο, η συνέχεια 
των επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το βλαµµένο καλώδιο µε νέο σε όλο το 
µήκος το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ των πλησιέστερων συνδέσµων και σε µήκος όχι 
µεγαλύτερο των σαράντα (40) µέτρων καλωδίου. 

 
β. Ηλεκτρικό καλώδιο µέσης ή χαµηλής τάσης: θα αντικαθίσταται µε νέο καλώδιο, το τµήµα του 

υφιστάµενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 
 
γ. Αγωγός δικτύου ύδρευσης: θα αντικαθίσταται µε νέο σωλήνα, το τµήµα το οποίο βρίσκεται 

δέκα (10) µέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 
 
δ. Αγωγός καυσίµου: θα αντικαθίσταται, µε νέο αγωγό, το τµήµα το οποίο βρίσκεται δεκαπέντε 

(15) περίπου µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 
 
20.11 Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισµού µέσω ανιχνευτή µετάλλων δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, αλλά 

η δαπάνη της περιλαµβάνεται αναλογικά στις τιµές µονάδος του έργου. Η εργασία όµως 
προστασίας ή µετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα µε βάση τις συµβατικές τιµές, εφόσον υπάρχουν, ή 
νέες τιµές που θα συνταχτούν κατά τα νόµιµα και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το κονδύλιο των 
απροβλέπτων. 

 
20.12 Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή µετακινήσεις υφισταµένων, 

θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο µικρότερος δυνατός αριθµός συνδέσεων. 
 
20.13 Κατά την εγκατάσταση οιουδήποτε καλωδιακού δικτύου δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εγκατάσταση 

“υλικών προστασίας και καλωδίων”. Θα προηγείται η κατασκευή ή εγκατάσταση των βοηθητικών ή 
προστατευτικών υλικών (άµµου, σωληνώσεων, φρεατίων), θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα 
µηχανικό η αρτιότητα των και εν συνεχεία θα εγκαθίστανται τα καλώδια. 

 
20.14 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει µε δικές του ενέργειες 

για την διατήρηση συνδέσεων µε τις Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) για τις ανάγκες κατασκευής 
του έργου. 

 
20.15 Η δαπάνη των τιµολογίων κατανάλωσης των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων για τον χρόνο 

από την εγκατάσταση µέχρι την παράδοση προς χρήση βαρύνει τον ανάδοχο που τις καταβάλει 
στους αντίστοιχους Ο.Κ.Ω. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων) 

 
21.1 Στην τιµή εγκαταστάσεως των πάσης φύσεως καλωδίων περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση των υλικών επιχώσεων των χαντακιών, 
ανεξάρτητα της θέσεως προµήθείας τους. 

 
21.2 Το ίδιο ισχύει προκειµένου και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως σωληνώσεων. 
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21.3 Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται τροποποίηση των ανωτέρω εφόσον σαφώς αναγράφεται στην 
Τεχνική Περιγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Προσωρινές Εγκαταστάσεις - Κατασκευές του αναδόχου 

 
22.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, µε δαπάνη του, τα υλικά, µηχανήµατα, εργαλεία που του 

παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση και είναι υπεύθυνος για κάθε καταστροφή ή 
απώλειά τους, από πληµµελή χρήση ή διαφύλαξη. 

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

γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε 
µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέπονται από την Υπηρεσία και 
τις λοιπές αρµόδιες αρχές, µετά από σχετική αδειοδότηση. 

 
22.3 Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεµελίωση ή άλλη προστασία 

υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες 
κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε άλλο µέτρο, για να αποφύγει την πρόκληση ζηµιών σε τρίτους 
ή στην Υπηρεσία ή και στο έργο, αποζηµιούµενος γι΄ αυτές µε βάση τις τιµές του συµβατικού 
Τιµολογίου ή µε βάση τιµές µονάδας νέων εργασιών για τις εργασίες που δεν προβλέπονται από το 
συµβατικό Τιµολόγιο εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

 
23.1 O ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε τµήµα του 

έργου, όπως και µετά την περάτωση όλου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους γύρω 
από αυτό το τµήµα, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή εγκατάσταση που 
απαιτήθηκε και προβλέπεται από το προηγούµενο άρθρο 23 της παρούσης, τα απορρίµµατα, 
εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά που πλεονάζουν, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές 
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ, να σηκώσει (καταστρέψει, κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο που θα του 
υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία (π.χ., των κτιρίων), να 
ισοπεδώσει τους χώρους που αυτά ήταν αφηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ., να παραδώσει δε τελείως 
καθαρές τόσο τις κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει 
για κάθε τι άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου για εύρυθµη λειτουργία σύµφωνα µε 
τους όρους της σύµβασης ή όπως προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του 
έργου. 

 
23.2 Οµοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχει πλέον ο 

λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκοµίσει, κλπ., κάθε προστατευτική κατασκευή που 
κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) που επιβλήθηκε από 
οποιοδήποτε λόγο για να αποφευχθούν κάθε φύσεως ζηµιές, ατυχήµατα, κλπ., σε ιδιοκτησίες, 
οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως 
έργα, όπως και να αποµακρύνει τα περιφράγµατα των εργοταξίων. 

 
23.3 Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν 

προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των παραπάνω εργασιών, αυτές 
εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από την επόµενη πληρωµή 
προς αυτόν, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης για εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου ή τµήµατός 
του γι' αυτό το λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Επίβλεψη κατασκευής του έργου 

 
Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό µε την επίβλεψη κατασκευής του έργου, άρθρο 136 του Ν. 
4412/2016 ισχύουν τα παρακάτω: 
 
α. Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι να µεταβάλλουν τις διατάξεις των 

συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής γι' 
αυτό, η δε παρουσία αυτών που ασκούν την επίβλεψη δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από 
τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση. 
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β. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή µεταφορικά µέσα για την κίνηση όλου του 
προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο από την πλησιέστερη πόλη 
προς την περιοχή των έργων, όσο και µέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε οι σχετικές δαπάνες για την 
κίνηση αυτού του προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο διευθύνων από µέρους του Αναδόχου 
υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που 
επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή 
επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής ( άρθρο 138 παρ. 14 του 
Ν. 4412 / 2016 ). 

 
γ. Σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 136, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊσταµένη αρχή, κάθε τρίµηνο, συνοπτικές 
ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σηµαντικά προβλήµατα που σχετίζονται 
µε την κατασκευή του. Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ενηµέρωση σχετικά µε την 
πορεία εφαρµογής της εγκεκριµένης µελέτης του έργου, µε τον εντοπισµό σφαλµάτων της 
προµέτρησης και µε την εµφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε 
εξέλιξη και εκτίµηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόµενο τρίµηνο προβλέπεται να 
προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών 
αυτών, προκειµένου η προϊσταµένη αρχή να αποφασίσει σχετικά µε τη συνέχιση του έργου ή τη 
µείωση του συµβατικού αντικειµένου και τη διάλυση της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο: Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου προβλέπονται στο Ν.4412/2016, ειδικότερα στα άρθρα 18 και 138 και 
περιγράφονται και στα συµβατικά τεύχη. 
 
Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 
Προσαρτήµατος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. Επιπλέον: 
 
25.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 13 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην 

παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους εργολήπτες (αναδόχους) οι οποίοι θα 
χρησιµοποιηθούν από τον κύριο του έργου σε εργασίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στην 
παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διευκολύνει τον κύριο του έργου και 
τους άλλους εργολήπτες ή προµηθευτές και να ρυθµίζει τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών µέσα στο 
πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ώστε να µην τους παρεµβάλλει εµπόδια. 

 
25.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθευτεί, µε δική του δαπάνη, όλα τα υλικά, εργατικά και 

µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου καθώς και για τη µεταφορά τους από 
τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές 
του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

 
25.3 Οποιαδήποτε ζηµιά ή καταστροφή στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις που 

προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο ή δολιοφθορά, κατά την διάρκεια της εργολαβίας, βαρύνει τον 
Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει. 

 
25.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωση για ζηµιές και καταστροφές στις εγκαταστάσεις, στα 

µηχανήµατά του κλπ., που οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. πληµµύρες, θύελλες, 
χιονοπτώσεις κλπ.). 

 
25.5 Σύµφωνα µε τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες του έργου και τις οδηγίες της Επίβλεψης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να µορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούµενα υπ’ αυτόν παντός είδους 
τµήµατα του κτιρίου, τις απαιτούµενες οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες εντοιχίσεως των σωλήνων ή 
εξαρτηµάτων των διαφόρων ηλεκτροµηχανολογικών έργων του. 

 
25.6 Οπωσδήποτε απαγορεύεται η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από οπλισµένο 

σκυρόδεµα τµήµατα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 
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25.7 Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνονται, πλην της δαπάνης διανοίξεως και η δαπάνη 
αποκαταστάσεως των µορφουµένων ή διανοιγµένων φωλεών, οπών ή αυλακών για την 
τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων. 

 
25.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών 

αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης µε 
εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 
1312Β/24-8-2010 «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών που 
χρήζουν εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ) που εξειδικεύεται µε την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ) και να εναρµονιστεί µε το Π. Δ. 
117/04 όπως ισχύει, σε θέµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), με αποζηµίωση απολογιστικά για το τέλος εισόδου. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016 - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 
25.9 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση 

όλων των απαιτουµένων από τον Νόµο αδειών και καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο: Ασφάλιση Προσωπικού 

 
26.1 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται µέσα ή έξω από 

ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που απασχολεί, ο ίδιος, ή οι 
υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά το νόµο, οργανισµούς 
κοινωνικής ασφαλίσεως. 

 
26.2 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, 

αναγνωρισµένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό πάσης φύσεως προσωπικό µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και αυτό που απασχολούν οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, 
σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου, που απασχολούνται σε εργοτάξια του 
έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της παραπάνω υποχρεώσεως 
του αναδόχου βεβαιώνεται µε την προσκόµιση στην Υπηρεσία των σχετικών ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων, στα οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 139 του Ν 4412/2016. 

 
Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθούν τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, η Υπηρεσία δικαιούται να 
εφαρµόσει ανάλογη κράτηση από το λογαριασµό του και µέχρι να τα προσκοµίσει. Εάν ο ανάδοχος 
παραλείψει τη σύναψη των παραπάνω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η 
Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασµό 
του αναδόχου και παρακρατεί τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασµό του. 

 
26.3 Ο ανάδοχος που θα αναδειχτεί έχει υποχρέωση µε την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει 

δήλωση στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ για την εργολαβία που ανέλαβε, δίνοντας πλήρη 
στοιχεία γι' αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, προϋπολογισµό, κλπ.). 

 
26.4 Ο ανάδοχος που, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΑΝ 1846/51 θεωρείται εργοδότης, έχει υποχρέωση 

να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς τις 
νόµιµες εισφορές πάνω στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια, όπως κάθε φορά ορίζονται, που 
βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και το εργατοτεχνικό και κάθε φύσεως προσωπικό που θα 
προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο υπόψη έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο: Δοκιµές Εγκαταστάσεων 

 
27.1 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των εργασιών των 

εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις απαιτούµενες δοκιµές µε 
δικά του µέσα, δαπάνες και όργανα σύµφωνα µε το άρθρο 138. παρ.5 του Ν. 4412/2016. 

 
27.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις ισχύουσες προδιαγραφές 

και τις απαιτήσεις των αρµοδίων οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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27.3 Οι δοκιµές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα µε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της εγκαταστάσεως να 
µην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 

 
27.4 Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Διατάξεις οι επιτυχείς δοκιµές αποτελούν προϋπόθεση για 

την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 28ο: Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση- διοικητική παραλαβή για χρήση 

 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε τµήµα του 
έργου που έχει περατωθεί ή έχει µερικά εκτελεστεί, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής 
παραλαβής. Αυτή όµως η κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας 
που δεν έχει εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη 
τµηµάτων του έργου καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί υπόψη από την 
Υπηρεσία η οποία θα δώσει ανάλογη αύξηση των προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από 
αίτηση που θα υποβάλλει νοµότυπα α ανάδοχος. Εάν αυτή δε η κατοχή ή χρήση τµήµατος του έργου 
επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες στον ανάδοχο, τότε η Υπηρεσία θα καταβάλλει σ' αυτόν τις πραγµατικές 
δαπάνες µε βάση πρωτόκολλο καθορισµού νέων τιµών που θα συνταχθεί. 
 
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση τµήµατος του όλου έργου, 
πλήρως αποπερατωµένου ή όχι, δύναται να προβεί στη διοικητική παραλαβή του, όπως προβλέπεται από 
το άρθρο 169 του Ν4412/2016. Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου 
της διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή 
έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα 
κατασκευής του συµπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος 
του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, µε σχετική µνεία κατά περίπτωση και αυτό 
κοινοποιείται αρµόδια. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή των τµηµάτων που παραδίδονται 
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών. 
 
Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την περάτωση 
των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη. Αν 
δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 
 
Αν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν 
απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη 
φύση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου µετά 
από σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
 
Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου παρ. 5 άρθρο 169 του Ν. 4412/2016). 
 

ΑΡΘΡΟ 29ο: Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 

 
Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες, εκτός αν 
ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 171 του 
Ν.4412/2016: Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη 
τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν 
οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται 
στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. 
 
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι 
απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για 
λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε 
ειδικό τεύχος, ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής συµφωνούνται µε την 
διευθύνουσα υπηρεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 30ο: Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 

 
30.1 Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όµως κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όταν το έργο εκτελείται µέσα 
στο χώρο τους, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ µε πληρωµή που θα 
συµφωνηθεί και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί ασφαλείας. 

 
30.2 Τις γεννήτριες,  µετασχηµατιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που µπορεί να απαιτηθούν, πρέπει να 

προµηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος µε φροντίδα και δαπάνη δική του. 
 

ΑΡΘΡΟ 31ο: Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 

 
Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, µε δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους υγιεινής  (υποχρεωτικά 
WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται στα έργα και θα φροντίζει να διατηρούνται 
καθαρά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας. Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο 
των έργων στοιχειώδες φαρµακείο µε επαρκή εφοδιασµό για να µπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες 
βοήθειες σε µικροτραυµατισµούς κατά την εκτέλεση των έργων. 
 

ΑΡΘΡΟ 32ο: Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις, όπως 
ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
 
Κατ΄ εξαίρεση αυξοµειώσεις στο χαρτόσηµο τιµολογίου ή άλλοι φόροι του Δηµοσίου που βαρύνουν άµεσα 
το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο, µόνο στο µέτρο που ίσχυαν, κατά τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς. 
 
Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα 
δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος, ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του 
φόρου αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟ 33ο: Περί Φ.Π.Α 

 
Σχετικά µε τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύουν γενικά οι διατάξεις περί Φ.Π.Α., δηλαδή ο 
Κύριος του έργου (Υπηρεσία) καταβάλλει στον ανάδοχο Φ.Π.Α. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 34ο: Τήρηση Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων 

 
34.1 Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόµων κλπ., όπως ορίζεται στο άρθρο 138 

του Ν.4412/2016, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
τις σχετικές διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά µε µέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, 
κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

 
34.2 Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο των έργων, όσο 

και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά κάθε τρίτου, ευθύνεται 
δε απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη, που τυχόν επισυµβεί στο 
προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε 
κάθε τρίτο, λόγω µη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του, των µέτρων ασφαλείας που 
ενδείκνυνται, αλλά και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως και για τα τυχαία. 

 
Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος για την πληρωµή προστίµου,  χρηµατικής 
ποινής, αποζηµιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης, που θα προκύψει κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από την εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήµατα - Αστικά 
Αδικήµατα κλπ.) σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 
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34.3 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση όλων 
των απαιτούµενων από το Νόµο αδειών και καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος 
για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Είναι επίσης 
υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτούµενων στοιχείων που 
προβλέπονται από το Νόµο και να εφαρµόσει τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια 
των εργασιών, όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/οικ./177/2.3.2001 (Β266), 
ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001(Β686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β16) και το άρθρο 138 του 
Ν.4412/2016 πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δηµοσίων 
έργων (Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ). 

 
34.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους 

περιβαλλοντικούς όρους για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον 
προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει 
να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να λαµβάνονται 
τέτοια µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο εργολαβίας και Προϋπολογισµός Μελέτης 

 
1.1 Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου:  

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ».   

  
1.2. Η συνολική δαπάνη του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη, ανέρχεται στο ποσό του 260.400,00 € στο 

οποίο συµπεριλαµβάνονται Εργασίες, το ποσοστό 18% για (Ε.Ο.+ Γ.Ε.), Απρόβλεπτα 15%, 
Απολλογιστικά ΑΕΚΚ, Αναθεώρηση και ΦΠΑ (24%). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τιµές µονάδος 

 
2.1 Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης, αναφέρονται σε πλήρως τετελεσµένες εργασίες, όπως 

περιγράφονται και συµπληρώνονται στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας. Με τις τιµές αυτές θα 
αποζηµιωθεί ο Ανάδοχος. 

 
2.2 Στις τιµές µονάδος επιπλέον (βλ. και αρθρο 13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) περιλαµβάνονται: 

 
2.2.1 Η αξία προµήθειας όλων των απαιτουµένων για την εκτέλεση των διαφόρων ειδών εργασιών, 

σκαλωσιών, υλικών και µικροϋλικών, καθώς και αξία και δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, 
µεταφοράς προσκόµισης αυτών µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης ή ενσωµάτωσής τους, µετά 
του υπολειποµένου χρόνου και τις καθυστερήσεις των µέσων µεταφοράς, εκτός αν άλλως 
αναφέρεται ευκρινώς στο Τιµολόγιο Μελέτης. 

 
2.2.2 Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, µεταφορά επί τόπου των έργων και χρησιµοποίηση 

κάθε είδους µηχανηµάτων, εργαλείων, µεταφορικών µέσων, µε όλα τα έξοδα κίνησης, 
λειτουργίας, συντήρησης επισκευής,  σταλίων λόγω κακοκαιρίας ζηµίας ή οποιασδήποτε 
άλλης αιτίας απόσβεσης, προστασίας,  ασφαλίστρων,  κλπ.,  και χρησιµοποίησης αυτών,  
καθώς και την αξία των καυσίµων, λιπαντικών, νερού και ρεύµατος για τις εργασίες πλήρως 
και έντεχνα τετελεσµένες. 

 
2.2.3 Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιµοποίησης και τοποθέτησης των αναφερθέντων υλικών, 

καθώς και κάθε πρόσθετης εργασίας, έστω και µη ρητώς κατονοµαζόµενης στη διατύπωση 
κάθε κονδυλίου, που απαιτείται όµως κατά τα συµβατικά της δηµοπρασίας, κατά τη µελέτη 
και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την ασφαλή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και 
εµπρόθεσµη αποπεράτωση του έργου. Στις δαπάνες περιλαµβάνεται και η εκτέλεση 
ορισµένων εργασιών µε τη βοήθεια εργατικών χεριών σε όσες περιπτώσεις ή είναι αδύνατο ή 
δεν ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν µηχανικά µέσα. 

 
2.2.4 Οι δαπάνες για µεταφορά και εναπόθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων 

εσκαφών / καθαιρέσεων και τα λοιπών ακατάλληλων υλικών σε κατάλληλα σηµεία. 
Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµιά καθυστέρηση, ή τροποποίηση του 
προγράµµατος, ή καταβολή σχετικής αποζηµίωσης, ενώ παράλληλα θεωρείται αυτονόητο ότι 
οι κάθε είδους αποθέσεις κ.λ.π. θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µην 
δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµόδιων Αρχών. 

 
2.2.5 Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή 

κακότεχνων µερών του έργου, µετά από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 
2.3. Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαµβάνονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, και οι 

παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν αποκλειστικά: 
 

2.3.1 Κάθε δαπάνη που µπορεί να προκύψει για την ασφαλή και έντεχνη αποπεράτωση του έργου, 
καθώς και κάθε δαπάνη που καθορίζεται από την ΕΣΥ ότι περιλαµβάνεται στις τιµές του 
Τιµολογίου Προσφοράς του Αναδόχου. 
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2.3.2 Οι πληρωµές του εργολάβου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, φόρους κλπ. για έργα του 
Προϋπολογισµού του Δήµου Μακρακώμης. 

 
2.3.3 Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου έχουν γενική ισχύ και εφαρµόζονται συµβατικά ανεξάρτητα 

από τις επί µέρους ποσότητες των διαφόρων εργασιών που θα εκτελεσθούν, είτε πρόκειται 
για κατασκευές από την αρχή, είτε για συµπληρώσεις ή επισκευές υπαρχόντων έργων. 

 
2.3.4 Οι τιµές αυτές ισχύουν επίσης γενικά και ανεξάρτητα από τις ώρες - ηµέρα και νύχτα - 

εργάσιµες ηµέρες ή αργίες, που θα ορισθεί από την υπεύθυνη Υπηρεσία, ότι θα εκτελούνται 
οι εργασίες. 2.3.5 Οι απαιτούµενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., 
που παραδίδονται στον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Τεχνική µελέτη - Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
3.1. Η τεχνική µελέτη (τεύχη)  που αφορούν στο παρόν έργο περιέχονται στο φάκελο δηµοπρασίας. 
 
3.2 Ισχύουν οι ΕΤΕΠ που αναφέρονται στα άρθρα του Αναλυτικού Τιµολογίου οι οποίες εγκρίθηκαν µε 

την απόφαση αριθµ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/30-7-2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών,  Μεταφορών και Δικτύων,  µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα Δηµόσια Έργα (ΦΕΚ 
2221/Β/30-7-2012), καθώς και η Εγκύκλιος 17 µε αρ. πρωτ.Δ.Κ.Π./οικ./1322 Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ 
"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59)  Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Όπου στο αναλυτικό τιµολόγιο αναφέρεται κάποια από τις 59 ΕΤΕΠ, να ληφθεί 
υπόψη η ως άνω εγκύκλιος που αναφέρει τις προσωρινά ισχύουσες προδιαγραφές. 

 
3.3 Οι θεσµοθετηµένες Προδιαγραφές µετά τα ανωτέρω Αναλυτικά Τιµολόγια έχουν σειρά ισχύος, ως 

ακολούθως: (1) ΕΤΕΠ (2) Οι Ευρωκώδικες (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του 
(τ)Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (3) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 
3.4 Ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στο συµβατικό τεύχος της Τεχνικής 

Περιγραφής του έργου. 
 
3.5 Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά 

στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συµµορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε 
απαίτηση για αποζηµίωση από αυτήν την αιτία. 

 
3.6 Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής εφαρµογή των 

ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του έργου. 
 
3.7 Συντονισµός προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων. 
 

3.7.1 Οι ισχύουσες προδιαγραφές και οι ειδικές διατάξεις και όλα τα συµπληρωµατικά σχέδια και 
έγγραφα, αποτελούν ουσιώδη µέρη της σύµβασης και κάθε απαίτηση που τίθεται σε ένα από 
αυτά είναι δεσµευτική και θεωρείται ότι περιέχεται σε όλα. 

 
3.7.2 Ο ανάδοχος δεν µπορεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλµα ή παράλειψη των σχεδίων. 
 
3.7.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιληφθεί ότι υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων στοιχείων της µελέτης ή ότι ενδεχόµενα είναι απαραίτητες συµπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις, υποχρεούται το ταχύτερο να ζητήσει γραπτές οδηγίες κλπ. από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 και µε το άρθρο 10 
(ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρούσης. Ακόµα υποχρεούται όπως οποτεδήποτε και µε οποιοδήποτε 
τρόπο εφαρµόσει την επί του θέµατος απόφαση της Υπηρεσίας. 

 
3.8 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με βάση τις μελέτες που θα του χορηγηθούν, τις έγγραφες 

οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Υποδομών (τ) ΥΠΕΧΩΔΕ 
προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών, να προβεί στην εφαρμογή των μελετών στο έδαφος, στις 
αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των 
συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται για συμπλήρωση και προσαρμογή των στοιχείων 
της μελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και στη σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 
Οι δαπάνες που απορρέουν από τα ανωτέρω θεωρούνται ανηγμένες στη προσφορά του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής –Οργανόγραµµα -  Ηµερολόγιο 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µέσα σε 
προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις 
τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 
του Ν.4412/2016, συνοδευόµενο από κατάσταση µηχανηµάτων και προσωπικού αναλόγου 
εκπαιδεύσεως, που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Ο µηχανικός εξοπλισµός, που θα αναφέρεται στην 
κατάσταση, θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για το υπόψη έργο και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα 
αναγραφόµενα στην Τεχνική Περιγραφή σχετικά µε αυτόν. 
 
4.1 Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει διάγραµµα GANTΤ όπως προβλέπεται στο άρθρο 145 του 

Ν.4412/2016. Ως µονάδα χρόνου θεωρείται η ηµέρα. Ως αφετηρία των χρόνων (χρόνος εκκίνησης) 
λαµβάνεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Στο υπό έγκριση χρονοδιάγραµµα θα 
διακρίνονται µε χαρακτηριστικούς συµβολισµούς: 
 
α.  Η αφετηρία του χρόνου 
 
β.  Το πέρας του συνολικού συµβατικού χρόνου. 
 

4.2 Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος και ειδικά η οµαδοποίηση των εργασιών, ο καθορισµός των 
έργων επικάλυψης και ο προγραµµατισµός ροής των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία µε τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό. 

 
4.3 Επισηµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα πρέπει να συνοδεύεται και από αιτιολόγηση των διαφόρων 

φάσεων του. Θα αναφέρει τον αριθµό και την ειδικότητα του προσωπικού που θα απασχολεί ο 
Ανάδοχος, τα µέσα και τις χρονικές στιγµές κατά τις οποίες θα υποβάλλονται οι συµπληρωµατικές 
µελέτες και θα γίνονται οι παραγγελίες των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., που απαιτούνται στο έργο 
και προβλέπονται στα τεύχη του Διαγωνισµού. 

 
4.4 To χρονοδιάγραµµα, µε υπογραφή και του επιβλέποντος µηχανικού, θα υποβάλλεται στην 

Υπηρεσία για έγκριση. Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του, εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα 
κατασκευής του έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά 
ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 

 
4.5 Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των 

τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 145 
του Ν.4412/2016. Η µη τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου 
συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγω 
έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό 
αδίκηµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016. 

 
4.6 Κάθε εβδοµάδα ο Επιβλέπων θα εξετάζει εάν η υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος παρουσιάζει 

απόκλιση. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος πρέπει απαραιτήτως ανά εβδοµάδα να γίνεται ενηµέρωση 
του χρονοδιαγράµµατος όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών. Εάν διαπιστωθεί διαφορά µεταξύ 
του χρονοδιαγράµµατος και της προόδου, ο Επιβλέπων, αφού εξετάσει τους λόγους που την 
προκάλεσαν, οφείλει να προβεί έγκαιρα στις επιβαλλόµενες ενέργειες για την επισήµανση των 
αιτιών της καθυστέρησης της προόδου προς εξάλειψή της. Δηλαδή, προς την Προϊσταµένη Αρχή 
εάν υπάρχουν εκκρεµότητες ευθύνης της, ή προς τον Ανάδοχο επισηµαίνοντας τα αίτια και 
καθορίζοντας συγκεκριµένες ενέργειες και µέτρα που πρέπει αυτός να λάβει. Εξυπακούεται ότι σε 
περίπτωση µη ανταπόκρισής του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε Ειδική Πρόσκληση και 
στη συνέχεια σε Προσωρινή Έκπτωση του Αναδόχου, σε εφαρµογή του άρθρου 160 του Ν. 
4412/2016. 

 
4.7 Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή ύπαρξης 

καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίµακα που να επιδρά στην 
τήρηση του Προγράµµατος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα προσαρµόζεται στις 
νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, µαζί µε αναλυτική αιτιολογική 
έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν την ανασύνταξη. 
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4.8 Στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα καθορίζονται οι εργασίες έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η 

λειτουργία του ευρύτερου χώρου του εργοταξίου. 
 
4.9 Σύµφωνα µε το άρθρο 145 παρ. 4 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου 

υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να 
υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη 
στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του έργου. 

 
4.10 Ο Ανάδοχος µεριµνά στην τήρηση Ηµερολογίου, όπως ορίζεται µε το άρθρο 146 του 

Ν.4412/2016. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά ή στις περιπτώσεις µικρών έργων µπορεί 
να συµπληρώνεται κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα και αναγράφονται, µε συνοπτικό 
τρόπο, σε αυτό ιδίως: 
 
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 24ώρου, 
 
β) αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το 

προσωπικό σε ηµεραργίες λόγω υπερηµερίας του εργοδότη, 
 
γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω 

υπερηµερίας του εργοδότη, 
 
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει 

πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 
 
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας, 
 
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού, 
 
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήµατα 

µε τις ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό, 
 
η) τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, 
 
θ) τις εργαστηριακές δοκιµές, 
 
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν 

καθυστερήσεις, επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης 
εργασιών 
αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 
ββ) έκτακτα περιστατικά και 
γγ) σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το Δηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους 

ιδιοκτήτες, 
δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.4 του άρθρου 146, εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση 
του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 100 ευρώ την ηµέρα για κάθε 
µέρα παράλειψης. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική 
πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Προθεσµίες - Ποινικές Ρήτρες 

 
5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας αυτής 

µέσα σε διάστηµα ΔΩΔΕΚΑ (12) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
5.2 Οι µήνες νοούνται πάντοτε σύµφωνα µε την ηµερολογιακή διαδοχή των ηµερών. 
 
5.3 Δεν τίθενται τµηµατικές προθεσµίες. 
 
5.4 Οριακή προθεσµία του έργου είναι η συνολική συµβατική προθεσµία προσαυξηµένη κατά το 1/3 

αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 147 παρ.7 
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του Ν. 4412/16, µέσα στην οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του 
έργου. 

 
5.5 Παράταση της προθεσµίας που τάσσεται, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο µόνο για την περίπτωση 

αλλαγής των απαιτήσεων από την Υπηρεσία µετά την εγκατάστασή του στο έργο. Κατά τα λοιπά, 
έχουν εφαρµογή το άρθρο 12 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΕΣΥ καθώς και οι διατάξεις του άρθρο 147του 
Ν.4412/2016. 

 
5.6 Σε περίπτωση υπερβάσεως της συνολικής προθεσµίας του έργου επιβάλλονται ποινικές ρήτρες 

σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΕΣΥ και το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 
 
5.7 Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις 

γραπτές εντολές της Υπηρεσίας και γενικά αν ισχύουν οι λόγοι που περιγράφονται στο άρθρο 160 
του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
5.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να ακολουθήσει τυχόν τµηµατικές προθεσµίες, που θα προκύψουν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου - όπως υποδειχθούν από την Υπηρεσία- και εκπορεύονται από 
επείγουσες εργασίες, από το πρόγραµµα λειτουργίας της εγκατάστασης κλπ εύλογες περιστάσεις. 
Σε περίπτωση δε εκτέλεσης εργασιών κατά τη λειτουργία του έργου, ο ανάδοχος θα µεριµνά για όλα 
τα µέτρα ασφαλείας όπως περιγράφονται στην κείµενη νοµοθεσία και στο παρόν τεύχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρηµατοδότηση και Γενικά έξοδα-Όφελος κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά 
ποσοστά) -Επιβαρύνσεις 

 
6.1 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», στο οποίο είναι ενταγμένο ως Υποέργο 1 
με την υπ΄ αριθ. πρωτ.13191/21-12-2021 (ΑΔΑ: Ω57946ΜΤΛΡ-ΩΙ5) Απόφαση Ένταξης της Πράξης: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» (MIS 5075126) και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με 85%  (ΣΑ 
Ε2751 – Κωδικός Ενάριθμου : 2021ΣΕ27510136). 

 
6.2 Τα Γενικά Έξοδα και Όφελος του αναδόχου ανέρχεται σε ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό 18%. 
 
6.3 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ 
ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 
2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 
4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης 
του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 

 
6.4 Κατά την σύνταξη των τιµών µονάδος οι βασικές τιµές των υλικών που ελήφθησαν υπόψη 

περιλαµβάνουν τις παντός είδους επιβαρύνσεις των, δηλαδή φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς 
φόρους κλπ. για τα οποία ισχύει η παρ. 6 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

 
6.5 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 
 
 Επίσης, δεν απαλλάσσεται από ειδικούς φόρους επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό κάθε 

είδους υλικών, εξοπλισµών κλπ., καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται στη λοιπή 
ισχύουσα νοµοθεσία περί φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου, 
για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2366/53 κλπ.), καθώς και από 
τις δαπάνες για την απόρριψη υλικών. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο: Πληρωµή Αναδόχου 

 
Με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 ορίζονται όσα ισχύουν για τους Λογαριασµούς – Πιστοποιήσεις του 
αναδόχου. Και συγκεκριµένα: 
 
7.1 Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις 

πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος 
εργασιών. 
 
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόµενες στο 
χρονοδιάγραµµα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή των επιπλέον 
εργασιών, ώστε να συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα. 

 
7.2 Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές 

πληρωµές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα 
οποία οφείλονται σ΄ αυτόν. Οι λογαριασµοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και 
στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο 
λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ’ εξαίρεση, για τµήµατα του έργου, για τα 
οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος µηχανικού, δεν ήταν δυνατή η σύνταξη επιµετρήσεων κατά 
διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο 
λογαριασµό εργασίες βάσει προσωρινών επιµετρήσεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί 
επιµετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων 
απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αξίας του συνόλου των πιστοποιούµενων εργασιών του 
τρέχοντος λογαριασµού. 

 
7.3 Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και 

τους εγκρίνει µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ή 
ανακρίβειες, σε βαθµό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, µε εντολή 
της προς τον ανάδοχο, επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο 
και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία 
προθεσµία για τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασµού αρχίζει από την επανυποβολή, ύστερα 
από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασµού µπορεί να γίνει και από 
συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συµµετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπογράφει το 
λογαριασµό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα 
επιµετρητικά στοιχεία, οι τιµές σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι 
έχουν διενεργηθεί στο λογαριασµό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, που προκύπτουν από το 
νόµο και την εφαρµογή της σύµβασης. Ο εγκεκριµένος λογαριασµός αποτελεί την πιστοποίηση για 
την πληρωµή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγµα»). Προϋπόθεση πληρωµής της 
πιστοποίησης είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών 
πληρωµής. Το τιµολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού 
της πιστοποίησης. 

 
7.4 Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε πέντε 

τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρησης και 
σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην 
πιστοποίηση, µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου 

 
8.1 Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153 

του Ν.4412/2016. 
 
Σχετικά διευκρινίζεται ότι: 
 
8.2 Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµοσίου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά 

ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής 
ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικής 
περιόδου οι αναθεωρηµένες συµβατικές τιµές παραµένουν σταθερές παρ. 2 άρθρο 153 του 
Ν4412/2016. 
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8.3 Για τον υπολογισµό της αναθεώρησης (σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016) για το κατ’ αποκοπήν ποσό, 
διαχωρίζονται οι διάφορες εργασίες που εκτελούνται κατά αναθεωρητικά τρίµηνα. Σαν ποσότητες 
λαµβάνονται τµήµατα των ποσοστών που αναφέρονται στον Προϋπολογισµό Μελέτης αντιστοίχως, 
ή στον Πίνακα Ποσοστών Δαπάνης, αν υπάρχει αυτός. 

 
8.4 Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύµβασης ορίζεται 

το ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο: α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση, 
που καταρτίσθηκε ύστερα από δηµοπρασία ή β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν 
πρόκειται για σύµβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δηµοπρασία, και υπό τον όρο ότι η εγκριτική αυτή 
απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο. 

 
8.5 Η διαπίστωση των βασικών τιµών ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων, µηχανηµάτων όπως και 

των εργοδοτικών επιβαρύνσεων στα ηµεροµίσθια γίνεται από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιµών 
Δηµόσιων Έργων (ΕΔΤΔΕ), που προβλέπεται από το άρθρο 9 της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων 
αριθµ. 80885/5439/6.8.1992 (Β΄573). 

 
8.6 Το συνολικό ποσό που θα υπολογίζεται µε την άθροιση των δαπανών όλων των εργασιών που 

έγιναν στο αναθεωρητικό τρίµηνο, θα αποτελεί το ποσό που θα αναθεωρείται. Το ποσό αυτό θα 
πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή (ΟΙΚ, ΗΛΜ, ΟΔΟ, κλπ.) του προϋπολογισµού. 

 
8.7 Κατ’ εξαίρεση από το Δ’ τρίµηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο 

αναθεώρησης της παραγράφου 6 του Ν.4412/2016 ορίζεται από τη σχέση s (ή σ)=1. 
 

Η διάταξη εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου 
δηµοπράτησής τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να 
ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής 
Γραµµατείας Υποδοµών µεγάλη απόκλιση από τις τιµές του Γ’ τριµήνου του 2012. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Προκαταβολή-Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 

 
9.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016, υπό την 
προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής. 

 
9.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Διάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 

 
10.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης από 

ειδικευµένο προσωπικό. 
 
10.2 Είναι υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά 

ειδικότητα και κατά βαθµίδα εκπαίδευσης για την κατασκευή του έργου κατά την εκτέλεση της 
σύµβασής του, σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 8 του Ν.4412/2016. 

 
10.3 Ο αντιπρόσωπος του Αναδόχου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.4412/2016, 

θα πρέπει να είναι διπλωµατούχος Μηχανικός µέλος του Τ.Ε.Ε., ή άλλος τεχνικός, που να διαθέτει 
τα προσόντα που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. 

 
10.4 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται εφόσον απαιτηθεί για την κατασκευή του έργου να διαθέσει το 

απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό, εργοδηγούς καθώς και το λοιπό τεχνικό προσωπικό 
σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν.4412/2016. 

 
Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου 
είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. Για το 
συγκεκριμένο έργο ορίζεται ως υποχρεωτική η παρουσία ΕΝΟΣ (1) τεχνικού διπλωματούχου 
ανώτατου εκπαιδευτικού  ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχιούχου ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού 
ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται 
προσκόµιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία 
θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. Η παράβαση των διατάξεων του 
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άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα για τον οικονοµικό φορέα, τα στελέχη και τους 
υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να καθορίζεται ή και να αναπροσαρµόζεται 
ο αριθµός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη φύση του 
εκτελούµενου έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Μηχανήµατα και µέσα 

 
11.1 Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες υποχρεώνεται να προµηθευτεί και µεταφέρει 

επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, και προσωρινές εγκαταστάσεις, για την 
εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου από την παρούσα εργολαβία. 

 
11.2 Όλα τα µηχανήµατα θα είναι πλήρως εξοπλισµένα, πλήρως λειτουργικά, σε άριστη κατάσταση, 

επαρκώς συντηρηµένα και κατάλληλα για την ασφαλή, έγκαιρη και αποτελεσµατική εκτέλεση του 
έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης. 

 
11.3 Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά 

κ.λ.π. µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο 
Ανάδοχος υποχρεώνεται, µέσα σε 15ήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να 
ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κλπ, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και 
αν η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσίας έκανε ή όχι χρήση του παρόντος άρθρου. 

 
11.4 Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον 
έλεγχο των παραπάνω. Όπου η διαθέσιµη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, 
θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσµατα. Η µέση 
ενεργειακή στάθµη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζεται στα 65dB (A). 

 
11.5 Τα φορτηγά, που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να είναι σκεπασµένα κατά τη µεταφορά των υλικών, 

ενώ υποχρεωτικός είναι και ο κατάλληλος προγραµµατισµός για αποφυγή µεταφορών σε ώρες 
αιχµής και κοινής ησυχίας. Ειδικότερα, την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο η Διευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλει αναστολή οποιωνδήποτε µεταφορών σε συγκεκριµένα 
χρονικά διαστήµατα της ηµέρας (για λόγους κοινής ησυχίας ή αποφυγής κυκλοφοριακών αιχµών) 
χωρίς εκ τούτου να προκύπτει το οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Απολογιστικές εργασίες - Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες 
εργασίες 

 
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 154-155 του Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα: 
 
12.1 Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου πλην της περίπτωσης του άρθρου 

126 του Ν.4412/2016 ‘’Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση 
απολογιστικών εργασιών’’, ο ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, µέχρι του ποσού που 
αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του 
άρθρου 5 του Ν.4412/2016, εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του 
Ν.4412/2016 ‘’Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους’’ . Στο ανωτέρω ποσοστό 
περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών του άρθρου 155 του 
Ν.4412/2016 ‘’Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες’’ . Στην περίπτωση αυτή 
καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που 
προκύπτει, σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών. Η 
δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 

 
12.2 Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του 

αναδόχου απολογιστικών εργασιών, που υπόκειται σε έκπτωση, που ορίζεται σε δεκαοχτώ επί τοις 
εκατό (18%) και εφαρµόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούνται, όπως για 
προµήθειες υλικών, µισθώσεις µηχανηµάτων, καύσιµα και λιπαντικά, µισθούς, ηµεροµίσθια, λοιπές 
αποζηµιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων και κάθε είδους κρατήσεις. Στο 
ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας. 
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12.3 Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να 

εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς 
ΦΠΑ. 

 
12.4 Για την έγκριση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε 

αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή 
ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες 
αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωµατώνονται στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται 
στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Γενικά περί εργασιών στους χώρους εκτελέσεως έργων και µέτρα 
ασφαλείας 

 
13.1 Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την 

ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργοταξίου, συµµορφούµενος πάντοτε και αµέσως προς 
τις εντολές της επίβλεψης. Αυτό επιβάλλεται λόγω των απαιτήσεων της ασφάλειας, κλπ 
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο (σύµφωνα µε την εγκύκλιο 
27/2012/ΥΠΑΝ και ΥΠΟΜΕΔΙ (ΔΙΠΑΔ/οικ. 369/15-10-2012: ΑΔΑ Β4301-8Ξ2) του 
ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ) 

 
13.2 Το πρόγραµµα εργασίας του αναδόχου θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνει και της έγκρισης της 

Επίβλεψης. 
 
13.3 Διευκρινίζεται ότι, προκειµένου περί τήρησης των µέτρων ασφαλείας των υποδεικνυοµένων από την 

Επίβλεψη, ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκφέρει καµία αντίρρηση, αλλά ούτε και να εγείρει αξιώσεις, 
λόγω των οικονοµικών ή άλλων επιπτώσεων, τις οποίες δυνατόν να συνεπάγεται η εφαρµογή των 
µέτρων ασφαλείας. 

 
13.4 Όλες οι διακινήσεις του προσωπικού του Αναδόχου µέσα στο Εργοτάξιο, των µεταφορικών του 

µέσων, κλπ., θα γίνονται βάσει των καθοριζοµένων κάθε φορά από την Επίβλεψη σχετικά µε τις 
διαδροµές, ώρες µετακινήσεις, κλπ. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση για την 
εξυπηρέτηση του Αναδόχου µε µεταφορικό µέσο, κλπ. 

 
13.5 Οι περιοχές που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εναπόθεση των υλικών, στάθµευση 

οχηµάτων και ειδικών µηχανηµάτων αυτού, κλπ., θα είναι αυτές που θα υποδειχθούν από την 
Επίβλεψη. 
Όταν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν επιτρέπουν κατά την απόλυτη κρίση 
της Υπηρεσίας την επί µακρό χρόνο απόθεση υλικών σε χώρους που εµποδίζεται η κυκλοφορία 
οχηµάτων ή δηµιουργείται κίνδυνος στην ασφάλεια, τότε στους χώρους αυτούς, που θα ορίζονται 
από τις εντολές της Επίβλεψης, θα αποτίθενται περιορισµένες ποσότητες υλικών, χωρίς τούτο να 
δηµιουργεί δικαίωµα αποζηµίωσης του Αναδόχου για πρόσθετες ή πλάγιες µεταφορές, 
φορτοεκφορτώσεις, κλπ. 
 
Διευκρινίζεται ακόµα ότι η τήρηση όλων των παραπάνω από τον Ανάδοχο είναι σηµαντική για την 
ασφάλεια του χώρου που γίνεται το έργο και ότι αυτός καµία απαίτηση παράτασης προθεσµίας ή 
οικονοµικής φύσεως µπορεί να εγείρει για τους πιο πάνω λόγους. 

 
13.6 Οι δαπάνες για τα παραπάνω δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, αλλά περιλαµβάνονται 

ανοιγµένες στις τιµές µονάδος των Τιµολογίων Μελέτης και Προσφοράς. 
 
13.7 Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο1 (σύµφωνα µε την εγκύκλιο 

27/2012/ΥΠΑΝ ΥΠΟΜΕΔΙ): 2012 (ΔΙΠΑΔ/οικ.369/15-10-2012 ΑΔΑ:Β4301-8ΞΩ) του 
ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ: 

 

 
1 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ. 
305/96 
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1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 
305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 
 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων 

κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), 
 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 

και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧ2ΔΕ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα 
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : 
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 
(αρ. 42- 49). 

 
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση 

από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την 
αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 
εταιρεία). 

 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφέροµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα: 
 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 
 
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 
20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: ΠΔ 305/96 
(αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 
του ΠΔ 305/96. 

 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 

µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π. . 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τις 
αποφάσεις ΔΙΠΑΔ / οικ.177 / 2.3.2001 (Β΄266), ΔΕΕΠΠ / οικ / 85 / 14.5.2001 και ΔΙΠΑΔ / οικ889 / 
27.11.2002 του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις 

που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την 
µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 

λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα 
από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο 138 παρ. 7 του 
Ν.4412/2016. 

 

 
2 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί 
διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
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ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο,  κατά την εκτέλεση του έργου :  ΠΔ 305/96  (αρ.  3 παρ.10) 
και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9 ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 
αρχών. 

 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ). 
 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και 
για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 
Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 5-7) και στις ΥΑ: 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 
 
Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 

ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 

(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 

νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) 
του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ 
του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-112011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του 
Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

 
Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 
Δηµόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.4412/2016  άρθρο 170 παρ. 7 και άρθρο 172 παρ. 8. 

 
Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9 ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
Διευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. (τα σχετικά µε τα ΣΑΥ 
ΦΑΥ σε συνδυασµό µε το άρθρο 23 του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ της ΕΣΥ) 

 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 

ασφάλειας και υγείας: 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 

άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός 

της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή 
να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

 
 Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης  γίνεται  εγγράφως από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
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δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 
 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε 
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 
αρ.17 παρ.1). 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται 
από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 
εργασίας (Ν.3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 
και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων 
των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του 
Ν.3850/10. 

 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και 

να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται 
περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο 

ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται 
εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 
εργοτάξιο σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984  του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το ΗΜΑ θεωρείται,  σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α,  από τις κατά τόπους Δ/νσεις,  Τµήµατα ή Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της 
/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 
εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ µε 
αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
 
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το ΗΜΑ. 
 
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του 
ΣΑΥ και  επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / 
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
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Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 
 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 
µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 

ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 
εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : 
ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων 

κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των 
εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96  (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη 
- αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, 
κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 
(αρ.30, 32, 45). 

 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 
(αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους 

όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες 
ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από 
τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του 
: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 
8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών 

και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 
 

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 
και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την 

τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ.43, 44). 
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γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : 
ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31, 
35). 

 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,  εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4],  Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 
(αρ.30). 

 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: 
 

α) κραδασµούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας 
και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, 
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών 
 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 
 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 
µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 
(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04,  ΠΔ 105/95  (παραρτ.  IX),  ΠΔ 305/96  (αρ.12  παραρτ.IV  µέρος 
Β τµήµα ΙΙ παρ.7  -  9),  ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. 13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 
34, 35). 

 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 

8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 
 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, 

τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια 
χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης,  συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 
και αρ.4. παρ.7 ). 

 
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα 
µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου 
έργου. 
 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 
5.1 Κατεδαφίσεις : 
 
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, 
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παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 
2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,  παραρτ. IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφόρίας – ζωνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες 

σε στέγες. 
 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.4-6,14 ). 
 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV  µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και 
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε 
στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 
3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.10). 
 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση 
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.8.3 και παρ.13). 
 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν 

τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

Α. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 
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   Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

   Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  

   Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77    

   Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78    

   Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78    

   Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80    

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 
ΚΥΑαρ.οικ. Β. 
4373/1205/93 

ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 
180/Α/91 
-11- 

ΚΥΑ 16440/Φ. 
10.4/445/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

Γ. ΥΠΟΥΡΠΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΥΑ αρ. ΦΕΚ 450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

οι κ. 31245/93 ΥΑ ΦΕΚ 451/Β/93 27/03 Π/208/12-9-03 

3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οι κ/215/31-3-08 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.ΠΡ. 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 Σ.ΕΠ.Ε 
10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95   

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96   

Υ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/9 7 ΦΕΚ 113/Β/97   

ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99   

ΚΥΑαρ.οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03   

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03   

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11   

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89   

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00   

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00   

ΥΑ ΔΕΕ Π Π/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01   

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01   

ΥΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03   

ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11   

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   



 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελίδα 39 
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ΦΕΚ 155/Β/96   

 
 
13.8 Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) 
 
1. Κανονιστικές απαιτήσεις: Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και 

σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως 
εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

 
2. Σύστηµα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ). Ο ανάδοχος θα 

πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

 
2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
 
2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και 

λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα 
οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας 
και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της νοµοθεσίας (Ν-1568/85, ΠΔ-17/96, ΠΔ-305/96, ΠΔ-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων 
του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του 
γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο 
αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού 
ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και 
εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, 
εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς 
συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (ΠΔ- 95/99, ΠΔ-17/96 ) από το Υπουργείο 
Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου 
(ΕΞΥΠΠ). 

 
2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
 
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
 
2.6 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: αναφορά 

ατυχήµατος, διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 
αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, εκπαίδευση 
προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

 
2.7 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται 

από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
 
2.8 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική 

επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε 
εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση 
των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά. 

 
2.8 Άλλες προβλέψεις Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο 'Έργο 

προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης 
των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους 
τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 

 
Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και 
τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

 
2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας 

του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας 
και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να 
συντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον οποίο παραδίδει σε δύο απλά αντίγραφα και δύο αντίγραφα σε 
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ηλεκτρονική µορφή, συµπεριλαµβανοµένων και των σχεδίων της µελέτης. Η παράδοση της 
µελέτης του έργου από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή 
προκειµένου να απεικονιστούν οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα σχέδια σύµφωνα µε την 
κατασκευή τους (as built) όπου αυτό είναι δυνατό λόγω της φύσης του έργου και όπου δεν 
είναι δυνατό θα επιτραπεί από την Υπηρεσία νακατατεθεί σκαρίφηµα ή φωτογραφικό υλικό. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 
εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει (µε τα συνοδευτικά τους 
σχέδια). Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και 
παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 'Έργου (και σε ηλεκτρονική µορφή) στην Τεχν. 
Υπηρεσία του Δήµου ή στη /νση του σχολείου για το αρχείο τους, ενηµερωµένος ώστε να 
περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση 
που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική 
µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το Δηµόσιο. 

 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
 
• Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού Σύντοµη περιγραφή του έργου Ακριβής διεύθυνση του έργου 

Στοιχεία του κυρίου του έργου Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ. 
 
• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
 
• Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
 
• Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
 
• Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
 
• Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
 
• Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 
 
• Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις πχ ειδικοί τύποι 

ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά 
την εργασία σε ύψος. 

 
• Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
 
• Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας 

κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας πχ Χ = Χαµηλή 
εκτίµηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου Σε περίπτωση 
ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι. 

 
• Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
 
• Κατά την κατασκευή του έργου χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επικινδυνότητα του 

εργοταξίου και των εκάστοτε εκτελουµένων εργασιών, προκειµένου να υπάρξει απόλυτη προστασία 
των χρηστών. 

 
• Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την 

πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II 
του Αρθ-12 του ΠΔ-305/96). 

 
 
O ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
 
• Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθµό αδείας, στοιχεία του 

κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 
 
• Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές µελέτης, τα σχέδια 

"ως κατεσκευάσθη", σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω. (Σηµ. βλ. και άρθρο 20 Γ.Σ.Υ.) Έργο ή 
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τµήµα έργου που αφορά αµιγώς σε συντήρηση και επισκευή δεν απαιτεί σχέδια "ως 
κατασκευάσθη", 

 
• Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, πχ 
εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά 
αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από 
τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

 
• Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει: Τον Κανονισµό 

λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, 
βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε 
κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων 
γεγονότων. Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου πχ 
οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε 
συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. Οδηγίες συντήρησης 
του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά 
την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και 
είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί 
την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε 
ευθύνη του ΚτΕ. 

 
3. Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην 

οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής 

 
14.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να εκτελεί κάθε εργασία που θα 

απαιτείται για τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης και ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο που 
χρησιµοποιεί κατά τη µεταφορά των υλικών που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων. 

 
14.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δείξει δυστροπία ή κωλυσιεργεί στη συντήρηση και αποκατάσταση 

των φθορών, τότε η Υπηρεσία δικαιούται να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών αυτών σε τρίτους 
εις βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος στην περίπτωση αυτή δεν παύει να φέρει 
ακέραια την ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχηµα λόγω αµέλειας ή µη λήψης των απαιτουµένων 
προληπτικών µέτρων. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Προστατευτικές κατασκευές και μέτρα κυκλοφορίας – Έκδοση Αδειών 

 
15.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση (κάθε σχετικής δαπάνης 

περιλαµβανοµένης στο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος), προβεί στην κατασκευή, συντήρηση 
και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόµιση των υπό του Π. . 447/75 (ΦΕΚ 142Α/17-7-75), η εν ισχύει 
νεοτέρων, επιβαλλοµένων προστατευτικών κατασκευών και περιφραγµάτων του εργοταξίου. 

 
15.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, µε δικές του δαπάνες, εγκαταστήσει στο εργοτάξιο άπαντα τα 

προβλεπόµενα υπό των όρων της υγιεινής του άρθρου 24 του Π. . 447/75 η εν ισχύει νεοτέρων. 
 
 Επίσης υποχρεούται για την εφαρµογή και τήρηση στο εργοτάξιο όλων των κατά Νόµο 

απαιτουµένων στοιχείων και την εφαρµογή των από το Νόµο επιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας 
καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

 
15.3 Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται –µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του- για 

την έκδοση των κάθε είδους Αδειών,  επ’  ονόµατι του ΚτΕ (πχ.  Οικοδοµική,  Μικρής Κλίµακας, 
Επιτροπή Αρχιτεκτονικής,  Αρχαιολογίας,  Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας,  Αστυνοµίας,  
Πυροσβεστικής, Επιθεώρησης Εργασίας, Φυσικού Αερίου και κάθε άλλη άδεια) που προβλέπονται 
από τη Νοµοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση κάθε 
είδους εργασιών του έργου. 

 Επίσης καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύει 
διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 
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15.4 Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας 

για την κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον 
ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την Υπηρεσία. 
 

15.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει στην 
τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούμενων 
προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κ.λπ. σύμφωνα τα άρθρα 
9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήμανσης έργων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην 
οδό, στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την 
διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. 
Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και 
αυτών που εκτελούνται απολογιστικά. 
 

15.6 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελώς τη σήμανση υπόκειται σε ανέκκλητη ποινική 
 ρήτρα 30 € για κάθε κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέση που επιβάλλεται. Σε 
 περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που αναφέρθηκε 
 ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των προβλεπόμενων από τις 
 κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του 
 εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει την σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, 
 ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα 
 συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας 

εκπίπτει από τον λογαριασμό του. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους 

 
Ισχύουν οι κείµενες διατάξεις στο άρθρο 132 και 156 του Ν.4412/2016. 
 
16.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016, οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 

διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, 
ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύµβασης στις οποίες 
µπορεί να περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές 
αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόµενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, 
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύµβασης 
ή της συµφωνίας-πλαίσιο 

β) για τα συµπληρωµατικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία 
κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση, εφόσον η αλλαγή 
αναδόχου: 

αα) δεν µπορεί να γίνει για οικονοµικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή 
διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που 
παρασχέθηκαν µε τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύµβασης, και 

ββ) θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την 
αναθέτουσα αρχή. 

 
Oστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της 
αρχικής σύµβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των 
τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της 
αρχικής σύµβασης. 

 
16.2 Σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν4412/2016: 
 
α) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας 

κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών 
εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα 
σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση 
του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο 
του έργου µε την προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά 
να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις 
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αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική 
σύµβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να µεταβάλλουν τη συνολική της 
φύση. 

 
β) Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη 

σύνταξη των απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες απαγορεύεται να 
υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύµβασης, 
χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. 

 
 Οι συµπληρωµατικές συµβάσεις συνολικού ύψους µέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης 

δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, εφόσον 
πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α΄ της παραγράφου 18.1 και η παραγράφος 18.2 . 

 
16.3 Για τις εργασίες του άρθρου 14 , δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της παραγράφου 18.2 ή σύµβασης για την εκτέλεση ή την πληρωµή 
τους. 

 
16.4 Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, 

προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού 
συµβουλίου. Για τον καθορισµό τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης 
λαµβάνονται οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες 
της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 156 του 
Ν.4412/2016. 

 
16.5 Ως προς τη διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» θα έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στο οικείο 

άρθρο της Διακήρυξης της παρούσας εργολαβίας και στην παρ.3 β του άρθρου 156 του 
N.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

 
Ισχύουν οι κείµενες διατάξεις στο άρθρο 168 του Ν.4412/2016. 
 
17.1 Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων ή το 

εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα τριάντα 
(30) ηµερών από τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και 
έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν 
έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι 
εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα που 
περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών) την οποία κοινοποιεί 
αµελλητί στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, τότε 
θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο 
σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου 
οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141 του Ν.4412/2016. Την 
έκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και πριν από τη λήξη των προθεσµιών αν έχει 
περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων 
εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την 
παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµενων άρθρων. 

 
17.2 Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν 

επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, 
γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τάσσει 
εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης 
εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάστασή των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που 
περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης. 

 
17.3 Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν 

δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών 
ελλείψεων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, 
οι διατάξεις των άρθρων 159 και 160 του Ν4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο: Διοικητική παραλαβή για χρήση 

 
Τα περαιωµένα τµήµατα του έργου δύναται να δοθούν προς χρήση, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 29 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) της παρούσης, καθώς και στο άρθρο 169 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Παραλαβή, χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 

 
19.1 Σε ότι το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης των έργων και την παραλαβή του έργου εφαρµόζονται 

τα άρθρα 170, 171, 172 του Ν.4412/2016. 
 
19.2 Για το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου εκτός των άλλων που αναφέρονται στο άρθρο 

171 του Ν4412/2016: Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου 
και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 157 περί 
βλαβών στα έργα αποζημιώσεων, και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, περί 
παραλαβής, και μετά από την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται γενικά σε 
δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα της σύμβασης αν κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 86, περί κριτηρίων ανάθεσης. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις 
μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και με 
ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Για έργα προϋπολογισμού 
δημοπράτησης μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εφόσον η φύση των 
εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται μακροχρόνια συντήρησή τους, μπορεί με τα 
συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των δεκαπέντε (15) μηνών. Ο χρόνος 
εγγύησης αρχίζει από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών. 

 
19.3 Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε 
βλάβη τους. Ως συντήρηση νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, η αποκατάσταση βλαβών οι 
οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής. Με τη 
σύμβαση μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση του αναδόχου στη συντήρηση τμημάτων του έργου που 
απαιτούν εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικούς, όπως ιδίως, του πρασίνου εντός των ορίων του 
έργου ή των ανελκυστήρων. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών, κλοπών ή βανδαλισμών από 
τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται με έγκριση της 
υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την 
υπηρεσία. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά τον 
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με 
οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου ή, όπως αλλιώς 
προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό 
τεύχος, ο μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη 
ή συμφωνούνται με τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

 
19.4 Για την παραλαβή εκτός των άλλων στο άρθρο 172 του Ν4412/2016 ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
α. Στην παραλαβή παραλαμβάνονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες 

συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής 
σύμβασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται το 
περιεχόμενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα 
ηλεκτρονικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των 
στοιχείων αυτών. 

 
β. Η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του 

χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη Αρχή 
εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του 
φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του άρθρου 141, περί 
πειθαρχκών ευθυνών διοικητικών οργάνων. 

 
γ. Για τη διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από 

την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, 
ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
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δ. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και παραλαμβάνει, με πρωτοβουλία και ευθύνη του 
προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα 
μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της 
και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον 
πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους 
υπόλοιπους με μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής. 

 
ε. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το 

δυνατόν τις επιμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής 
επιμέτρησης, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις 
της για εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή για υλικά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή για 
εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά 
τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων. Πέραν των ως άνω παρατηρήσεων, η επιτροπή 
δεν έχει δικαίωμα ελέγχου των οικονομικών παραμέτρων και των διαδικασιών της εκτέλεσης 
εν γένει του έργου. 

 
στ. Μετά από την οριστική παραλαβή του έργου, ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα περί κρυφών ελαττωμάτων (άρθρο 692). Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με 
τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου 
και μετά την παραλαβή. 

 
ζ. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και της παρ. 3 του άρθρου 178, περί 

προδιαγραφών και κανονισμών έργων, εφαρμόζονται είτε η παραλαβή διενεργηθεί 
πραγματικά είτε συντελεστεί αυτοδίκαια. 

 
η. Η συντέλεση της παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του 

αναδόχου από την εργολαβική σύµβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύµφωνα µε τις 
ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου. 

 
θ. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις 

ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το 
εργολαβικό αντάλλαγµα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές. 

 
ι. Απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και 

Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια 
«ως κατασκευάσθει» του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Μητρώο του έργου- Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 

 
20.1 Απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή του έργου είναι το Μητρώο Έργου και τα σχέδια «ως 

κατασκευάσθει» σύµφωνα µε το άρθρο 172  παρ. 1, 13 και 14 του Ν.4412/2016. Με απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόµενο του «µητρώου έργου», 
τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που το 
συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών. 
 

20.2 Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από την εκτέλεση πλήρεις οδηγίες 
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και τεχνικά εγχειρίδια 
και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των Μηχανηµάτων που τυχόν 
εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε µια θέση. 

 
20.3 Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και 

λειτουργίας, µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν 
σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 
ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις όλων των σταδίων του έργου 
και ιδίως, των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών. Αν ο ανάδοχος δεν προσκομίζει τα ανωτέρω 
έγγραφα, δύναται να καταπίπτει σε βάρος του το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης. 

 
20.4 Απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

(Φ.Α.Υ.), σύµφωνα µε την απόφαση ΔΕΕΠΠ/ οικ.433/ 19.9.2000 Β΄1176) του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο: Ασφαλίσεις 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 144 παρ.4. Για την πληρότητα των εκπονούµενων µελετών, τον αρτιότερο 
σχεδιασµό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο 
µελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύµβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη, την 
κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, 
περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από ανωτέρα βία. 
 
Με απόφαση του Υπουργού, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται τα έργα, οι µελέτες και οι 
υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η 
διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα 
όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι µέγιστες απαλλαγές, η έναρξη εφαρµογής 
της υποχρέωσης ασφάλισης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα 
έργα των οποίων ο προϋπολογισµός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων 
(500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά. 
 
Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη 
εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. 
 
Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει – µε µέριµνα και δαπάνη του να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να καλύπτουν 
κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης ) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια προσκοµίζονται κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου. 
 
21.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
21.1.1 Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να 

συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης 
των ασφαλιστικών συµβάσεων. 

 
21.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
 
21.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
 
21.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. . 

400/1970. οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν. . 400/1970 και συνεπώς δεν 
γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

 
21.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 

προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν. . 
400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.  . 118/ 1985. 

 
21.1.6 Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την σύµβαση του Έργου, 
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις εξαιρέσεις, 
εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. Και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης 
των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

 
21.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις: θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Θα 

περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, της 
υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών. Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ. Η 
έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του αποδοχής ότι οι όροι των 
ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους όρους του παρόντος άρθρου και 
των λοιπών όρων της Σ.Υ. 

 
21.1.8 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί Ασφαλιστικό 

βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφαλίσεως, 
θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 
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21.1.9 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόµο 487 / 

76 και το Π. . 237 / 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από 
τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

 
21.1.10 Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε χώρες µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να 
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία. Ο ΚτΕ έχει το 
δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται 
στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, µαζί µε 
το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις 
δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που 
έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

 
21.1.11 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στοιχείο από την 

Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει 
θέσει ο ΚτΕ, υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και 
µελέτες που εκτέλεσε-συνέταξε ως Ανάδοχος Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την 
προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των 
ασφαλιστών, αν του το ζητούν. Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή 
βλάβης που θα συµβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον ΚτΕ όσο και τους ασφαλιστές του. 

 
β) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα -να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές -να παρέχει στους 

ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος -να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία 
δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν 
συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις. γ) Κατά την 
υποβολή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος 
άρθρου της Σ.Υ. περί « Ασφαλίσεων » και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και 
χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της 
Σ.Υ. Διαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο 
µε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής του στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του 
Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του 
σαν πληρεξούσιος. 

 
21.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι 

Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των Ελληνικών 
Δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς κανόνα Δηµοσίας Τάξεως του 
άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400 / 1970 είναι άκυρο. β) Aντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε 
θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση 
κυρωµένων αντιγράφων. γ) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρείας κρίνεται από το δίκαιο 
του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορα εάν αυτή παραπέµπει 
σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται 
από το δίκαιο του τόπου. 

 
21.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
 
21.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής 

σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται σε 15 ηµέρες από τη 
σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε 
τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από το ΚτΕ σαν 
µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα 
και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ες) σύµβαση(εις) στην 
περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα 
ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβαση(εων) θα καταβληθούν από τον 
Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη 
εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση 
που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: -να 
συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον 
Ανάδοχο, αν υπάρχει. -ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις 
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οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του -ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό 
(µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δηµόσιο. Οι 
τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: -για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους 
και -για τα λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων 
ποσών. 

 
21.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για 
λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίησή του. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ 
µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε 
τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.22.2.1. Οι τόκοι υπερηµερίας θα 
προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων. 

 
21.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν µπορεί 

να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. σύµφωνα µε τους 
όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα -
να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο -ή να εκπίπτει 
το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του 

 
21.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική 

σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµία κλπ., για 
οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάστασή της 
µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης. 

 
Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το 
συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής 
πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 
21.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το 

Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων 
κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
21.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
21.3.1 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος 

αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει δέκα (10) ηµερών από την υποβολή 
πλήρων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (εντός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης). 

 
21.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω παραγράφων 23.5.1, 

23.5.2 και 23.5.3. 
 
21.3.3 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά: 

- την φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιριών 
- την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις απαιτήσεις του 

παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Σ.Υ. 
 
21.3.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο εντός δέκα 

πέντε (15) ηµερών, να προσκοµίσει απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover Note), όπου 
να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα περιλαµβάνει το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο, τα παραπάνω συµβόλαια και τα ποσά καλύψεων αυτών θα έχουν 
απαραιτήτως την έγκριση της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 
21.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
21.4.1 Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 15ο άρθρο της ΓΣΥ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το 

ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό. 
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21.4.2 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων και του 15ου άρθρου της ΓΣΥ. ισχύουν για όλη τη διάρκεια 
της σύµβασης εκτέλεσης του έργου. 

 
21.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» 
 
21.5.1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΛΙΚ2Ν ΖΗΜΙ2Ν 
 
21.5.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως ¨κατά παντός κινδύνου¨ και σύµφωνα µε τους 

όρους των Συµβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, τη συνολική 
αξία του υπό κατασκευή Έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί στο τεύχος της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις τυχόν περαιτέρω 
αναπροσαρµογές του αρχικού συµβατικού ποσού. 

 
21.5.1.2 Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή καταστροφής, 

µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, 
κοινωνικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασµένη µελέτη 
ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (φωτιά, 
ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασµένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου 
κλπ. Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: -Βλάβες/ καταστροφές που προέρχονται 
από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης. -Βλάβες/ 
καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα συµβάντα. 
Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από την παραλαβή τους 
µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο Έργο. 

 
21.5.1.3 Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του Έργου. Η διάρκεια 

της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου. 

 
21.5.1.4 Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες εξαιρούνται 

διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες –και µόνο αυτές- αιτίες. α ανταρτική δράση, 
πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγµατικής τάξης της χώρας. β Ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό 
καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίµου. γ. ωστικά κύµατα προσκληθέντα από 
αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, 
ή µε υποηχητική ταχύτητα. 

 
21.5.1.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την 

αναπροσαρµογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την 
πραγµατική αξία του Έργου, λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης. 

 
21.5.1.6 Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 

δικαιώµατος της υπασφάλισης. 
21.5.1.7 Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται κατά παντός κινδύνου και οι µόνιµες ή/και προσωρινές 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν ¨παρακείµενη περιουσία¨ καθώς επίσης και ο πάσης 
φύσεως εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιµοποιηθεί για το Έργο, σύµφωνα µε 
τη σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο. 

 
21.5.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 
 
21.5.2.1 Αντικείµενο ασφάλισης 
 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ¨ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ¨ του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι 
ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, 
ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που 
προξενούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης εξαιτίας 
των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του Έργου και διαφόρων 
άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της ασφάλισης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι 
τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του 
Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1650/86 για την 
προστασία του Περιβάλλοντος. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις 
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21.5.2.2 Διάρκεια της Ασφάλισης 
 
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την Οριστική Παραλαβή 
του Έργου. 
 
21.5.2.3 Όρια Αποζηµίωσης 
 
(1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 

έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα ανέρχονται σε ποσά που θα 
εγκρίνονται από την Υπηρεσία, και θα διακρίνονται τουλάχιστον στα κατωτέρω αντικείµενα και 
ποσοστώσεις τους: 
 
Α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό 

των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων 
 
β. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων, κατά άτοµο 
 
γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των παθόντων 
 
δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 

ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά τη περίοδο εκτέλεσης του Έργου. 
 
(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο 

Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται 
στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου. 

 
(3) Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του 

απασχολούµενου στο έργο του εργατοτεχνικού προσωπικού για την περίπτωση ατυχήµατος 
(ευθύνη εργοδότου). Τα προβλεπόµενα ελάχιστα όρια αποζηµιώσεων (πέραν των 
αποζηµιώσεων της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, π.χ. Ι.Κ.Α.) θα προσδιορίζονται α) ανά 
άτοµο και ατύχηµα, β) σε περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος και γ) το αθροιστικό ανώτατο όριο 
ευθύνης για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. 

 
21.5.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ¨ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
21.5.3.1 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ¨κατά παντός κινδύνου θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός 

(Ειδικός και Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί 
στην κατασκευή του Έργου. 

 
21.5.3.2 Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την 

ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται 
για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον 
ίδιας δυναµικότητας. 

 
21.5.3.3 Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς  

(εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή/και ηλεκτρολογικών βλαβών), που 
οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. 

 
21.5.3.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ 

αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την περίπτωση 
ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.23.5.1.4. 

 
21.5.3.5 Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και τους 

αναγκαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Ή ευθύνη 
των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου 
µέχρι την αποµάκρυνσή τους από αυτό. 

 
21.5.3.6 Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται µε ανεξάρτητο 

ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για µέρος ή το 
σύνολο του µηχανικού εξοπλισµού του. Στην περίπτωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή 
ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα 
Μηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιήσει στο συγκεκριµένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες 
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ζηµιές τους µε το Ασφαλιστήριο υπ΄αριθµ………………….το οποίο είναι σε ισχύ και ανανεώνεται 
κανονικά». Οι όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να 
ανέρχονται σε ποσά που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, από τους όρους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. 

 
21.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.) 
 
21.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων που προορίζονται 
για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 
21.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο 

Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη Επίβλεψη για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 
 
21.6.3 Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί 

εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση. 
 
21.6.4 Διευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση µε 

βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους. 2ς αυτοκινούµενα 
µηχανήµατα έργων , που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη 
ενηµέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται τα 
αναφερόµενα παρακάτω: Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας-φορτωτής, τρακτέρ-κοµπρεσέρ, 
φορτωτής-κοµπρεσέρ, προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός, αντλία σκυροδέµατος,  µπετονιέρα 
αυτοφορτωνόµενη,  γεωτρύπανο, σφύρα, υδραυλική, µηχάνηµα επούλωσης λάκκων, 
εκχιονιστικό, γοµωτής, καδοφόρο, κόσκινο µηχανικό, εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάµπερ), 
χιονοδιαστρωτήρας, κλιµακοφόρο, αναβατόριο, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αλατοδιανοµέας,   
εκτοξευτής ασβεστοκονιάµατος, αµµοβολιστικό, µεταφορική ταινία, κλιµατιστικό, παρασκευαστής 
µπετόν, λιπαντής, µετατοπιστικό βαρέων αντικειµένων, επεξεργαστής απορριµµάτων. 

 
Πρέσα απορριµµάτων, πυροσβεστικό, σπαστήρας ελαστικών-πλαστικών, σταθµός βάσης και 
καταβρεκτήρας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα απαιτείται για την έντεχνη και ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας. 

 
21.7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ.22.5 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι: 
 
21.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως 

προσωπικό που ασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια 
του συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και το προσωπικό 
αυτού, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

 
21.7.2 Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύµβουλοι 

του ΚτΕ (και/ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του 
παραρτήµατος ¨Διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων¨ (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική 
ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων. 

 
21.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: - 

του Αναδόχου - και/ή των Μελετητών - και/ή του ΚτΕ - και/ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ 
Υπηρεσιών - και/ή µέρους ή συνόλου του προσωπικού των παραπάνω µε την αιτίαση ευθύνης 
τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζηµία από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω 
προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα 
καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζηµία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των 
παραπάνω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση 
τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που 
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

 
21.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, Προκειµένου η 

ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., αποζηµίωση, 
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πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την εγγραφή για το σκοπό αυτό συγκατάθεση του ΚτΕ. 
Εφόσον ο ΚτΕ δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και 
χωρίς άλλες διατυπώσεις  (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η 
απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας για την καταβολή της αποζηµίωσης 
εκχωρείται στον ΚτΕ και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να 
καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στον ΚτΕ, µετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στον ΚτΕ κατ΄ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει 
από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 

 
21.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, των Συµβούλων 

του, των συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται 
σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων. 

 
21.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε 

συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της 
ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΚτΕ. 

 
21.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 22.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη του 

ΚτΕ και/ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 9.2.2 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη 
Προστήσαντος). 

 
21.7.8 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση 

συν συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της 
υποασφάλισης. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Κήρυξη έκπτωτου 

 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. 
 
Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον Ανάδοχο,  κλπ., καθορίζονται στο ίδιο άρθρο. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Πληροφοριακή Πινακίδα 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με έξοδά του να κατασκευάσει και να αναρτήσει πινακίδα του έργου σύμφωνα 
με τα πρότυπα δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας. σε 
κατάλληλη εμφανή από το κοινό θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείγματα για πράξεις ενταγμένες 
στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020,που βρίσκονται αναρτημένες στο σύνδεσμο: 
http://ymeperaa.gr/index.php/dimosiotita.  
 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Εξασφάλιση κυκλοφορίας 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση 
των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων και 
πεζών (από τη διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη 
δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λπ.), όπως π.χ. κατασκευή μικρού 
μήκους οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές. Επίσης πρέπει να έχει 
υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους μεγαλύτερου από εκείνο για το οποίο έχει 
υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του . Για το λόγο 
αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του 
οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε 
περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες 
ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λπ. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε είναι 
υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου. 
 
 

http://ymeperaa.gr/index.php/dimosiotita
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ΑΡΘΡΟ 25ο: Μέτρα προστασίας των δικτύων ΟΚΩ και λοιπών υποδομών 

 
25.1  Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λπ. θα πρέπει 

να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που 
παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, 
δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, 
αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λπ. Η 
επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, 
δυσλειτουργίες κ.λπ. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη 
κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. 
λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο όρυγμα), ο ανάδοχος υποχρεούται να 
εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 

25.2  Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί 
αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον 
ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δαπάνες του. 
 

25.3  Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι τιμές του 
Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου 
αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων 
(ελαφρών, μεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης με τα χέρια. 

 
25.4  Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των έργων και 

κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λπ. Έτσι, θα 
παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από 
αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και 
εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λπ. 

 
25.5  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς 

Κοινής Ωφελείας κ.λπ. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να 
διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει 
οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο 
κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, 
μετατόπισης γραμμών κ.λπ. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα 
μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε περίπτωση που 
τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο: Κατασκευαστική μελέτη του Αναδόχου – As Build σχέδια 

 
26.1  Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής μελέτης του έργου και να 

υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλματά της, τα οποία επιδρούν δυσμενώς 
στην καλή κατασκευή και ευστάθεια του έργου και να προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και 
συμπληρώσεις, παραμένοντας αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των 
έργων που κατασκευάζονται από αυτόν. 

 
26.2  Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συμπλήρωση όπου τυχόν απαιτηθεί και αναπροσαρμογή στα 

επιτόπια δεδομένα όλων των μελετών που χορηγούνται από την Υπηρεσία.  
 
26.3  O καθορισμός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων των 

οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
επί μέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 
την υποχρέωση να λάβει όλα τα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών 
κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του έργου. Γενικά, τόσο για την 
εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, υπεύθυνος είναι ο 
Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, 
δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' 
αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

  
26.4  Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται από τα 

σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες - διαταγές της 
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Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άμεση 
σύνδεσή του με τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

 
26.5  Η εκτέλεση των εργασιών θα έπεται των εγκρίσεων των πιθανών αναπροσαρμογών των 

υφιστάμενων μελετών.Οι εγκρίσεις θα δίνονται από την Υπηρεσία για τα τμήματα του έργου που θα 
προγραμματίζονται προς κατασκευή από τον Ανάδοχο σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών που 
θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ρητά απαγορεύεται η υλοποίηση 
οποιασδήποτες εργασίας κατασκευής χωρίς την έγκριση της αντίστοιχης κατασκευαστικής μελέτης. 

 
 

Σπερχειάδα,  15 / 10 / 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Υποχρεωτική εφαρμογή των ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ 

 
Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 
σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο 
Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 
 
Η παρούσα ΤΣΥ έχει προκύψει κατ’ εφαρµογή της Εγκυκλίου 26 / Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./356/4-10-2012 µε 
θέµα «Δηµοσίευση Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα ‘Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσιαΈργα».Οι ως άνω προδιαγραφές, 
όπως και οποιεσδήποτε άλλες αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ προδιαγραφές, αποτελούν 
αναπόσπαστα τμήματά της. 
 
Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νομοθεσία 
οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης 
των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 
 
Στην αντίθετη περίπτωση: 

α.στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 
β.στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με το ΚτΕ 

στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται 
οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο 
επιχειρηματικό κίνδυνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 

 
Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ) που δεν 
καλύπτονται από: 

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης. 

- -τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  
θα εφαρμόζονταιτα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως 
«Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των 
οργανισμών αυτών. 
 
Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  

- Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη 
από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής 
σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

- Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που 
είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

- Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις 
της παρούσας ΤΣΥ. 
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- Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 
Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Υποχρεώσεις Διαγωνιζόμενων και Αναδόχου 
 
Εφίσταται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
 

- Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων του Άρθρου 1, ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, σε 
κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την 
υποβολή της συναφούς μελέτης. 

- Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του 
αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 
εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από 
την εφαρμογή των. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δαπάνες Αναδόχου 

 
Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 
αναφερομένωνκωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται 
ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη 
δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του 
αντιθέτου. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο 

 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ».   
 
Η συνολική δαπάνη του έργου,σύµφωνα µε την µελέτη, ανέρχεται στο ποσό του260.400,00€στο οποίο 
συµπεριλαµβάνονταιΕργασίες, το ποσοστό 18% για (Ε.Ο.+ Γ.Ε.), Απρόβλεπτα 15%, Αναθεώρηση και 
ΦΠΑ(24%). 
 
Το τεύχος αυτόπεριλαµβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Υλικών, τον τρόπο εφαρµογής τους 
τωνδιαφόρων εργασιών που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και τις 
συµβατικέςυποχρεώσεις του αναδόχου και του διαγωνιζόµενου. 
 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαµβάνουν γενικά τις µηχανικές, φυσικές και χηµικέςιδιότητες,τις 
κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιµής, ελέγχου και παραλαβής τωνεργασιών και των υλικών και 
των µερών που τις αποτελούν. Περιλαµβάνουν επίσης τηντεχνική ή τις µεθόδους κατασκευής και όλες τις 
λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η Υπηρεσίαµπορεί να προδιαγράφει µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον 
αφορά ολοκληρωµένεςεργασίεςκαι τα υλικά ή τα µέρη που τις αποτελούν. 
 
Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι η άρτια κατασκευή σύµφωνα µε τους κανόνες 
της τέχνης, την απαιτούµενηκαιεπιβαλλόµενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρµογή των 
συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, µέσα στα πιο πάνω όρια. 
 
Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επίµέρους εργασίες 
µε εξειδικευµένους τεχνίτες µε χρήση των καταλληλότερων κατάπερίπτωση µηχανικών µέσων και 
οχηµάτων, µε κάθε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους κανόνες της εµπειρίας και της τεχνικής επιστήµης, και 
ότι πρέπει να συµµορφώνεταιπλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την 
ποιότητα των υλικώνκαι τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών αυτώνκαι σε 
περίπτωση βελτιωτικών προσαρµογών να υποβάλλει λεπτοµερείς προδιαγραφές, ώστεταπροτεινόµενα 
υλικά να είναι ισοδύναµης ποιότητας ως προς τις προδιαγραφές, καλύπτονταςτις ελάχιστες απαιτήσεις της 
µελέτηςεφαρµογής. 
 
Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών πουσυναντώνται 
σε παρόµοιας φύσης έργα. Πιθανόν ορισµένεςπεριγραφόµενες εργασίες, υλικά,ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και ιδιότητες να µην συναντώνται στο συγκεκριµένο έργο, ή ναδιαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν 
τεύχος γίνεται για την περίπτωση που απαιτηθεί ναγίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του 
έργου) και να υιοθετηθούνκατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από 
την µελέτη,οπότε οι όροι αυτοί έχουν πλήρη εφαρµογή. Σε κάθε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύτωνδιαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών της µελέτης, υπερισχύουν όσα 
περιγράφονταιαναλυτικά στο περιγραφικό τιµολόγιο της µελέτης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Πρότυπα Κατασκευών – Σχετικοί Κανονισμοί 

 
Το έργο διέπουν οι ακόλουθοι Κανονισμοί και Πρότυπα: 

• ΕΤΕΠ 

• Ευρωπαϊκά πρότυπο (ΕΤ) 

• Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤΕ) 

• Άλλα (ΕΛΟΤ, ISO, DIN, ASTM, AASHO), όπου εφαρµόζονται. 
 
Ισχύουν οι ΕΤΕΠ που αναφέρονται στα άρθρα του Αναλυτικού Τιµολογίου οι οποίες εγκρίθηκαν µε την 
απόφαση αριθµ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/30-7-2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) του Αναπληρωτή Υπουργού 
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Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Υποδοµών,Μεταφορών και Δικτύων,  µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα 
τα Δηµόσια Έργα (ΦΕΚ2221/Β/30-7-2012), καθώς και η Εγκύκλιος 17 µε αρ. πρωτ.Δ.Κ.Π./οικ./1322 
Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59)  Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)". Όπου στο αναλυτικό τιµολόγιο αναφέρεται κάποια από τις 59 ΕΤΕΠ, να 
ληφθεί υπόψηη ως άνω εγκύκλιος που αναφέρει τις προσωρινά ισχύουσες προδιαγραφές.Σύμφωνα με 
την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 8, του άρθρου 54 τουΝ. 4412/2016, εφαρμόζονται 70 ΕΤΕΠ, εκ των οποίων οι εξήντα οκτώ (68) από 
τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η 
έκδοση αντίστοιχων ΕΤΕΠ που με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), 
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-
2014) και ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Υπουργικές Αποφάσεις τέθηκαν σε 
αναστολή εφαρμογής, ενώοι δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αποτελούν νέες ΕΤΕΠ. 
 
Οι θεσµοθετηµένες Προδιαγραφές µετά τα ανωτέρω Αναλυτικά Τιµολόγια έχουν σειρά ισχύος,ως 
ακολούθως: (1) ΕΤΕΠ (2) Οι Ευρωκώδικες(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) 
του(τ)Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (3) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
Ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στο συµβατικό τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του 
έργου. 
 
Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία, η 
τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί χωρίς 
αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση από 
αυτήν την αιτία. 
 
Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής εφαρµογή των 
ανωτέρω,περιλαµβάνεταιανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του έργου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Πίνακας αντιστοίχησης των ΕΤΕΠ με τα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης 

 

Περιγραφή άρθρου 
Κωδικός 
Άρθρου 

Αριθμ.      
Τιμολ. 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη 

ΟΙΚ  20.4.1  1 02-04-00-00  

Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.   ΟΙΚ  22.4  2 14-02-02-01  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

ΟΙΚ  22.15.1  4 15-02-01-01  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.   ΟΙΚ  22.23  7 14-02-01-01  

Μερική καθαίρεση μπατικών πλινθοδομών μετά προσοχής, δια 
χειρών ή μικρών φορητών εργαλείων χειρός αλλά άνευ χρήσης 
μηχανικών μέσων.   

Ν.ΟΙΚ  022.4.4  10 
14-02-02-01         
14-02-02-02  

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για 
γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m³  

ΟΙΚ  31.2.2  15 01-01-01-00 

Κατασκευή πρόσθετου τμήματος πεδίλου ενισχυόμενου 
κατακόρυφου στοιχείου φέροντος οργανισμού, με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25.   

Ν.ΟΙΚ  32.1.5.1  16 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00  
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Περιγραφή άρθρου 
Κωδικός 
Άρθρου 

Αριθμ.      
Τιμολ. 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους ως και 15cm   Ν.ΟΙΚ  32.2.5.11  17 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00  

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  

ΟΙΚ  38.20.2  18 01-02-01-00 

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. ΟΙΚ  38.2  19 01-04-00-00 

Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί 
τοίχοι)  

ΟΙΚ  46.10.4  24 03-02-02-00  

Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  

ΟΙΚ  46.10.2  25 03-02-02-00  

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα.   

ΟΙΚ  71.31  29 03-03-01-00  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
20x20 cm 

ΟΙΚ  73.33.1  42 03-07-02-00  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
40x40 cm 

ΟΙΚ  73.33.3  43 03-07-02-00  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 
πορσελάνης διαστάσεων 60x60 cm 

Ν.ΟΙΚ 
73.33.3.11  

44 03-07-02-00  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρά 
πλακίδια πορσελάνης  

Ν.ΟΙΚ 
73.33.3.12 

46 03-07-02-00  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά  

ΟΙΚ  73.26.3  48 03-07-02-00  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, διαστάσεων 50χ50cm.   

Ν.ΟΙΚ 73.26.3.1  49 03-07-02-00  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις πέτρινων τοίχων ή 
στηθαίων με χονδρόπλακες ακανόνιστες.   

Ν.ΟΙΚ 73.11.1  50 03-07-03-00  

Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές 
παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm 

ΟΙΚ  75.31.1  51 03-07-03-00  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Εξωτερική Θερμομόνωση 
κτιρίων με θερμομονωτικές διαπνέουσες πλάκες από διογκωμμένη 
πολυστερίνη πάχους 100 mm.   

Ν.ΟΙΚ  79.48.1  52 03-06-02-02  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμική απομόνωση 
οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 
100 mm.   

Ν.ΟΙΚ 79.45.1  53 03-06-02-01 

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση εσωτερικών 
χώρων κτιρίων με θερμομονωτικές διαπνέουσες πλάκες από 
διογκωμμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm.   

Ν.ΟΙΚ 79.48.11  55 03-06-02-02  

Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.  ΟΙΚ  72.16  56 03-05-01-00 

Κατασκευές από αλουμίνιο. Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από 
αλουμίνιο.   

ΟΙΚ  65.31  57 03-08-03-00  

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές σύνθετου 
σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους.   

ΟΙΚ  62.22  59 03-08-02-00  

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες πρεσσαριστές 
παλινδρομικές δρομικές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

ΟΙΚ  54.63.1  63 03-08-01-00  

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θυρόφυλλα, 
συρόμενα πρεσσαριστά. Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm 

ΟΙΚ  54.66.1  64 03-08-01-00  
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Περιγραφή άρθρου 
Κωδικός 
Άρθρου 

Αριθμ.      
Τιμολ. 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο με θερμοδιακοπή, 
μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.  

Ν.ΟΙΚ  65.2.2.1  65 03-08-03-00  

Προθήκες από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή, με μονόφυλλη ή δίφυλλη 
θύρα, με σύστημα θερμοδιακοπής με παρεμβολή 
υαλοενισχυμένουπολυαμιδίου σε φύλλο και κάσα για υποδοχή 
διπλών υαλοπινάκων, εξωτερικών διαστάσεων πλαίσιου μέχρι 22,00 
m²  

Ν.ΟΙΚ  65.16.1.1  66 03-08-03-00  

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής, με 
παρεμβολή υαλοενισχυμένουπολυαμιδίου σε φύλλο και κάσα για 
υποδοχή διπλών υαλοπινάκων, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα.  

Ν.ΟΙΚ  65.17.1  67 03-08-03-00  

Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, 
(κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)  

ΟΙΚ  76.27.4  68 03-08-07-02  

Υαλουργικά. Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων 
αλουμινίου. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm 

ΟΙΚ  76.2.4  69 03-08-07-01  

Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με 
επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%  

ΟΙΚ  77.2.2  70 03-10-02-00  

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως  

ΟΙΚ  77.80.1  71 03-10-02-00  

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Ποιότητα και έλεγχος υλικών και εργασιών 

 
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτηςδιαλογής" 
ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτήεννοείται ότι τα υλικά που θα 
προσκοµισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτεραπροϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, 
χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα,κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά 
τις διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την τελικήεπεξεργασία και τέλος την εµφάνιση τους. 
 
Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσαορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφεςεντολές της Υπηρεσίας και τις 
προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης τουέργου, µπορεί δε να περάσουν από 
εργαστηριακούς ελέγχους σύµφωνα µε τους ίδιους κανονισµούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Λοιπές Υποχρεώσεις 

 
Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου καιτην παραγγελία αυτών θα 
πρέπει να προµετρηθούν από τον ανάδοχο. Ο Εργολάβοςυποχρεούται να προβαίνει σε παραγγελίες των 
ποσοτήτων βασιζόµενος σε δικά τουαποκλειστικά στοιχεία. 
 
Όλα τα σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, εκτυπώσεις κλπ, ανήκουν αποκλειστικά στονΙδιοκτήτη και θα του 
επιστραφούν µε την συµπλήρωση του έργου. 
 
Ο Εργολάβος θα κάνει κάθε τι το απαραίτητο για να την ορθή εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε το 
πνεύµα και το γράµµα των σχεδίων, είτε αυτό εµφανίζεται στα σχέδια,είτε όχι, υπό τον όρο ότι αυτό µπορεί 
να συναχθεί λογικά από αυτά. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Εγκατάσταση Θέρμανσης 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Για την σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω κανονισμοί: 
 
α) Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΦΕΚ 362/Δ/1979-Κεφ.7)  
β) Το άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/89), καθώς και τα παραπεμπόμενα από αυτό:  

- ΤΟΤΕΕ 2421/86, Μέρος Α και Β (ΦΕΚ 67/Β/88 και ΦΕΚ 177/Β/88)  
- Τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234,352,810,447 - ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/93) για τις εστίες καύσης  
- Η απόφαση 20840/1296 (ΦΕΚ 366/Β/79) για υποχρεωτική τοποθέτηση τρίοδης ή τετράοδης 

βάνας  
- Οι κανονισμοί DIN 4701-4706/DIN 4751  
- Tο ΠΔ 27/09/85 (ΦΕΚ 631/Δ/85) για την Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης και η εγκύκλιος 126/85 . 

    
Χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συμβολισμοί, μονάδες και συντελεστές: 

ΤΕΞτ: Τοίχος από οπτοπλινθοδομή επιχρισμένος αμφίπλευρα και με 
εξωτερική μόνωση από πολυστερίνη πάχους 100 mm + εξωτερικό 
επίχρισμα   

Α: Ανατολικός προσανατολισμός 

ΤΕΞσ : Τοίχος από σκυρόδεμα επιχρισμένος αμφίπλευρα και με 
εξωτερική μόνωση από πολυστερίνη πάχους 100 mm + εξωτερικό 
επίχρισμα   

Β: Βόρειος προσανατολισμός 

ΟΡΟ: Οροφή οριζόντια από σκυρόδεμα επιχρισμένη εσωτερικά με 
κλειστή κεκλιμένη ξύλινη στέγη με μόνωση  από πολυστερίνη πάχους 
100 m “κολυμπητή” 

Ν: Νότιος προσανατολισμός 

ΔΑΠ: Δάπεδο οριζόντιο από σκυρόδεμα επιχρισμένο εξωτερικά και 
επένδυση κεραμικών πλακιδίων 

Δ: Δυτικός προσανατολισμός 

ΠΕΞ: Εξωτερικό άνοιγμα μεταλλικού πλαισίου με θερμοδιακοπή με 
δίδυμο υαλοπίνακα με διάκενο αέρα 12 mm 

U:  συντελεστής θερμοπερατότητας σε 

W/m2.C 

ΤΕΣτ: Εσωτερικός τοίχος από οπτοπλινθοδομή αμφίπλευρα 
επιχρισμένος 

Q: θερμική ισχύς σέ W 
 

   
Θερμοκρασίες 
 

Α. Εξωτερική χειμερινή θερμοκρασία (θερμοκρασία σχεδιασμού) -3 C  

B. Eσωτερική επιθυμητή θερμοκρασία     20 C  
Γ. Βοηθητικές θερμοκρασίες 

α. Μη θερμαινόμενοι χώροι της οικοδομής       
    Εξ.Θερμοκρασία 
                              -5 έως 0   1 εως 5   

   Χωρίς εξ. τοίχο                                        15C 

   Με έναν εξ. τοίχο χωρίς άνοιγμα               10C 

   Με έναν εξ. τοίχο με άνοιγμα                     8C    

   Με δύο εξ. τοίχους χωρίς άνοιγμα               8C 

   Με δύο εξ. τοίχους με άνοιγμα                       5C 
 
  β. Γειτονικοί χώροι Θερμαινόμενοι 

   Με κεντρική Θέρμανση                     15C 

   Με Θερμάστρα                                12C 

   Λεβητοστάσιο                                20C 
 
  γ. Γειτονικοί χώροι μη Θερμαινόμενοι 

   Ενδιάμεσοι όροφοι                         10C 

   Ακραίοι όροφοι                              4C 

   Κλιμακοστάσια προστατευμένα                  10C 
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   Κλιμακοστάσια απροστάτευτα           5C 
 
  δ. Υπόγειοι χώροι 

   Υπόγεια νερά                               16C 

   Έδαφος                                       10C 

   Μη θερμαινόμενο υπόγειο                         6C 

   Με δίκτυο σωλήνων θέρμανσης                   10C 
 
 

ΣυντελεστέςΘερμοπερατότητας  σέ W/m2.C  
   

ΤΕΞτ 0,2594 

ΤΕΞσ 0,2798 

ΟΡΟ  0,262 

ΔΑΠ  3,35 

ΠΕΞ  3,00 

ΤΕΣτ 1,60 

   
 
  
Προσαυξήσεις 

α. Στα επί μέρους φορτία λόγω βορείου προσανατολισμού 5% 
β. Λαμβάνεται συντελεστής προσαύξησης στο ολικό φορτίο λόγωαδράνειας των 

δομικώνστοιχείων σε συνδυασμό με τη διακοπτόμενη λειτουργία της εγκατάστασης  έως 16% 
 
  
Θερμικά φορτία 
Με τις προηγούμενες  παραδοχές  και σύμφωνα με την γενικά παραδεκτή μεθοδολογία (υποδείξεις DIN 
4701 και σχετικές ελληνικής βιβλιογραφίας) υπολογίζονται τα φορτία θερμικών απωλειών κάθε επιφάνειας 
και κάθε χώρου. 
Από τη συμπλήρωση των κατάλληλων φύλλων υπολογισμού προκύπτει  το συνολικό θερμικό φορτίο 
απωλειών του κτιρίου να είναι Qολ = 15.639,33 Κcal/h = 18.141,62 W. 
   
Αναλυτικά τα φορτία σε Κcal/h του κάθε χώρου είναι: 
 

1 Είσοδος 2789 

2 Πρωτόκολλο 893 

3 Γραφείο 901 

4 Συνεδρίαση 1582 

5 Πολυγραφείο 3367 

6 W.C. 455 

7 Κλιμακοστάσιο 715 

8 Αρχείο 3120 

9 W.C. 1 573 

10 W.C. 2 239 

11 Κλιμακοστάσιο  676 

12 Διάδρομος 330 

 
 
Η θερμοκρασία προσαγωγής του νερού θα είναι ίση με t = 90 °C.  
 
Η Θέρμανση των χώρων γίνεται με το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης με εξαναγκασμένη κυκλοφορία 
ζεστού νερού (μέ κυκλοφορητή). Η διανομή του φορέα θερμότητας γίνεται από κάτω προς τα άνω με 
διπλή γραμμή. Για την λειτουργία της εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθεί ελαφρύ πετρέλαιο (Diesel Oil) με 
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θερμογόνο δύναμη 10.200 Kcal/kg. Για την τέλεια καύση του πετρελαίου θα πρέπει να γίνεται συντήρηση 
και σωστή ρύθμιση του καυστήρα, λέβητα και καπνοδόχου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Δεδομένου δε 
του ότι, στο κτίριο προβλέπεται η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα – νερού, αυτή θα μπορεί να 
τροφοδοτεί μέσω του κοινού δικτύου σωληνώσεων με ζεστό νερό τα θερμαντικά σώματα (fancoils), 
εναλλακτικά αντί του ήδη εγκατεστημένου λέβητα. Η επιλογή της πηγής θέρμανσης λέβητα – αντλίας θα 
γίνεται από τον χρήστη με τον κατάλληλο χειρισμό τρίοδωνβανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο 
κατακόρυφο διάγραμμα θέρμανσης. Η δε διαστασιολόγηση τόσο της αντλίας θερμότητας όσο και των 
fancoils αλλά και του δικτύου διανομής του φορέα θερμότητας (νερού), λόγω του κοινού της 
εγκατάστασης, γίνεται με κριτήριο την κάλυψη των μεγαλυτέρων σε ισχύ αναγκών μεταξύ ψύξης και 
θέρμανσης του κάθε χώρου αλλά και συνολικά.        
 
 
2. ΛΕΒΗΤΑΣ 
 
Για την τροφοδοσία της εγκαταστάσεως κεντρικής θέρμανσης υπάρχει εγκατεστημένος χαλύβδινος 
λέβητας ισχύος 50 Kw, ο οποίος και υπερκαλύπτει τις ανάγκες σε θέρμανση του κτιρίου. Στην περίπτωση 
ωστόσο αντικατάστασής του λόγω παλαιότητας ή πιθανής μελλοντικής βλάβης, προτείνεται η 
εγκατάσταση  νέου λέβητα συνολικής θερμικής ισχύος  QΛ = (1+0.10)*Qολ = 19.956 W. Η προσαύξηση 
για την κάλυψη των απωλειών του Λέβητα, σωληνώσεων και για την επιτάχυνση της έναρξης λειτουργίας 
πάρθηκε ίση με ZΛ = 0.10.  
Επιλέγεται λέβητας με μέγιστη Θερμαντική ικανότητα: 20 KW 
Ο Λέβητας  θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές και τις αντίστοιχες 
του ΕΛΟΤ 234-235 . 
Ο λέβητας θερµού νερού, θα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλα ηλεκτροσυγκολλητής κατασκευής, 
αεριοαυλωτού τύπου υψηλής αντίθλιψης, µε τριπλή διαδροµή καυσαερίων φυσικής ή βεβιασµένης 
απαγωγής καυσαερίων, σύµφωνα µε  Τις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές και τις αντίστοιχες του ΕΛΟΤ 
234-235 (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00) και κατάλληλος για λειτουργία µε καυστήρα πετρελαίου αλλά και  
φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/42/ΕΟΚ, 90/396/ΕΟΚ. Ο λέβητας, αποτελείται από τον 
φλογοθάλαµο κυλινδρικής µορφής µε χάλυβα St 37-2 κατά DIN 17100, τους αυλούς καυσαερίων (tubo) 
από σωλήνα τύπου mannesmanSt 37-2 (άνευ ραφής) µε τους επιβραδυντές καυσαερίων (στροβιλιστές) 
ιδίου υλικού.  
Ο λέβητας θα είναι εφοδιασµένος µε τα εξής:  
• θυρίδα διπλού ολικού ανοίγµατος και την χαλύβδινη ή χυτοσιδηρά µονωµένη πλάκα προσαρµογής του 
καυστήρα στην αντίστοιχη οπή.  
• υαλόφρακτο άνοιγµα για την παρατήρηση και επίβλεψη της φλόγας, τον καθαρισµό των καπναγωγών 
και για ασφάλεια εάν δηµιουργηθείυπερπίεση στο χώρο καύσης.  
• την παράπλευρη µόνωση του θαλάµου καύσης από υαλοβάµβακα πάχους τουλάχιστον 30 mm και 
ειδικού βάρους 30 kgr/m3 µε επικάλυψη αλουµινίου.  
• προστατευτικό µανδύα µε γαλβανισµένοχαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 1,5 mmβαµµένο µε χρώµα 
φωτιάς.  
• θερµόµετρο εύρους 0-120 °C, υδραργυρικό, τύπου εµβάπτισης.  
• µανόµετρο πίεσης νερού, ορειχάλκινο Φ100 mm, µε κλίµακα 0-12 atm, ώστε οι ενδείξεις των µετρήσεων 
να βρίσκονται στην περιοχή 1/4-3/4 της κλίµακας µε ακρίβεια +/-2%.  
• όλα τα µέρη του χώρου καύσης που προσβάλλονται από τις φλόγες θα επενδυθούν µε ειδική πυρίµαχη 
ύλη, πάχους τουλάχιστον 12 cm στο πίσω µέρος του λέβητα και τουλάχιστον 6 cm στα πλευρικά 
τοιχώµατα και το δάπεδο της εστίας.  
• στόµια για την προσαρµογή των σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής νερού. 
 • κρουνό εκκένωσης, στο κάτω µέροςχυτοχαλύβδινο µε φλάντζες µε έδρα και βαλβίδα από ανοξείδωτο 
χάλυβα, µε σύστηµα ταχείας εκκένωσης και ευχερούς χρήσης.  
• βαλβίδα ασφάλειας.  
• δύο θερµοστάτεςεµβαπτιζόµενους, περιοχής µέχρι 115oC επενεργούντες στον καυστήρα του λέβητα. Ο 
ένας θερµοστάτης θα είναι ανώτατου ορίου (maxθερµοκρασίας του νερού του λέβητα) και θα επιδέχεται 
ρύθµιση της θερµοκρασίας µόνο µε την χρήση εργαλείου. Ο δεύτερος θερµοστάτης θα ρυθµίζει την 
θερµοκρασία του νερού, στα επιθυµητά όρια.  
• διάταξη δοκιµής και ελέγχου πληρότητας του λέβητα.  
• διάταξη πλήρωσης του λέβητα µε µειωτήρα πίεσης 4 bar µε αφαιρετή σύνδεση µέσω ελαστικού σωλήνα.  
Ο λέβητας θα φέρει σήµανση όπου θα αναγράφονται:   
• στοιχεία του κατασκευαστή  
• τύπος του λέβητα  
• έτος κατασκευής  
• ονοµαστική ισχύ του λέβητα  
• την µέγιστηεπιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας  
• την µέγιστηεπιτρεπόµενηθερµοκρασία λειτουργίας  
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• την πίεση δοκιµής του λέβητα  
Επιπλέον ο προµηθευτής θα αναφέρει µε ειδικά prospectus την περιεκτικότητα σε νερό, την υδραυλική 
αντίστασή του και το βαθµό απόδοσής του. 
Η έδραση του λέβητα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε βάση ύψους 6-7cm ώστε να αποφεύγονται ζηµιές 
από σκουριές. Αν εκτιµηθεί βάση αντισεισµική τότε προεκτείνεται η βάση 15cm περιµετρικά του λέβητα. Η 
κατασκευή της βάσης πρέπει να είναι αντικραδασµική ώστε να αποφεύγεται ο θόρυβος. 
  
 
3. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 
 
Ο Λέβητας θα θερμαίνεται με ήδη εγκατεστημένο  καυστήρα πετρελαίου Diesel αυτόματης λειτουργίας, 
κατάλληλο για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V/ 50 Hz και προοδευτική ρύθμιση φλόγας 
σύμφωνα με το απαιτούμενο θερμικό φορτίο. 
 
Ο καυστήρας πληροί τα σχέδια ΕΛΟΤ 276-386, είναι καυστήρας υπερπίεσης, και επιτυγχάνει όσο το 
δυνατόν τελειότερη διασκόρπιση και ανάμιξη του πετρελαίου με τον αέρα. Επίσης, περιλαμβάνει τα 
παρακάτω εξαρτήματα και συσκευές: 
 
α) Αντλία πετρελαίου που αναρροφά το καύσιμο από την δεξαμενή β) Φίλτρο πετρελαίου που καθαρίζεται 
εύκολα γ) Φυγοκεντρικό Ανεμιστήρα δ) Ηλεκτροκινητήρα ε) Σύστημα αυτόματης έναυσης με 
σπινθιριστήστ) Φωτοαντίσταση για τον έλεγχο της φλόγας ζ) Υδροστάτη ασφαλείας η) Τους απαραίτητους 
ηλεκτρονόμους θ) ηλεκτροβαλβίδα διακοπής καυσίμου 
 
O καυστήρας πετρελαίου που απαιτείται για την κάλυψη των θερμικών απωλειών του κτιρίου είναι 
μέγιστης ικανότητας  QΛ = 20 KW/1,16 = 17,241 ΜΚcal/h . 
Σε περίπτωση αντικατάστασης του υπάρχοντα καυστήρα, προτείνεται καυστήρας ικανότητας 21.3-36.7Kw 
(18.318 - 31.562 kcal/h ) με  παροχή kg/h: 1,8-3,1 Κg/h.  
 
 
4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 
 
Στο λεβητοστάσιο για την αναγκαστική κυκλοφορία του ζεστού νερού υπάρχει εγκατεστημένος 
κυκλοφορητής στον κεντρικό σωλήνα προσαγωγής νερού. Αυτός αποτελείται από φυγόκεντρη αντλία 
ζευγμένη στον ίδιο άξονα του ηλεκτροκινητήρα, μέσω ελαστικού συνδέσμου. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι 
στεγανού τύπου μονοφασικός 220 V/50 Hz. H λειτουργία του κυκλοφορητή είναι αθόρυβη και χωρίς 
κραδασμούς, εγκαθίσταται δε στους σωλήνες με την βοήθεια φλαντζών ή με ρακόρ. Ακόμα, ο 
κυκλοφορητής είναι υδρολίπαντος, κατάλληλος για κυκλοφορία νερού θερμοκρασίας  έως 130 °C και 
πίεση 6 bar. 
 
Ο κυκλοφορητής που απαιτείται στην κατάσταση λειτουργίας του λέβητα για την απαιτούμενη θερμική ισχύ 
του κτιρίου πρέπει να έχει παροχή  
 
                                              QΛ                    17.241 

                     S  =                  =                      =   3448,20 lit/h = 3,4482 m3/h 

                                              ΔT                   5 
 
με μανομετρικό ύψος Η ίσο με 2,36 Μ.Υ.Σ. Προτείνεται κυκλοφορητής με τα παρακάτω στοιχεία: 
Tύπος:    GRUNDFOS UPS 40-50 F N 250,  
Μέγιστη Παροχή:  8,00 m3/h,  
Μέγιστο μανομετρικό:  5,050 Μ.Υ.Σ. 
 
Ο κυκλοφορητής θα βρίσκεται τοποθετημένος πριν την τρίοδη βάνα της γραμμής προσαγωγής και θα 
λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με τον λέβητα. Ακόμη, για την κυκλοφορία του ζεστού νερού αλλά και του 
ψυχρού θα υπάρχει κυκλοφορητής ενσωματωμένος στην αντλία θερμότητας, όπως περιγράφεται στο 
σχετικό τεύχος κλιματισμού.     
 
5. ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 
 
Στην εγκατάσταση υπάρχει εγκατεστημένο δοχείο διαστολής το οποίο ασφαλίζει έναντι υπερπίεσης την 
εγκατάσταση και βρίσκεται τοποθετημένο στην γραμμή επιστροφής του νερού στο λέβητα. Tο 
απαιτούμενο κλειστό δοχείο διαστολής έχει χωρητικότητα ίση με 35 lt ονομαστικής πίεσης 3 bar. Στη 
λειτουργία της αντλίας θερμότητας στη θέρμανση, αυτή θα διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο διαστολής το 
οποίο θα ασφαλίζει την εγκατάσταση.    
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6. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 
Η δεξαμενή του πετρελαίου που βρίσκεται στο λεβητοστάσιο, προκειμένου να είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις του αρ. αρ. 27 του κτιριοδομικού κανονισμού σχετικά με τις αποστάσεις αυτής από τα δομικά 
στοιχεία, θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλη. Αυτή προτείνεται να κατασκευαστεί από μαύρη λαμαρίνα 
πάχους 4 mm με ηλεκτροσυγκόλληση και εσωτερικές ενισχύσεις από μορφοσίδηρο. Μετά την κατασκευή 
της θα βαφτεί εξωτερικά με μίνιο και στην συνέχεια με ελαιόχρωμα. Στο πάνω μέρος θα έχει 
ανθρωποθυρίδα επίσκεψης και καθαρισμού, διαστάσεων 50x50 cm με κάλυμα στεγανό, προσαρμοσμένο 
με βίδες και παρέμβασμα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους. 
Η δεξαμενή θα έχει χωρητικότητα: V = 1.485 lt και διαστάσεις 1,65x0,60x1,50 (m) . Η δεξαμενή αυτή θα 
αρκεί για αποθήκευση πετρελαίου για διάστημα τουλάχιστον 45 ημερών. 
Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη: 
α) με κρουνό κένωσης 1.5" στο κατώτερο σημείο του πυθμένα β) με δείκτη στάθμης γ) με σωλήνα 
εξαερισμού 2". δ) με σωλήνα πλήρωσης, ο οποίος θα κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 
DN65, και το άκρο του θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στο στόμιο 
του ελαστικού σωλήνα του βυτιοφόρου. ε) με παροχή 1/2" με βάνα για την τροφοδότηση του καυστήρα. 
 
 
7. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 
 
Η καπνοδόχος του Λέβητα που υπάρχει εγκατεστημένη στη βόρεια πλευρά του κτιρίου καλύπτει τις 
ανάγκες της λειτουργίας της σημερινής εγκατάστασης αλλά και αυτής που θα προκύψει από την 
τροποποίησή της. Σε περίπτωση μελλοντικής αντικατάστασής της, προτείνεται η νέα να γίνει με 
προκατασκευασμένα κομμάτια από κισσηρομπετόν. Η καπνοδόχος θα προεκταθεί τουλάχιστον κατά 1,5 
m πάνω από την κατώτερη ακμή της σκεπής. Στο κατώτατο σημείο της καπνοδόχου και προς την πλευρά 
του Λέβητα θα κατασκευαστεί αεροστεγής θυρίδα καθαρισμού. Τέλος, στο πάνω μέρος θα προσαρμοστεί 
κάλυμμα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm. 
 Η απαιτούμενη διατομή της καπνοδόχου υπολογίζεται από τον τύπο του Plewa: 
 
                                                                 QΛ +10.000 

                                  S        =                          

                                                       [25+2*(QΛ)1/4] *h 
 
 
Όπουh = 10,60m το ενεργό ύψος της καπνοδόχου. 
  
Έτσι υπολογίζεται    S =  116,92 cm2  
Οι διαστάσεις της καπνοδόχου που επιλέγεται θα είναι ίσες με 30X30cm (ενεργός διατομή 20X20=400 
cm2) 
 
8. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
 
Τα σώματα θα είναι τύπου fancoil, εμφανή (με καμπίνα),όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος 
κλιματισμού. Η δε διαστασιολόγηση των fancoils, λόγω του κοινού της εγκατάστασης, γίνεται με κριτήριο 
την κάλυψη των μεγαλυτέρων σε ισχύ αναγκών μεταξύ ψύξης και θέρμανσης του κάθε χώρου.        
 
 
9. ΣΩΛΗΝΕΣ 
 
Το δίκτυο σωληνώσεων θέρμανσης και ψύξης είναι κοινό και περιγράφεται αναλυτικά  στο τεύχος 
κλιματισμού. 
 
 
10. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
 
Οι διαστάσεις του υφιστάμενου  λεβητοστασίου με τον εγκατεστημένο λέβητα είναι σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις του αρ. 27 του κτιριοδομικού κανονισμού. Στο χώρο προβλέπεται άνοιγμα διαστάσεων 1,46 m 
x 1,16 m = 1,69 m2>Ελεβητ/12. = 1,62m2  (το εμβαδόν λεβητοστασίου είναι 19,41 m2). Ακόμα, για την 
επάρκεια λήψης αέρα και την αντίστοιχη απαγωγή, απαιτούνται για το λεβητοστάσιο ανοίγματα 
κατάλληλων διαστάσεων. Για το λόγο αυτό προβλέπονται δύο παράθυρα διαστ. 0,20 m x 0,25 m = 0,05 
m2, το ένα εκ των οποίων κοντά στο δάπεδο του χώρου.   
Το λεβητοστάσιο θα φωτίζεται επαρκώς και τα νερά θα αποχετεύονται μέσω σιφωνιού δαπέδου. 
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11. ΔΟΚΙΜΗ 
 
Μετά την αποπεράτωση του δικτύου των σωληνώσεων και πριν από την τοποθέτηση των θερμαντικών 
σωμάτων θα τεθεί το δίκτυο υπό υπερπίεση 8 ατμοσφαιρών για τρεις συνεχείς ώρες. 
Εφόσον δεν παρουσιαστεί καμμία διαρροή, θα τοποθετηθούν τα σώματα. Θα γεμίσει με νερό, θα κλείσουν 
τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων και θα τεθεί το δίκτυο με υπερπίεση 4 ατμοσφαιρών μετρουμένων στο 
λεβητοστάσιο επί δύο συνεχείς ώρες. Σε περίπτωση κάποιας διαρροής, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί 
εύκολα από την πτώση πίεσης που σημειώνεται στο μανόμετρο, θα επισκευαστεί η σχετική ατέλεια, θα 
αντικατασταθούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα και η δοκιμή θα επαναληφθεί. 
Στη συνέχεια θα τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία υπό συνθήκες πλήρους θέρμανσης, μέχρι 
θερμοκρασίας σχεδόν βρασμού του νερού, και κατόπιν θα αφεθεί να ψυχρανθεί με παράλληλο έλεγχο της 
στεγανότητας των ενώσεων και παρεμβυσμάτων κατά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. 
 
12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Σχετικά με τη συντήρηση απαιτούνται τα παρακάτω:  
α) Μηνιαία Λίπανση των λιπαντήρων του καυστήρα με ελαφρύ έλαιο  
β) Ετήσια επιθεώρηση και καθαρισμός του Λέβητα και της καπνοδόχου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Εγκατάσταση Κλιματισμού – Αντλίας Θερμότητας 

 
 
1.Χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές Αντλίας Θερμότητας 
 
Η αντλία θερμότητας θα είναι monoblock, τύπου αέρα – νερού, τεχνολογίας inverter, θερμικής απόδοσης 
τουλάχιστον 23 KW με πιστοποιημένη αυτή την απόδοση στις συνθήκες σχεδιασμού της εγκατάστασης 
(θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (Ψ/Θ): 360C / -30C), με βαθμό απόδοσης SCOP 3,30 πιστοποιημένο 
κατά Eurovent, με μέγιστο SoundPressure 78dBA σύμφωνα με  ISO 4871 (+/-3dB(A), τριφασική και με 
ψυκτικό μέσο R410A. 
 
 Η αντλία θερμότητας, θα πρέπει να είναι προ συγκροτημένη και ελεγμένη στο εργοστάσιο κατασκευής 
της, πλήρη με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου. Επίσης, θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη & πιστοποιημένη σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και να 
διαθέτει σήμανση CE.  
 
Το εργοστάσιο κατασκευής της θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα 
εξασφάλισης της ποιότητας) & κατά ISO 14001 (όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση). 
 
Η κατασκευή της μονάδας να συμμορφώνεται με τους κάτωθι Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς:   

▪ EMC Directive 2014/30/EU 
▪ Low Voltage Directive 2014/35/EU 
▪ ErP Directive 2009/125/EC 
▪ Machinery Directive 2006/42/EC 
▪ RoHS Directive 2011/65/EU 
▪ Pressure Equipment Directive 2014/68/EU 
▪ Τέλος, η μονάδα να διαθέτει πιστοποίηση κατά EUROVENT.  

 
Αποδόσεις 
 

Ελάχιστη Ψυκτική ισχύς (Θερμοκρασία νερού 
στοιχείου: είσοδος 12 °C, έξοδος 7 °C) 

23KW (+/ -5%) 

Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση σε πλήρες 
φορτίο EER (kW/kW) σύμφωνα με το πρότυπο 
UNIEN14511:2013  

3,00(έως -5%) 

Ελάχιστο ESEER (kW/kW) σύμφωνα με το 
πρότυπο UNIEN14511:2013  

4,00(έως -5%) 
 

Ελάχιστη ενεργειακή κλάση ΕΕR σύμφωνα με B 
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το πρότυπο UNIEN14511:2013   

Ελάχιστη Θερμική ισχύς (Θερμοκρασία νερού 
στοιχείου: είσοδος 50 °C, έξοδος 45 °C) 

23KW (+/ -5%) 
 

Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση σε πλήρες 
φορτίο COP (kW/kW) σύμφωνα με το πρότυπο 
UNIEN14511:2013  

3,20(έως -5%) 
 

Ελάχιστη ενεργειακή κλάση COP σύμφωνα με 
το πρότυπο UNIEN14511:2013  

A 
 

 
Η μονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τροφοδότηση από τριφασική παροχή ρεύματος 380 V / 50 
Hz& θα έχει τη δυνατότητα της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας σε πλήρες φορτίο και στις 
παρακάτω θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος:  

- Ψύξη: Από -10 °C DB έως 48 °C DB  
- Θέρμανση: Από -15 °C DB έως 35 °C DB  

 
Και για θερμοκρασίες νερού:  

- Ψύξη: Από 5 °C έως 15 °C  
- Θέρμανση: Από 35 °C έως 55 °C  

 
Η μονάδα θα περιλαμβάνει: 

✓ Κέλυφος  
✓ Συμπιεστή 
✓ Σύστημα ελέγχου ψυκτικού και θερμικού φορτίου. 
✓ Εξατμιστή  
✓ Συμπυκνωτή 
✓ Αξονικό(ούς) ανεμιστήρα(ες)  
✓ Ψυκτικό κύκλωμα 
✓ Πίνακα Ελέγχου 
✓ Modul υδραυλικής σύνδεσης 

 
Κέλυφος Μονάδας  
 
Το πλαίσιο της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα φύλλα λαμαρίνας βαμμένα με διπλή 
ηλεκτροστατική βαφή για μέγιστη προστασία έναντι της διάβρωσης κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με 
ανοίγματα αερισμού και θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να αποφεύγονται δονήσεις.. Στη βάση της 
μονάδος θα υπάρχουν ειδικές εγκοπές για την ανύψωση της μονάδος και για ευκολότερη εγκατάσταση. 
Όλα τα εξαρτήματα της μονάδος (συμπιεστές, εναλλάκτες συμπιεστές κτλ) θα περιβάλλονται από το 
περίβλημα της μονάδος έτσι ώστε να προστατεύονται από τις εξωτερικές συνθήκες (UV ακτινοβολία κτλ).  
 
Συμπιεστής  
 
Ο συμπιεστήςτύπου inverterθα είναι ερμητικού τύπου, σπειροειδείς βελτιστοποιημένος για τη λειτουργία 
με το ψυκτικό μέσο R-410a. Αυτός θα ελέγχεται από ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου, το οποίο λειτουργεί 
πολύ πιο ομοιόμορφα σε σχέση με τους αντίστοιχης λειτουργίας στάσης-εκκίνησης (on – off). Με την 
τεχνολογία inverter, η αντλία θερμότητας αντιστοιχεί την έξοδό της με την ισχύουσα ζήτηση (θέρμανση ή 
ψύξη) με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Έτσι, αντί για ένα πρότυπο στάσης-εκκίνησης, προκύπτει μια πολύ πιο 
ομοιόμορφη και ενεργειακά αποδοτική λειτουργία, η οποία αντικατοπτρίζει στενά την πραγματική ζήτηση 
σε ενέργεια ψύξης – θέρμανσης του κτιρίου. Ο συμπιεστής θα έχει κατάλληλη θερμαντική διάταξη για τη 
δεξαμενή λαδιού (κάρτερ) για την ομαλή λειτουργία όλων των κινούμενων μερών και τη μικρότερη δυνατή 
φθορά του. Θα έχει κατάλληλη ασφαλιστική διάταξη μέσω θερμοστάτη για την προστασία του από 
υπερθέρμανση διακόπτοντας άμεσα τη λειτουργία. Ο συμπιεστής θα είναι απ’ ευθείας ηλεκτρικά 
οδηγούμενος, χωρίς μεταδόσεις γραναζιών μεταξύ του κοχλία και του ηλεκτρικού κινητήρα. Θα υπάρχουν 
δύο θερμικές προστασίες που θα γίνονται αντιληπτές από θερμίστορ προστασίας υψηλής πίεσης: ένα 
αισθητήριο θερμοκρασίας για προστασία του ηλεκτρικού κινητήρα και ένα άλλο αισθητήριο για προστασία 
της μονάδας και του λαδιού λίπανσης από υψηλή θερμοκρασία αερίου κατάθλιψης. Θα υπάρχει επίσης 
προστασία από αναστροφή λειτουργίας μέσω ασφαλιστικού για αντιστροφή τάσεων – φάσεων. Ο 
συμπιεστής θα είναι εγκατεστημένος σε αντιδονητικά στηρίγματα για την ελαχιστοποίηση της μεταφοράς 
δονήσεων στο πλαίσιο της μονάδας και θα φέρει εργοστασιακά τοποθετημένο ηχοαπορροφητικόκάλυμα 
για τη μείωση του θορύβου. Ο συμπιεστής θα μπορεί να λειτουργεί με +-10% της ονομαστικής τάσης που 
αναγράφεται στην πινακίδα.  
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Σύστημα ελέγχου ψυκτικού και θερμικού φορτίου. 
 
Το σύστημα θα ρυθμίζει τη λειτουργία της μονάδας βάσει θερμοκρασίας νερού στην έξοδο (ή την είσοδο) 
του εξατμιστή που θα ελέγχεται από βρόγχο PID (ProportionalIntegralDerivative). Ο μικροεπεξεργαστής 
που ελέγχει την μονάδα θα μπορεί να διαγνώσει συνθήκες που προσεγγίζουν τα όρια ασφαλείας και θα 
εκτελεί δράσεις αυτορρύθμισης προκειμένου να αποφευχθεί συναγερμός (alarm) στη μονάδα. Το σύστημα 
θα μειώνει αυτόματα την ισχύ της μονάδας όταν όποια από τις ακόλουθες παραμέτρους βρίσκεται εκτός 
ορίων ασφαλείας: • Υψηλή πίεση συμπυκνωτή • Χαμηλή θερμοκρασία εξάτμισης ψυκτικού μέσου • Υψηλή 
τιμή amps στον κινητήρα του συμπιεστή  
 
Εξατμιστής 
 
Η μονάδα θα διαθέτει εναλλάκτη πλακοειδούς τύπου μονού ψυκτικού κυκλώματος ειδικά σχεδιασμένος για 
ψυκτικό μέσο R 410. Η κατασκευή του εξατμιστή θα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
οδηγία πίεσης πρότυπο PED (2014/68/ΕΕ). Το εξωτερικό κέλυφος θα διαθέτει ηλεκτρική θερμική 
αντίσταση οδηγούμενη από θερμοστάτη για αντιπαγωτική προστασία του εναλλάκτη σε θερμοκρασίες έως 
και -28 οC. Θα είναι καλυμμένο με μόνωση κυψελίδων πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 10 mm.  
 
Συμπυκνωτής  
 
Ο συμπυκνωτής θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού άνευ ραφής, εκτονωμένες σε πτερύγια 
αλουμινίου που θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους ενάντια σε 
ιδιαιτέρα διαβρωτικά περιβάλλοντα (ΒLACK OCEAN FIN).  
Το στοιχείο του συμπυκνωτή έχει ενσωματωμένο κύκλωμα υπόψυξης που εξασφαλίζει την υγροποίηση 
του ψυκτικού μέσου και αυξάνει την απόδοση της μονάδας χωρίς παράλληλη αύξηση της 
απορροφούμενης ισχύος. Ο συμπυκνωτής θα έχει δοκιμαστεί για διαρροές και θα έχει υποστεί τεστ υπό 
πίεση με ξηρό αέρα. Θα διαθέτει κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία  
 
Ανεμιστήρες  
 
Οι ανεμιστήρες θα είναι αξονικοί ελικοειδείς με αεροδυναμικά πτερύγια που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση 
και χαμηλή στάθμη θορύβου. Η εκροή του αέρα θα είναι κάθετη και κάθε ανεμιστήρας θα συνδέεται 
απευθείας με τον κινητήρα του (IP54) με δυνατότητα λειτουργίας σε συνθήκες από -20oC έως +65oC. Οι 
κινητήρες του ανεμιστήρα είναι απ΄ ευθείας μετάδοσης κίνησης, χαμηλού αριθμού στροφών και με μόνιμη 
λίπανση των τριβέων κύλισης (ρουλμάν), μόνωση κατηγορίας F και εσωτερική διάταξη θερμικής 
προστασίας. Οι ανεμιστήρες είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι και κατασκευάζονται από υλικό 
ανθεκτικό στην διάβρωση. Οι ανεμιστήρες διαθέτουν έλεγχο προοδευτικής ρύθμισης ταχύτητας 
περιστροφής για τα ψυκτικά συγκροτήματα. Ο έλεγχος γίνεται μέσω μιας τυπωμένης πλακέτας που 
βρίσκεται στον ηλεκτρικό πίνακα της μονάδας. Οι ανεμιστήρες θα προστατεύονται από δικτυωτό πλέγμα. 
Οι ανεμιστήρες θα διαθέτουν προστασία υπερφόρτωσης  
  
Ψυκτικό κύκλωμα  
 
Το κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: • ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα οδηγούμενη από 
τον μικροεπεξεργαστή ελέγχου της μονάδας, • βαλβίδες αποκοπής στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη, 
αισθητήρια πίεσης και θερμοκρασίας • αφαιρούμενο φίλτρο-αφυγραντήρα,  
 
Πίνακας Ελέγχου  
 
Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου (IP 54) θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα και θα προστατεύεται από στεγανή θύρα ασφαλείας. Θα υπάρχει επιπλέον χώρος για την 
τοποθέτηση επιπλέον ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων. Οι καλωδιώσεις έχουν γίνει σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΕΝ 60204-1και τα κυκλώματα ισχύος περιλαμβάνουν ξεχωριστά ρελέ και διακόπτες 
θερμικής προστασίας για συμπιεστή και ανεμιστήρα του συμπυκνωτή. Η μονάδα θα διαθέτει πλήρες 
κεντρικό σύστημα αυτομάτου ελέγχου, με το οποίο θα ορίζονται οι παράμετροι λειτουργίας και θα 
ελέγχεται η απόδοση της μονάδας. Θα υπάρχει οθόνη με ενδείξεις λειτουργίας και δυνατότητα 
προγραμματισμού.  
 
Modul υδραυλικής σύνδεσης 
 
Για τις λειτουργικές ανάγκες της αντλίας θερμότητας είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός κυκλοφορητή ενδ. 
τύπου GRUNDFOS UPS 40-50 F N 250 για την καλή λειτουργία του δικτύου καθώς και δοχείο κατάλληλης 
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χωρητικότητας δοχείο διαστολής, βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρο νερού και βαλβίδα ασφαλείας 
ενσωματωμένα όλα σε μονάδα που παρέχεται από τον κατασκευαστή.  
 
Η αντλία θερμότητας θα τοποθετηθεί επάνω σε ειδικά διαμορφωμένη βάση που θα είναι  κατάλληλη για 
την πάκτωση της μονάδας σε δάπεδο. Ειδικότερα οι βάσεις δαπέδου θα παρέχουν απόσταση της 
εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας από το έδαφος τουλάχιστον 15 εκατοστών ώστε να αποφεύγεται η 
συγκέντρωση νερού στην βάση της μονάδας .   
   Ηλεκτρολογική σύνδεση της αντλίας θερμότητας με το υφιστάμενο δίκτυο. Για τη σύνδεση θα χρειαστεί 
καλώδιο 5x4mm2 τοποθετημένο σε αντίστοιχη πλαστική σωλήνα.   
Για την υδραυλική σύνδεσης της μονάδας με το δίκτυο θέρμανσης - ψύξης θα χρειαστούν τουλάχιστον  2 
βαλβίδες απομόνωσης των δικτύων.  
 
2. Σωληνώσεις 
 
Το δίκτυο διανομής του νερού από την αντλία θερμότητας  θα αποτελείται για το μεν τμήμα όδευσης αυτού 
μέσα στο δάπεδο από εύκαμπτες σωλήνες χαλκού, μονωμένες εκ κατασκευής µε κατάλληλο αφρώδες 
μονωτικό κοχύλι ελάχιστου πάχους 9mm κατάλληλο για θερμοκρασίες άνω των 120°C για το δε υπόλοιπο 
τμήμα του από ευθύγραμμους χάλκινους σωλήνες μέσου τύπου  μονωμένες με μονωτικό κοχύλι τύπου 
ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 9mm. Το δίκτυο δε των εξωτερικών χώρων θα πρέπει να είναι μονωμένο 
επιπλέον µε λινάτσα εμποτισμένη σε ακρυλικό.  
 
Η αντλία θερμότητας θα συνδέεται υδραυλικά παράλληλα με τον υπάρχοντα λέβητα του κτιρίου μέσω 
ζεύγους τρίοδωνβανών που θα εξασφαλίζουν την δυνατότητα παράλληλης μη ταυτόχρονης 
τροφοδότησης των θερμαντικών-ψυκτικών σωμάτων (fancoils) με νερό, τόσο από την αντλία όσο και από 
τον λέβητα, έτσι ώστε να δημιουργείται εφεδρεία στη θέρμανση.  
 
Στα ψηλότερα σημεία του δικτύου θα τοποθετηθούν αυτόματα εξαεριστικά έκαστο με αντίστοιχης διατομής 
σφαιρική βάνα. Στο δίκτυο συμπεριλαμβάνονται, εκτός του κλειστού δοχείου διαστολής, του κυκλοφορητή 
και της βαλβίδας ασφαλείας που προβλέπεται να βρίσκονται ενσωματωμένα στην αντλία θερμότητας, είτε 
ως βασικό εξάρτημα είτε ως έξτρα,  όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης, βάνες, ασφαλιστικές και 
διακοπτικές διατάξεις, όργανα μέτρησης και ελέγχου καθώς και αυτόματος πληρώσεως. Παράλληλα µε 
την εγκατάσταση των σωληνώσεων από την αντλία θα οδεύσει και καλώδιο αυτοματισμού, δηλαδή το 
καλώδιο επικοινωνίας της αντλίας µε τον θερμοστάτη χώρου,  το οποίο θα βρίσκεται εντός πλαστικού 
ηλεκτρολογικού σωλήνα και θα είναι διατοµήςσύµφωνα µε τις απαιτήσεις του οίκου κατασκευής των 
μηχανημάτων, εκτός αν από τον κατασκευαστή προβλέπεται ασύρματη επικοινωνία.  
 
Οι σωληνώσεις  θα οδεύσουν σύμφωνα με τα σχέδια και θα έχουν τις διατομές που αναγράφονται τόσο 
στο κατακόρυφο κοινό διάγραμμα θέρμανσης όσο και στις κατόψεις. 
 
3. Fancoils (τοπικές κλιματιστικές μονάδες) 
 
Τα θερμαντικά - ψυκτικά σώματα θα είναι τύπου fancoil,  εμφανή (με καμπίνα), μήκους έως 1,6m (Τεμάχια 
13) για τοποθέτηση στο δάπεδο. 
Αυτά θα περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 
 α.  κέλυφος  
 β.  στοιχείο 
 γ.  λεκάνη συμπυκνωμάτων 
 δ.  συγκρότημα ανεμιστήρα - ηλεκτροκινητήρα. 
 ε. φίλτρο 
 ζ.  διάφορα ειδικά εξαρτήματα 
  
Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστάσιου, τεχνολογίας inverter, 
πρακτικά αθόρυβης λειτουργίας. Προβλέπονται τρία μεγέθη μονάδων, χαρακτηριζόμενα από την συνολική 
παροχή τους σε αέρα. 
  
Κάθε μέγεθος όλων των προαναφερομένων τύπων πρέπει να έχει τουλάχιστον τις δεδομένες στον πίνακα 
ψυκτικές και θερμαντικές αποδόσεις στις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας: 
 

• Η ηλεκτρική τροφοδοσία τους θα γίνεται από ρευματοδέκτες του χώρου τοποθέτησης των 
σωμάτωνχωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.. Λειτουργία σε ηλεκτρικό δίκτυο 220V/50Hz/1Φ. 

• Eύρος λειτουργίας θερμοκρασιών νερού εισόδου τουλάχιστον: 5 0C (ελάχιστη) - 750C (μέγιστη)   

• Παροχή αέρα: 200 – 400 cfm όπως προδιαγράφεται στα σχέδια 

• Ισχύς σε ψύξη (ολική - ονομαστική) τουλάχιστον:  
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- για το f/c 100 cfm 1,00 KW στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για νερό εισόδου-εξόδου 
70C/120C σε χώρο θερμοκρασίας 270C d.b./190C w.b. 

- για το f/c 200 cfm 1,90 KW στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για νερό εισόδου-εξόδου 
70C/120C σε χώρο θερμοκρασίας 270C d.b./190C w.b. 

- για το f/c 300 cfm 2,95 KW στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για νερό εισόδου-εξόδου 
70C/120C σε χώρο θερμοκρασίας 270C d.b./190C w.b. 

- για το f/c 350 cfm 3,40 KW στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για νερό εισόδου-εξόδου 
70C/120C σε χώρο θερμοκρασίας 270C d.b./190C w.b. 

- για το f/c 400 cfm 3,80 KW στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για νερό εισόδου-εξόδου 
70C/120C σε χώρο θερμοκρασίας 270C d.b./190C w.b. 

 
 

• Ισχύς σε θέρμανση (ολική-ονομαστική) τουλάχιστον:  

- για το f/c 100 cfm 1,40 KW στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για νερό εισόδου-εξόδου 
500C/450C σε χώρο θερμοκρασίας 200C d.b. 

- για το f/c 200 cfm 2,70 KW στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για νερό εισόδου-εξόδου 
500C/450C σε χώρο θερμοκρασίας 200C d.b. 

- για το f/c 300 cfm 3,80 KW στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για νερό εισόδου-εξόδου 
500C/450C σε χώρο θερμοκρασίας 200C d.b. 

- για το f/c 350 cfm 4,40 KW στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για νερό εισόδου-εξόδου 
500C/450C σε χώρο θερμοκρασίας 200C d.b. 

- για το f/c 400 cfm 5,20 KW στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για νερό εισόδου-εξόδου 
500C/450C σε χώρο θερμοκρασίας 200C d.b. 

 
  
4. Τμήμα ανεμιστήρων-ηλεκτροκινητήρων. 
  
Αυτό θα φέρει έναν ή περισσότερους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες, διπλού πλάτους πτερυγίων, διπλής 
αναρρόφησης, σε κοινό άξονα, απ' ευθείας συνεζευγμένους με τον ηλεκτροκινητήρα. Οι ανεμιστήρες θα 
έχουν εμπρός κεκλιμένα πτερύγια. Οι ανεμιστήρες μαζί με τον άξονα θα είναι επιμελώς ζυγοσταθμισμένοι 
μετά την κατασκευή τους, ώστε να εξασφαλίζεται λειτουργία τελείως απαλλαγμένη κραδασμών και 
θορύβου (μέγιστος αριθμός στροφών 1450 rpm. Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι τύπου Inverter ελεγχόμενος 
από κατάλληλο ηλεκτρονικό ελεγκτή, θα ελέγχεται από διακόπτη τουλάχιστον δύο (2) ταχυτήτων και θα 
φέρει ενσωματωμένη θερμική προστασία έναντι υπερθέρμανσης. Η συσκευή θα φέρει τριπολικήσειρίδα 
(εύκαμπτο καλώδιο) για την τροφοδότησή της από ρευματοδότη, που προβλέπεται κοντά στην θέση 
εγκατάστασή της. 
  
5. Φίλτρο. 
  
Το φίλτρο θα είναι μεταλλικό (αλουμινένιο) ή πλαστικό, τύπου καθαριζόμενου, πάχους τουλάχιστον 1", θα 
βρίσκεται δε σε θέση που θα εξασφαλίζει την δίοδο μέσα του ολόκληρης της ποσότητας του αέρα. Το 
φίλτρο πρέπει να αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό. 
  
  
6. Τμήμα στοιχείων. 
  
Η συσκευή θα φέρει στοιχείο δύο ή περισσότερων σειρών, που το καλοκαίρι θα λειτουργεί σαν ψυκτικό, το 
δε χειμώνα σαν θερμικό. 
 
Το στοιχείο θα είναι κατασκευασμένο από χάλκινους σωλήνες Φ3/8" με πτερύγια από αλουμίνιο. Τα 
πτερύγια θα είναι συνεχή σε όλο το μήκος του στοιχείου, θα έχουν δε προσαρμοσθεί πάνω στους 
σωλήνες με μηχανική εκτόνωση για εξασφάλιση άριστου συντελεστή μετάδοσης θερμότητας. Το στοιχείο 
θα είναι εφοδιασμένο με διάταξη αυτόματου εξαερισμού (αυτόματο εξαεριστικό). 
 
Κατάλληλη μόνωση θα προφυλάσσει τις εξωτερικές επιφάνειες του τμήματος έναντι εφίδρωσης από την 
συμπύκνωση των υδρατμών. 
 
Πίεση δοκιμής του στοιχείου 15 atm. 
  
  
6. Λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμένων υδρατμών. 
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Η μονάδα θα φέρει κάτω από το ψυκτικό στοιχείο και σε όλη την έκτασή του λεκάνη, στην οποία θα 
συγκεντρώνονται τα συμπυκνώματα των υδρατμών που έρχονται σ' επαφή με το στοιχείο. 
 
Η λεκάνη θα είναι κατασκευασμένη από ισχυρό χαλυβδοέλασμα και θα προστατεύεται έναντι διαβρώσεων 
με ισχυρή αντιοξειδωτική βαφή. Επίσης θα είναι ισχυρά μονωμένη για αποφυγή εφίδρωσης στην 
εξωτερική της επιφάνεια. Επίσης, δύναται να είναι από πλαστική ύλη. 
 
Στην ίδια λεκάνη κατάλληλα διαμορφωμένη, ή σε άλλη μικρότερη, θα συγκεντρώνονται τα συμπυκνώματα 
των υδρατμών που έρχονται σ' επαφή με τις δικλείδες, ακάλυπτα τεμάχια σωληνώσεων, συνδέσμων κτλ. 
 
Η λεκάνη, ή οι λεκάνες, θα είναι κατάλληλα διατεταγμένη, ώστε με φυσική ροή τα συμπυκνώματα να ρέουν 
προς οπή επαρκών διαστάσεων που θα φέρει στόμιο για την σύνδεση με την αποχέτευση. 
 
 
7. Δίκτυο Αποχέτευσης Συμπυκνωμάτων.  
 
Για την αποχέτευση των συμπυκνωμάτων των fancoils αυτά θα συνδέονται είτε στην πλησιέστερη 
κατακόρυφη στήλη αποχέτευσης ομβρίων, είτε στο πλησιέστερο σιφώνι δαπέδου W.C., είτε θα διατίθενται 
ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό σχέδιο της μελέτης. Οι αποχετεύσεις 
συμπυκνωμάτων θα κατασκευαστούν  από σωλήνα PVC 6 Αtm Φ32 mm. Διακλαδώσεις και αλλαγές 
διεύθυνσης θα γίνονται μόνο με χρήση εξαρτημάτων. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο ευθύγραμμα τμήματα.  
 
Η κλίση των αποχετευτικών αγωγών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 2%, για την ασφαλή όδευση 
των συμπυκνωμάτων.  
 
 
8. Διάφορα εξαρτήματα, όργανα ρύθμισης και ελέγχου της λειτουργία της συσκευής. 
  
Για την ρύθμιση και τον αυτόματο έλεγχο της λειτουργίας της η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με τα εξής: 
  
 α. διακόπτη τουλάχιστον δύο (2) ταχυτήτων και θέσης "εκτός" του ηλεκτροκινητήρα του 
ανεμιστήρα. Για τις οριζόντιες μη εμφανείς μονάδες, ο διακόπτης θα φέρεται μαζί με τον θερμοστάτη σε 
κοινή μεταλλική θέση penn B-I, που θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο και σε θέση που θα 
υποδειχθεί από την επίβλεψη, ώστε ο έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας να γίνεται εύκολα από τους 
ευρισκόμενους στον κλιματιζόμενο χώρο. Ο διακόπτης των κατακόρυφων μονάδων, εμφανών και μη, θα 
είναι τοποθετημένος επί του σώματος της μονάδας. 
 β.  διπλό θερμοστάτη, ήτοι θερμοστάτη με δύο (2) επαφές διπλής ενεργείας με "νεκρή 
περιοχή" (deatsrot) ανάμεσά τους, ώστε κατά την μετάπτωση από την ψύξη στην θέρμανση και 
αντίστροφα να μεσολαβεί ένα διάστημα χωρίς θέρμανση ή ψύξη. Αυτός ο θερμοστάτης θα είναι 
εγκαταστημένος πάνω στην μονάδα με τον βολβό του στο ρεύμα του αέρα ανακυκλοφορίας. 
 γ.  δύο αποφρακτικές χειροκίνητες δικλείδες και δύο ρακόρ σύνδεσης της συσκευής στο κάθ' ένα 
δίκτυο σωληνώσεων. 
 δ.  τρίοδο ηλεκτροκίνητη βαλβίδα (προαιτερικά). 
  
Τα χειριστήρια των μονάδων θα είναι ενσωματωμένα ή για επίτοιχη τοποθέτηση και θα τις συνοδεύουν. 
 
 
9. Στάθμη θορύβου. 
  
Ο θόρυβος θα είναι μικρός, και σε καμμία περίπτωση η τιμή του δεν θα υπερβαίνει την τιμή NC-45 
(noisecriterioncurve) κατά ARI-443-66 "Standart for soundrating of roomfancoilairconditioners". 
 
Ακόμη, τα σώματα θα περιλαμβάνουν στηρίγματα δαπέδου (ποδαράκια). Τα καλύμματα μπορεί να είναι 
πλαστικά ή μεταλλικά. Σε περίπτωση μεταλλικών καλυμμάτων αυτά θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
βαμμένη με εποξειδικές σκόνες. Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση 2-5 
ετών, ανάλογα με το είδος.  
 
Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται και από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) των ειδών, με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά τους και από τα πιστοποιητικά (ΕΝ, EUROVENT κλπ).  
  
 
10. Δοχείο αδρανείας της εγκατάστασης (BUFFER).  
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Το δοχείο αδρανείας θα τοποθετηθεί στο δίκτυο διανομής θερμού – ψυχρού ύδατος της εγκατάστασης για 
λόγους εξοικονόμησης και για την αποθήκευση ενέργειας ώστε να αποφεύγονται οι συχνές εκκινήσεις της 
αντλίας θερμότητας. Δεδομένου του ότι  η αντλία προβλέπεται να είναι τύπου inverter, επιλέγεται αυτό να  
έχει χωρητικότητα 100 λίτρων. Εσωτερικά θα φέρει γαλβάνισμα εν θερμώ, μόνωση από σκληρή 
πολυουρεθάνη πάχους 30mm, κατασκευασμένο για πίεση λειτουργίας έως 6 bar. Στο δοχείο αδράνειας 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης, βάνες, ασφαλιστικές και διακοπτικές 
διατάξεις, όργανα μέτρησης και ελέγχου. Στην κορυφή του δοχείου αδρανείας θα τοποθετηθεί αυτόματο 
εξαεριστικό με αντίστοιχης διατομής σφαιρική βάνα καθώς και διάταξη αδειάσματος (drainage) στο κάτω 
μέρος. Δίκτυο διανομής θέρμανσης – ψύξης. Όλες οι συνδέσεις με το δοχείο αδράνειας θα είναι λυόμενες  
με φλάντζες για εύκολη αντικατάστασή του σε περίπτωση αστοχίας.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Ηλεκτρική Εγκατάσταση 

 
 
1. Χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές Ηλεκτρικής Εγκατάστασης 
 
Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με: 

• To πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και την Φ Α'50/12081/642 
Αποφ. ΦΕΚ 1222/5-9-2006 

• Τις οδηγίες και απαιτήσεις της ΔΕΗ. 

• Τους Διεθνείς κανονισμούς ή πρότυπα που ισχύουν σήμερα δηλ. VDE, DIN, IEC, κ.τ.λ. 

• Τους όρους των επίσημων κανονισμών που ισχύουν στη χώρα προέλευσης των μηχανημάτων, 
συσκευών, οργάνων, ή άλλων υλικών, για όσα από αυτά προέλευσης εξωτερικού δεν υπάρχουν  
σε ισχύ επίσημοι κανονισμοί του Ελληνικού Κράτους. 

• Τους αναγνωρισμένους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας  καθώς και τις οδηγίες  και 
υποδείξεις  του ασκούντος την επίβλεψη κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων  διπλωματούχου  
ηλεκτρολόγου μηχανικού. 

• Τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του έργου. 

• Τον κανονισμό μελέτης, κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης τηλεπικοινωνιακών  δικτύων 
οικοδομών του  “ΟΤΕ”. 

 
2.Αγωγοί - καλώδια - σωληνώσεις 
 
Γενικά   
 
Για την κατασκευή των γραμμών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού, ασθενών ρευμάτων, 
42V, 60V A.C., θα χρησιμοποιηθούν:  

- Αγωγοί χάλκινοι με μόνωση PVC χωρίς μανδύα (H07V-U Ή H07V-R) σύμφωνα προς το πρότυπο 
ΕΛΟΤ 563.3 HD 21.3.  

- Καλώδια  για σταθερή καλωδίωση  με μόνωση και μανδύα από PVC  (Α05VV-U Ή A05VV-R),   
συμφώνως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 HD 21.5.  

- Καλώδια ισχύος με μόνωση και μανδύα  από PVC (J1VV-U Ή J1VV-R), σύμφωνα με προς το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 843.  

 
Οι πλαστικοί σωλήνες θα  είναι  σύμφωνοι με το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1  
Τα κουτιά διακλάδωσης  θα  είναι  σύμφωνοι με το αντίστοιχο ΙΕC 60670-1   
Οι σιδηροσωλήνες θα είναι γαλβανισμένες με ραφή, κοχλιοτομημένοι, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) 
συμφώνως προς το DIN 2440.  
Σημειώνεται ότι δεν θα εντοιχίζονται καλώδια χωρίς να τοποθετηθούν μέσα σε σωλήνες.  
Κάθε κύκλωμα θα ασφαλίζεται με ασφάλεια ονομαστικής έντασης ίσης με    την επιτρεπόμενη ένταση ροής 
στον αγωγό με την μικρότερη διατομή.  
Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων θα είναι Φ 13,5 mm ή 1/2".  
Η ελάχιστη διατομή των κυκλωμάτων φωτισμού θα είναι 1,5 mm2  και η αντίστοιχη των ρευματοδοτών και 
κίνησης 2,5 mm2, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια.  
Οι αγωγοί διατομής πάνω από 4 mm2 θα είναι πολύκλωνοι.  
Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς την μεσολάβηση κουτιών διακλάδωσης θα είναι κατά ανώτατο όριο 
τρεις (3).  
Οι σωληνώσεις θα συναντούν κάθετα τα κουτιά διακλάδωσης στα σημεία εισόδου τους.  
Όλες οι σωληνώσεις ανεξάρτητα από την τάση της εγκ/σης, θα τοποθετούνται με μικρή κλίση προς τα 
κουτιά τους και θα είναι  απαλλαγμένες σιφωνίων, ώστε να αποφεύγεται ενδεχόμενη συσσώρευση  νερού.  
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Οι σωληνώσεις μεταξύ κουτιών θα έχουν το πολύ μία ένωση ανά τρία (3)    μέτρα. Δεν θα έχουν καμία 
ένωση για απόσταση κουτιών μικρότερη από ένα (1) μέτρο.  
Απαγορεύεται η ένωση σε τμήματα σωληνώσεων που είναι εντοιχισμένες.  
Όλοι οι αγωγοί των κυκλωμάτων θα φέρουν σαφώς τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, 
ουδετέρου και γείωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ/470Β/61/5-3-2004(EΛΟΤ ΗD 308S2).   
Η ένωση και διακλάδωση μέσα στα κουτιά θα γίνεται με διακλαδωτήρες "καψ" ή ακροδέκτες στα κουτιά, 
για σχετικά μεγάλες διατομές, ενώ απαγορεύεται η ένωση και η διακλάδωση με συστροφή των άκρων των    
αγωγών.  
Προσοχή θα δίδεται στην απογύμνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να μην δημιουργούνται εγκοπές σε 
αυτούς με αποτέλεσμα την ελάττωση της  μηχανικής τους αντοχής. 
Οι ακριβείς θέσεις των διαφόρων εξαρτημάτων ορίζονται από τα σχέδια και την επίβλεψη.  
Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλάδωσης ορίζεται σε 70 mm.  
Η ελάχιστη απόσταση των ηλεκτρικών γραμμών από γραμμές ζεστού νερού ορίζεται σε 30 cm.  
Όταν πολλές γραμμές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 3 cm τουλάχιστον, εκτός εάν 
τοποθετούνται πάνω σε σχάρες.  
 
Συρματώσεις σωληνώσεις, εξαρτημάτων 
 
Ο τύπος και η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης.  
Οι αγωγοί θα τοποθετούνται πάντοτε μέσα σε πλαστικό σωλήνα ήχαλυβδοσωλήνα σύμφωνα με τον 
πίνακα. 
 
 

Καλώδια 3x1,5τ.χ , 4x1,5τ.χ σωλήνας   Φ16 mm 

Καλώδια 3x2,5τ.χ , 4x2,5τ.χ , 5x1,5τ.χ σωλήνας   Φ16 mm 

Καλώδια 3x4  τ.χ , 5x2,5τχ σωλήνας   
Φ21 ή Φ23 mm ή πλησιέστερης διατομής 
που βρίσκεται στο εμπόριο 

Καλώδια 3x6 τ.χ  , 5x4τ.χ  , 5x6τ.χ σωλήνας   
Φ21 ή Φ23 mm ή πλησιέστερης διατομής 
που βρίσκεται στο εμπόριο 

Καλώδια 5x16 τ.χ σωλήνας   Φ40 mm 

 
Οι συνδέσεις των αγωγών μέσα στα κουτιά διακλάδωσης θα γίνεται με διακλαδωτήρες "καψ".  
Όλες οι απολήξεις των σωλήνων πίσω από τους πίνακες, στις θέσεις για την τροφοδότηση φωτιστικών 
σωμάτων και στις αναμονές θα έχουν προστόμια από πορσελάνη.  
Η διάνοιξη των απαιτουμένων αυλάκων στα επιχρίσματα κ.λ.π. για την τοποθέτηση των σωλήνων θα 
πραγματοποιηθεί με ειδικό ηλεκτρικό φορητόεργαλείο (φρέζα) με τέτοιο τρόπο ώστε η φθορά των 
επιχρισμάτων να περιορισθεί στο ελάχιστο. 
 
 
Γραμμές με καλώδιο Α05VV-U Ή A05VV-R μέσα σε σωλήνα 
 
Αυτές θα κατασκευασθούν όπως οι γραμμές της ανωτέρω παραγράφου με τη διαφορά ότι η διάμετρος του 
σωλήνα θα είναι εσωτερικώς τουλάχιστονδιπλάσια από την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου. 
 
Τα ορατά τμήματα των γραμμών αυτών θα τοποθετούνται σεχαλυβδοσωλήνες για ηλεκτρικές εγκ/σεις ή 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες νερού αναλόγως με την κατηγορία του χώρου όπου οδεύουν. 
 
Τα τμήματα αυτά θα στερεώνονται επάνω σε διμερή στηρίγματα ανά 40cmή 100cm το πολύ, αναλόγως με 
τη διάμετρο του σωλήνα και σύμφωνα προς τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Διευκρινίζεται ότι στις χωνευτές οδεύσεις ο σωλήνας θα είναιχαλυβδοσωλήνας όπου τούτο απαιτείται από 
τον κανονισμό ηλεκτρικών  εσωτερικών εγκ/σεων ή απαιτείται για λόγους μηχανικής προστασίας. 
 
Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων επί τωνεπιφανειών του κτιρίου όπως 
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα ανάρτησης ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής πρέπει να 
είναι μεταλλικά, εγκεκριμένου τύπου και όπου απαιτείται από την κατηγορία    του χώρου γαλβανισμένα. 
 
Τα στηρίγματα θα στερεωθούν επί σκυροδέματος με στηρίγματα τύπουHILTI ή τύπου ΟΥΠΑΤ, σε 
μεταλλικές επιφάνειες με βίδες μετάλλων και σε    ξύλινες επιφάνειες με ξυλόβιδες. 
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Τα υπόγεια στηρίγματα των καλωδίων Α05VV-U Ή A05VV-R θα τοποθετούνται μέσα σε γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνεςβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) ήτσιμεντοσωλήνες διαμέτρου οπής 10 cm όπου η 
δεύτερη περίπτωση    καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή ή τα σχέδια. 
 
Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπονται ενώσεις ή διακλαδώσεις μέσα στοέδαφος (μούφες, ταυ). Κάθε 
ένωση ή διακλάδωση θα γίνεται μέσα σε    φρεάτια. 
 
 
Γραμμές ορατές με καλώδιο Α05VV-U Ή A05VV-R χωρίς σωλήνα 
 
Αυτές θα τοποθετηθούν ορατές σε τοίχους, οροφές ή σε σχάρες μέσα σεψευδοροφές ή και σε σωλήνες U-
PVC βαρέως τύπου και θα στερεωθούν με διμερή πλαστικά στηρίγματα απόστασης. 
 
Το ένα τμήμα θα στερεώνεται με ΟΥΠΑΤ απ'ευθείας στον τοίχο ή μέσω σιδηροδρόμων. 
 
Τα στηρίγματα των καλωδίων στις οριζόντιες οδεύσεις θα απέχουνμεταξύ τους το πολύ 30 cm ενώ στις 
κατακόρυφες το πολύ 40 cm. 
 
Στις θέσεις κάμψης της γραμμής η πυκνότητα των στηριγμάτων θα είναιμεγαλύτερη. 
 
Τα καλώδια στις οδεύσεις πάνω σε σχάρες, θα δένονται μεταξύ τους (για τις γραμμές της αυτής τάσης), 
ανά δύο μέτρα με ισχυρά πλαστικά. 
 
 
Γραμμές με καλώδιο J1VV-U Ή J1VV-R 
 
Οι γραμμές αυτές θα κατασκευασθούν με τους παρακάτω τρόπους: 

1. Γραμμές ορατές χωρίς σωλήνα, οι οποίες θα τοποθετηθούν είτε σε μεταλλική σχάρα είτε με 
πλαστικά διμερή στηρίγματα απόστασης βιδωμένα με ΟΥΠΑΤ απ' ευθείας ή μέσω σιδηροδρόμων 
στους τοίχους ή στις οροφές. 

2. Γραμμές ορατές με σωλήνα, ο οποίος θα έχει εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον διπλάσια από την 
εξωτερική διάμετρο του καλωδίου.Ο σωλήνας θα είναι χαλύβδινος, ηλεκτρολογικού τύπου για 
διαμέτρους μέχρι Φ29 mm και ύδρευσης γαλβανισμένος για μεγαλύτερη διάμετρο.Για την 
στερέωση των γραμμών αυτών θα χρησιμοποιηθούν επίσης διμερήστηρίγματα που θα 
τοποθετηθούν με πυκνότητα ένα ανά 40 cm ή 100 cmαναλόγως με την διάμετρο του σωλήνα. 

3. Γραμμές υπόγειες με σωλήνα. Για αυτές ισχύουν τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο με 
τη διαφορά ότι ο σωλήνας θα είναι πάντοτε ύδρευσης γαλβανισμένος βαρέως τύπου (ετικέτα 
πράσινη) ή σιδηροσωλήνας οπής 10 cm όπου αυτή η δεύτερηπερίπτωση καθορίζεται στην 
τεχνική περιγραφή ή τα σχέδια.  

 
Οι γραμμές με τα καλώδια J1VV-U Ή J1VV-R θα είναι μονοκόμματες (το καλώδιο). Ενώσεις του καλωδίου, 
που θα πρέπει όμως να αποφεύγονται επιτρέπονται μόνο με τη χρήση ειδικής μούφας από χυτό πλαστικό 
υλικό επί τόπου. 
 
Κουτιά διακλάδωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέχρι διατομής αγωγών του καλωδίου 2,5 mm2.  
Για μεγαλύτερες διατομές απαγορεύονται οι διακλαδώσεις. 
 
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται ενώσεις των καλωδίων μέσα στο έδαφος. 
 
Κάθε ένωση, εφόσον παραστεί ανάγκη να γίνει, θα πραγματοποιηθεί μέσα σε φρεάτιο. 
 
Κουτιά διακλάδωσης 
 
Τα κουτιά διακλάδωσης που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κυκλικά, τετράγωνα ή ορθογωνικά και πάντοτε 
κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή του καλωδίου για το οποίο χρησιμοποιούνται. 
 
Η σύνδεση κοχλιοτομημένων σωλήνων με τα κουτιά θα γίνει με βίδωμα του σωλήνα στο κουτί. 
 
Σε περίπτωση των καλωδίων χωρίς σωλήνα η τρύπα για την είσοδο του καλωδίου θα στεγανοποιείται με 
κατάλληλο στυπτιοθλίπτη. 
 
Κυκλικά κουτιά διακλάδωσης θα χρησιμοποιούνται το πολύ μέχρι τεσσάρων διευθύνσεων. 
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Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν κουτιά διακλάδωσης διαμέτρου μικρότερης των 70 
mm για τα ηλεκτρικά δίκτυα 220/380V και 50 mm για τα δίκτυα ασθενών ρευμάτων. 
 
Στα κουτιά μέσα οι διακλαδωτήρες θα είναι τύπου ΚΑΠΣ με ακροδέκτες επινικελωμένους ή 
επικασσιτερωμένους με μονωτική στεφάνη ελάχιστηςδιαμέτρου 40mm περίπου για διακλαδωτήρες 
κατάλληλους για αγωγούς διατομής μέχρι 2,5 mm2. 
 
Επίτοιχο Κανάλι 
 
Θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50085 με κάλυμμα ανοδιωμένου αλουμινίου στις τρείς πλευρές,    
για τοποθέτηση σε ύψος από το έδαφος, με κανάλι συμπληρωματικό για το διαχωρισμό ρευμάτων υψηλής 
και χαμηλής τάσης με κάλυμμα αλουμινίου στη μια πλευρά και συνδετικό στοιχείο για τη συναρμολόγηση 
του με το πρώτο όπου απαιτείται.  
 
Η εκλογή των διαστάσεων των καναλιών θα γίνει σύμφωνα με τα προσπέκτους των κατασκευαστών και 
τον αριθμό των εκάστοτε υπαρχόντων καλωδίων με μία πρόβλεψη εφεδρεία 30%. 
 
Φρεάτια - τσιμεντοσωλήνες 
 
Τα φρεάτια κατασκευάζονται σε δύο (2) τύπους: 

- Εσωτερικών διαστάσεων 30Χ30 cm βάθους 50cm για τα φρεάτια στα παρτέρια από τα οποία 
όμως είναι δυνατό να τροφοδοτούνται οι χελώνες και οι προβολείς του περιμετρικού φωτισμού του 
οικοπέδου. 

- Εσωτερικών διαστάσεων 30Χ40 cm βάθους 60cm για τα φρεάτια στα παρτέρια από τα οποία 
όμως είναι δυνατό να τροφοδοτούνται και στύλοι (πλάγια οπή). 

- Εσωτερικών διαστάσεων 50Χ60cm βάθους έως 90cm για φρεάτια με δύο ή με τρεις 
διακλαδώσεις. 

- Φρεάτια μεγαλυτέρου βάθους, διαστάσεων όπως στα σχέδια. 
 
Η δόμηση των φρεατίων γίνεται από σκυρόδεμα οπλισμένο C12/15, 300Kg τσιμέντου, πάχους 15cm στις 
πλευρικές επιφάνειες και τον πυθμένα. 
 
Στον πυθμένα όλων των φρεατίων θα δημιουργηθεί άνοιγμα 20Χ20 cm πληρωμένο με χαλίκι για την 
αποχέτευση των νερών. 
 
Στις πλευρές των φρεατίων θα δημιουργηθούν ανοίγματα ανάλογα με τον αριθμό των σωλήνων που 
καταλήγουν σ'αυτά. 
 
Τα φρεάτια θα καλύπτονται με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα. 
 
 
3. Διακόπτες – Ρευματοδότες   
 
Απλοί  
 
Θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ 60669-1.  
Οι μη στεγανοί διακόπτες θα είναι διμερείς τύπου τάμπλερ κατάλληλοι  για χωνευτή τοποθέτηση, με 
πλήκτρο. 
Η ένταση του ρεύματος θα είναι 10 Α/250 V. 
Η βάση τους θα είναι από πορσελάνη και θα στηρίζεται σε μεταλλικό ανοδιωμένο πλαίσιο, το οποίο θα 
προσαρμόζεται με βίδες σε πλαστικό κουτί χωνευτό στον τοίχο. 
Το κάλυμμα του διακόπτη καθώς επίσης και το πλήκτρο του μηχανισμού του θα είναι κατασκευασμένα 
από ισχυρό αντιστατικό, θερμοπλαστικό υλικό σχήματος τετραγώνου, χρώματος επιλογής του ιδιοκτήτη. 
Ο μηχανισμός διακοπής θα έχει ισχυρά ελατήρια έτσι ώστε να  εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και 
αριθμό χρήσεων. 
Οι ακροδέκτες θα είναι επινικελωμένοι. 
Οι στεγανοί διακόπτες θα πληρούν τις προδιαγραφές των απλών θα είναι όμως κατάλληλοι είτε για 
επίτοιχη τοποθέτηση με χειριστήριο περιστρεφομένου τύπου, είτε για χωνευτή τοποθέτηση με πλήκτρο. 
Βαθμός προστασίας για τους στεγανούς διακόπτες IP44 (για τους χώρους    WC). 
 
Κομιτατέρ, αλέρετούρ 
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Θα πληρούν τις προδιαγραφές των απλών διακοπτών θα είναι όμως, οι μεν μη στεγανοί με πλήκτρο οι δε 
στεγανοί κατάλληλοι είτε για επίτοιχη  τοποθέτηση με περιστρεφόμενο χειριστήριο είτε για χωνευτή 
τοποθέτηση με πλήκτρο (για τους χώρους WC). 
 
Βαθμός προστασίας για τους στεγανούς διακόπτες IP 44 
 
Μπουτόν 
 
Τα μπουτόν  θα είναι της ίδιας σειράς (προγράμματος κατασκευής)  με τους διακόπτες.  
 
Ρευματοδότες απλοί τύπου Σούκο 
 
Θα είναι διμερείς κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση με βάση από πορσελάνη, με πλευρικές επαφές 
γείωσης δύο ακροδεκτών. 
 
Η βάση τους θα στηρίζεται σε μεταλλικό ανωδιομένο πλαίσιο το οποίο θα προσαρμόζεται με βίδες σε 
πλαστικό κουτί χωνευτό στον τοίχο. 
 
Το κάλυμμα του ρευματοδότη θα είναι από ισχυρό αντιστατικό θερμοπλαστικό υλικό, σχήματος 
τετραγώνου, χρώματος επιλογής του ιδιοκτήτη.  
 
Οι ακροδέκτες και οι βυσματοδόχες επαφές θα είναι επινικελωμένες.  
 
Οι ρευματοδότες θα είναι κατάλληλοι για ένταση ρεύματος 16Α/250V. 
 
Ρευματοδότες απλοί τριών ακροδεκτών  
 
Η προδιαγραφή για τους ρευματοδότες αυτούς είναι η αυτή με εκείνη των ρευματοδοτών τύπου ΣΟΥΚΟ 
με τη διαφορά ότι θα φέρουν και τρίτο ακροδέκτη (γείωσης). 
 
Οι τρείς ακροδέκτες θα είναι διατεταγμένοι στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου. 
 
Οι στεγανοί ρευματοδότες θα πληρούν τις προδιαγραφές των απλών, θαφέρουν όμως κάλυμμα από 
ισχυρό πλαστικό για τις βυσματοδόχες οπές που θα κλείνει αυτομάτως και στεγανά με τη βοήθεια 
ελατηρίου και παρεμβύσματος. 
 
Ενδοδαπέδιο κουτί ρευματοδοτών με μηχανισμό POP-UP και κιτ χωνευτής τοποθέτησης  
Μεταλλική βάση τοποθέτησης ρευματοδοτών για ενδοδαπέδια τοποθέτηση με μεταλλικό ανωδιομένο 
πλαίσιο, στην οποία θα υπάρχουν προσαρμοσμένα πλαστικά κουτιά ρευματοδοτών. Το κάλυμμα του  
κουτιού θα είναι επίσης μεταλλικό, με δυνατότητα επιλογής χρώματος και σχήματος ανάλογου με τον 
αριθμό των ρευματοδοτών που περιέχει. Με μηχανισμό ανοιγοκλεισίματος pop-up. Θα εξασφαλίζει 
σταδιακό άνοιγμα για επιπλέον άνεση και ασφάλεια. Θα διαθέτει ειδικό "push and slide" σύστημα 
κλειδώματος για αποφυγή ανεπιθύμητων ανοιγμάτων με το πόδι. Θα έχει βαθμό στεγανότητας ΙP40. 
Οι ρευματοδότες θα είναι όπως οι ήδη περιγραφέντες. 
  
 
4. Πίνακες 
 
Μεταλλικοί πίνακες τύπου ερμαρίου.  
 
Οι πίνακες αυτοί θα αποτελούνται από τα ακόλουθα μέρη:  

1. Από ένα μεταλλικό κιβώτιο κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 1,0mm το οποίο θα φέρει 
μεταλλική πόρτα με εσωτερικούς μεντεσέδες που μανδαλώνει με ιδιαίτερη διάταξη στο κιβώτιο 
(δεν θα κλειδώνει). Η πόρτα θα φέρει παράθυρο από PLEXIGLAS πάχους 3mm που θα επιτρέπει    
την οπτική επαφή με όλα τα όργανα της πρόσοψης. Το PLEXIGLASS θα προσαρμόζεται στεγανά 
στο πλαίσιο της πόρτας με τη βοήθεια ελαστικού δακτυλίου. Η πόρτα στο εσωτερικό της και σε 
όλη την περίμετρο της θα φέρει ελαστικό παρέμβυσμα (δακτύλιο).  

2. Από μία μεταλλική πλάκα η οποία θα προσαρμόζεται στην οπισθία πλευρά του κιβωτίου και επί 
της οποίας μέσω φορέων διπλού Π θα στερεώνονται τα όργανα που συγκροτούν τον πίνακα. 

3. Από μία δεύτερη μεταλλική πλάκα η οποία θα τοποθετηθεί στο εμπρόσθιο μέρος του πίνακα και 
επί της οποίας θα ανοιχθούν οι κατάλληλες οπές για τα όργανα του πίνακα.Η πλάκα αυτή θα 
στηρίζεται επάνω στην πρώτη με τέσσερις βίδες, με επιχρωμιωμένα κυλινδρικά παξιμάδια, τα 
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οποία θα μπορούν να αφαιρούνται με ευχέρεια. Η πλάκα αυτή θα αφαιρείται χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη να αφαιρεθεί και η πόρτα. 

 
Ολα τα μεταλλικά μέρη που συγκροτούν τον πίνακα θα βαφούν σε φούρνο σε χρώμα της αρεσκείας του 
ιδιοκτήτη. 
 
Η κατασκευή των πινάκων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα εντός αυτώνόργανα διακοπής, χειρισμού, 
ασφάλισης, ενδείξεων, κ.λ.π. να είναι ευκόλως επισκέψιμα μετά την αφαίρεση της εμπρόσθιας πλάκας και  
τοποθετημένα έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση και επανατοποθέτηση τους χωρίς τη μεταβολή της 
κατάστασης των παρακειμένων οργάνων. 
 

- Οι πίνακες θα είναι συναρμολογημένοι στο εργοστάσιο κατασκευής με βάση τις ακόλουθες αρχές. 

- Τα στοιχεία προσαγωγής τους θα βρίσκονται στο κάτω μέρος των πινάκων. 

- Ο γενικός διακόπτης, οι ασφάλειες με τις φωτεινές τους ενδείξεις και ο αυτόματος διακόπτης 
διαρροής ως προς τη γη θα τοποθετηθούν στο κάτω μέρος της πρόσοψης συμμετρικά ως προς 
τον κατακόρυφο άξονα. 

- Τα λοιπά στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε οριζόντιες σειρές συμμετρικά ως προς τον 
κατακόρυφο άξονα. 

- Στο άνω μέρος των πινάκων σε οριζόντιες σειρές θα υπάρχουν "κλέμενς" στις οποίες θα έχουν 
οδηγηθεί πλην των αγωγών φάσης και οι ουδέτεροιαγωγοί και οι γειώσεις κάθε γραμμής έτσι ώστε 
κάθε γραμμή που μπαίνειμέσα στον πίνακα να συνδέεται με όλους τους αγωγούς της απ' ευθείας 
σε συνεχόμενες κλέμενς. 

- Σε περίπτωση που θα απαιτηθούν περισσότερες από μία σειρά κλέμενς αυτές θα τοποθετηθούν 
σε διαφορετικά επίπεδα από την πλάκα στήριξης έτσι ώστε να παρέχουν ευχέρεια και ασφάλεια 
στη σύνδεση των αγωγών των γραμμών. 

- Οι εσωτερικές συρματώσεις θα οδηγούνται προς τις κλέμενς από πίσω ώστε να μένει 
περισσότερος χώρος για τη σύνδεση των εξωτερικών κυκλωμάτων. 

- Οι εφεδρικές γραμμές θα είναι πλήρεις και ηλεκτρικώς συνεχείς μέχρι τις κλέμενς. 

- Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα πρέπει να είναι επιμελημένητεχνικώς και 
αισθητικώς. Δηλαδή, οι αγωγοί είτε ομαδικώς είτε μεμονωμένως θα ακολουθούν ευθείες και 
σύντομες διαδρομές χωρίς    αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κ.λ.π. 

- Οι αγωγοί θα φέρουν τα χαρακτηριστικά χρώματα των φάσεων ουδετέρου και γείωσης. 

- Οι ζυγοί (μπάρες) θα είναι χάλκινοι τυποποιημένων διατομών και επικασσιτερωμένοι. 

- Οι αγωγοί των εσωτερικών συνδέσεων θα είναι επαρκούς διατομής, τουλάχιστον ίσης με εκείνη 
των αγωγών των αφικνουμένων και αναχωρουσών γραμμών. 

- Απαραιτήτως θα τηρηθεί ένα προκαθορισμένο σύστημα σχετικά με τη σήμανση των φάσεων. 

- Κάθε φάση θα σημαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρώμα και επί πλέον στις τριφασικές διανομές κάθε 
φάση θα κατέχει σε σχέση με άλλες πάντοτε την ίδια θέση. 

- Τέλος, το μεταλλικό κιβώτιο στην άνω βάση θα φέρει "Knockouts" για το άνοιγμα οπών διέλευσης 
των ηλεκτρικών γραμμών, σε μια ή περισσότερες σειρές αναλόγως με τον αριθμό των 
αναχωρήσεων των πινάκων (συμπεριλαμβανομένων και των εφεδρικών).Οι οπές των Knockouts 
θα έχουν διάμετρο ίση με τη μεγαλύτερη διάμετρο των αναχωρουσών γραμμών. Όλες οι γραμμές 
θα αναχωρούν από τον πίνακα με στυπιοθλίπτες.Οι αποστάσεις μεταξύ τους θα είναι τέτοιες ώστε 
εάν παραστεί ανάγκη, να μπορούν να διευρυνθούν για τη δίοδο μεγαλύτερης διαμέτρου 
καλωδίων. 

 
Οι εν λόγω πίνακες θα τοποθετηθούν χωνευτά ή επί τοίχων ορατοί. 
 
Σημείωση: Οι στεγανοί πίνακες θα έχουν προστασία IP54 κατά DIN40050. 
 
Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός πινάκων 
 
Όλα τα υλικά, συσκευές και όργανα των πινάκων χαμηλής τάσης θα είναι κατασκευής ευφήμως γνωστών 
κατασκευαστικών οίκων ηλεκτρολογικών υλικών. 
 
Τα υλικά θα είναι απολύτως καινούργια. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικάθα είναι σύμφωνα με τα 
προκαθοριζόμενα στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή υλικών. 
 
Ασφάλειες πορσελάνης συντηκτικές 
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Θα έχουν ελάχιστη ικανότητα διακοπής 70ΚΑ. Μέχρι 100Α θα είναι με κοχλιωτή βάση κατά DIN49510, 
49511 και 49325 και πώμα κατά DIN49514, 49516 και συντηκτικό φυσίγγιο κατά DIN49360, 49515 και 
VDE0635, μεδακτύλιο και λοιπά απαιτούμενα εξαρτήματα. Άνω των 100Α οι ασφάλειες θα είναι 
μαχαιρωτές με αφαιρούμενη λαβή κατά DIN43620 και VDE0636. 
 
Οι ασφάλειες των κυκλωμάτων των κινητήρων θα είναι βραδείας τήξης ενώ  των λοιπών κυκλωμάτων 
ταχείας τήξης. 
 
Μικροαυτόματοι πινάκων 
 
Θα είναι σύμφωνοι με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE0641, κατάλληλοι  για εναλλασσόμενο ρεύμα 
380V.Θα περιλαμβάνουν διμεταλλικό στοιχείο για την προστασία από υπερένταση και μαγνητικό πηνίο 
ταχείας απόζευξης για την προστασία από βραχυκύκλωμα (με ένταση 3,5 έως 5 φορές το ονομαστικό). 
 
Ισχύς απόζευξης 3000Α για 380VAC. Υπό πλήρες φορτίο θα είναι κατάλληλοι για 20.000 αποζεύξεις 
τουλάχιστον.Τα μέρη που μετέχουν στην απόζευξη θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό έτσι ώστε 
να μην κολλούν μεταξύ τους από το δημιουργούμενο κατά την απόζευξη τόξο.Για τη στερέωση τους θα 
είναι εξοπλισμένοι με διάταξη μανδάλωσης και επί πλέον θα έχουν οπές για τη στήριξή τους με βίδες. 
 
Διακόπτες πινάκων 
 
Οι διακόπτες μέχρι 100Α θα είναι τύπου ράγας, ή πάκο, τάσης 500 VAC, έντασης συνεχούς ροής 
15/25/40/63/100Α με ισχύ διακοπής και ζεύξης τουλάχιστον την αντίστοιχη σε ένταση συνεχούς ροής με 
τάση  380VAC ή 220V DC και με αριθμό χειρισμών τουλάχιστον 40.000. 
 
Οι διακόπτες θα χειρίζονται από μπροστά με λαβή, που θα περιστρέφεται  σε ροζέττα με τις ενδείξεις της 
θέσης του διακόπτη. 
 
Οι διακόπτες άνω των 100Α, θα είναι μαχαιρωτοί κατά VDE0660, τάσης 500V AC με μοχλό χειρισμού. 
 
Η ισχύς ζεύξης - απόζευξης θα είναι τουλάχιστον δύο (2) φορές η ονομαστική ισχύς του διακόπτη. 
 
Το χειριστήριο των διακοπτών θα είναι κατάλληλο για πίνακες, επισκέψιμους από εμπρός ή πίσω 
(αναλόγως με την κατασκευή του πίνακα) και θα έχουν αντοχή τουλάχιστον για 10.000 χειρισμούς. 
 
Η αντοχή τους σε μέγιστη στιγμιαία ένταση βραχυκυκλώματος θα είναι τουλάχιστον 50ΚΑ, και θα φέρουν 
επί πλέον διάταξη σβέσης τόξου. 
 
Ενδεικτικές λυχνίες 
 
Θα είναι λάμπες ledμε κρυστάλλινο ή πλαστικό κάλυμμα κατάλληλου χρωματισμού, που θα βιδώνει σε 
επιχρωμιωμένο πλαίσιο μορφής δακτυλίου. 
 
Η αντικατάσταση των λαμπών θα γίνεται χωρίς αποσυναρμολόγηση των μετωπικής πλάκας του πίνακα. 
 
Η τάση λειτουργίας τους θα είναι μέχρι 380V. 
 
Βαθμός προστασίας IP65. 
 
Ασφάλειες ενδεικτικών λυχνιών¬ 
 
Θα είναι τύπου "μινιόν" ονομαστικής έντασης 2Α. 
 
Αυτόματοι προστατευτικοί διακόπτες διαρροής 
 
Θα είναι σύμφωνοι με το ΕΛΟΤ 61008-1,61009-1 Θα είναι τετραπολικοί για διακοπή τριφασικών 
κυκλωμάτων και  ονομαστικής έντασης μέχρι 63Α με τάση 380 VAC ή διπολικοί ονομαστικής έντασης 
μέχρι 40 Α με τάση 220 V για διακοπή μονοφασικών κυκλωμάτων. 
 
Το μέγιστο ρεύμα διαρροής ως προς γη (ευαισθησία) θα είναι 30mA. 
 
Θα φέρουν σύστημα μανδάλωσης για την ταχεία τοποθέτησή τους σε πίνακες καθώς επίσης και τρύπες 
για τη στερέωσή τους με βίδες. 
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Όργανα μέτρησης 
 
Θα ανταποκρίνονται γενικώς στις προδιαγραφές VDE 0410. 
 
Τα όργανα μέτρησης για πίνακες θα ανταποκρίνονται ως προς τις διαστάσεις στους κανονισμούς 
DIN43700 και DIN43718, ως προς τις  περιοχές μέτρησης στα DIN43802. 
 
Η τάση δοκιμής για την αντοχή των οργάνων θα είναι 2000V (50HZ) και θα αντιστοιχεί για τα όργανα 
μέτρησης με τάση λειτουργίας 660V. 
 
Η θέση τοποθέτησης των οργάνων μέτρησης θα είναι κάθετος και για τη θέση αυτή θα καθορίζεται η 
κλάση ακρίβειας των οργάνων μέτρησης. Η κλάση θα αναφέρεται για θερμοκρασίες 20οC. 
 
Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό έναντι εκτόξευσης νερού και    σκόνης. 
     Κάθε όργανο θα φέρει διάταξη για τη διόρθωση της μηδενικής θέσης. 
 

• Αμπερόμετρα 
Θα είναι για μεν το εναλλασόμενο ρεύμα στρεφομένου σιδήρου για πεδίο συχνοτήτων 15 - 60HZ, για δε το 
συνεχές ρεύμα στρεφομένου πηνίου. Οι διαστάσεις της πρόσοψης θα είναι 96Χ96mm.Η κλάση ακριβείας 
1,5.Τα αμπερόμετρα θα συνδέονται απ'ευθείας στο δίκτυο μέσω ασφαλειών    μέχρι εντάσεων ρεύματος 
60Α και μέσω μετασχηματιστών έντασης, οι οποίοι θα τοποθετούνται στις μπάρες, για μεγαλύτερες 
εντάσεις.Θα αντέχουν σε συνεχή υπερφόρτιση 20% επί του ονομαστικού ρεύματος. Επίσης θα αντέχουν 
σε υπερφόρτιση επί του ονομαστικού ρεύματος 50 φορές, για 1 δευτερόλεπτο, 4 φορές για 2 έως 3 πρώτα 
λεπτά, και 2 φορές για 10 πρώτα λεπτά. 
 

• Βολτόμετρο  
 
Θα είναι του μεν εναλλασσόμενου ρεύματος στρεφομένου σιδήρου του δε συνεχούς ρεύματος 
στρεφομένου πηνίου. Τα βολτόμετρα θα συνδέονται απ'ευθείας στο δίκτυο μέσω ασφαλειών, και  θα είναι 
κλάσης ακριβείας 1,5. Οι διαστάσεις της πρόσοψης θα είναι 96Χ96 mm.Θα αντέχουν σε συνεχή 
υπερφόρτιση 20% επί του ονομαστικού ρεύματος και δύο φορές για ένα πρώτο λεπτό. 
 

• Μετασχηματιστές έντασης 
 
Θα χρησιμοποιηθούν στις μετρήσεις εντάσεων εναλλασσόμενου ρεύματος  και για τις τιμές εντάσεων άνω 
των 60Α. Θα είναι σύμφωνοι με τα DIN42600 και VDE0414.Το δεύτερο πηνίο θα είναι ονομαστικής 
έντασης 5Α. Η μόνωση θα είναι ξηρά, για εσωτερικό χώρο και θα τοποθετηθούν επάνω  στις μπάρες. Θα 
είναι κλάσης ακριβείας 1 και ικανοί να αντέχουν θερμικό ρεύμα  τουλάχιστον 60 φορές το ονομαστικό 
τους.Δείκτης υπερέντασης τουλάχιστον 5. Τέλος, κατά την εγκατάσταση των μετασχηματιστών έντασης το 
ένα όριο του δευτερεύοντος θα γειωθεί. 
 
Θερμοστατης χώρου (για την εγκατάσταση θέρμανσης)  
 
Η λειτουργία του συστήματος θέρμανσης με τον λέβητα, ελέγχεται από υψηλής ακρίβειας θερμοστάτη, με 
ενδείξεις βαθμών Κελσίου. 
Ο θερμοστάτης θα είναι αναλογικός (με έλασμα), με εύρος λειτουργίας 8οC – 30οC, επίτοιχης 
τοποθέτησης, με περίβλημα από πλαστικό και μεταλλική βάση τοποθέτησης. Θα έχει βαθμό στεγανότητας 
ΙP30 και θα βρίσκεται τοποθετημένος σε κεντρικό σημείου του ισογείου σε απόσταση από πηγές 
θέρμανσης. Θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 220-240 V και θα διαθέτι διακόπτη. Ακόμη,  
ο θερμοστάτης θα διαθέτει ειδική ρύθμιση, στην περίπτωση που χρειάζεται να προσαρμοστεί με την 
θερμοκρασία του χώρου (calibration).  
 
 
Χρονοδιακόπτης ράγας (για την εγκατάσταση θέρμανσης)  
 
Για την προγραμματισμένη λειτουργία της θέρμανσης με τον λέβητα. Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση 
σε ράγα κατά DIN, μηχανικής λειτουργίας με μεταγωγική επαφή ως NC ή NO. Ονομαστικής τάσης 
λειτουργίας 230Vac/50-60 Hz.  
Με ικανότητα διακοπης 16 Α.  
Θα διαθέτει συρόμενο διακοπτη για επιλογή ΟΝ/ αυτόματο/OFF.  
Αντοχής κατ’ελάχιστο 50000 κυκλων μεταγωγής.  
Θα διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία για εφεδρεία ισχύος τουλάχιστον 150 h.   
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Με ακρίβεια λειτουργίας ± 1 s/ημέρα 
Θα έχει βαθμό στεγανότητας ΙP20 
Για θερμοκρασία λειτουργίας  -10οC – 45οC 
Κύκλοι προγράμματος: Κύκλοι προγραμμάτων: 1 x 7 ημέρες 
 
 
 
5. Φωτιστικά σώματα  
 
Φωτιστικά σώματα led γραμμικά 
 
Τα φωτιστικά αυτού του τύπου θα είναι αναρτώμενα από την οροφή με κατάλληλες ντίζες ή 
συρματόσχοινα.Θα είναι κατάλληλα για ρεύμα τάσης λειτουργίας 220V AC, 50HZ και θα φέρουν 
λυχνιολαβές με σπείρωμα για το βίδωμα των λαμπτήρων ή λυχνιολαβές για λαμπτήρες τύπου μπαγιονέτ, 
οι οποίες θα έχουν επαργυρωμένες επαφές. 
 
Όλα τα φωτιστικά σώματα θα συνοδεύονται από λαμπτήρες τάσης  λειτουργίας 220V AC στα 50HZ. 
 
Χωνευτό τύπου SPOT για τοποθέτηση σε μπετόν 
 
Θα είναι κατάλληλα για χωνευτή τοποθέτηση.Η στήριξή τους θα γίνεται με ειδικά ελάσματα κατά μήκος του 
κυλινδρικού σώματος (εξωτερικά) του φωτιστικού και χωρίς τη χρήση βιδών.Θα έχουν τη δυνατότητα 
ρύθμισης και διάταξη προστασίας έναντι κακής ευθυγράμμισης.Θα είναι κατάλληλα για να δεχθούν λάμπα 
led μέχρι 15W, σε λυχνιολαβή πορσελάνης.  
 
Το σώμα του φωτιστικού θα έχει κυλινδρική μορφή. Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από 
χαλυβδοέλασμα πάχους 0,8 mm, βαμμένο εξωτερικά ασημί και εσωτερικά ματ μαύροκαιθα συνοδεύεται 
από ροζέτα οροφής. 
 
Διαστάσεις ενδεικτικές:    

- Διάμετρος σώματος  135mm       

- Μήκος σώματος       250mm 

- Βαθμός προστασίας: IP20  
 
Οροφής ή τοίχου τύπου χελώνας  
 
Στεγανό με βάση από χυταλουμίνιο και κάλυμμα από διαφανές γυαλί    προστατευμένο με χαλύβδινο 
πλέγμα, κατάλληλο για λάμπα μέχρι 100W. Ηβάση τους θα έχει διάταξη για να στερεωθεί και παρέμβυσμα 
πάνω σ'αυτή και τρύπα με σπείρωμα για την προσαρμογή χαλύβδινου σωλήνα ή στυπιοθλίπτη 
Φ.13,5mm. Η βάση και το πλέγμα θα είναι βαμμένα λευκά με  πλεκτροστατική βαφή πάχους 100μ. Η 
προστασία του φωτιστικού θα είναι ΙΡ54.Θα συνοδεύεται από λάμπα led 10W. 
 
Οροφής τύπου πλαφονιέρας 
 Στεγανό με βάση από ισχυρό πλαστικό υλικό και κάλυμμα από γυαλί γαλακτώδες, διαμέτρου 300mm 
κατάλληλο για  λάμπα led μέχρι 20W.Η βάση του θα έχει διάταξη για τη στήριξη του σώματος στην οροφή 
καθώς επίσης και διάταξη για την προσαρμογή του καλύμματος στη βάση με την παρεμβολή ελαστικού 
δακτυλίου. Το φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται από λάμπα 100W. Βαθμός προστασίας IP43. 
 
Φωτιστικό σώμα γυάλινου κώδωνα 
 
Θα έχει βάση από πορσελάνη ή ισχυρό πλαστικό που δεν θα συντηρεί την καύση κατάλληλη για 
στερέωση σε οροφή με τη βοήθεια βιδών και ΟΥΠΑΤ.Στη βάση θα προσαρμόζεται βιδωτά γυάλινο 
διαφανές κάλυμμα κυλινδρικής    μορφής κλειστό στην κάτω βάση. Η προσαρμογή του θα γίνεται στεγανά 
με ελαστικό παρέμβυσμα. Το κάλυμμα θα φέρει εξωτερικά μεταλλικό πλέγμα από γαλβανισμένο    
χαλυβδόσυρμα.Το φωτιστικό αυτό σώμα θα είναι εξοπλισμένο με λάμπα led και θα έχει βαθμό 
προστασίας ΙΡ54. 
 
 
Σκληράς υάλου  
 
Απλό spot στεγανό για τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια.Θα είναι κατάλληλο για ρεύμα τάσης λειτουργίας 
220V AC, 50 Hz και να δεχθεί λάμπα σκληράς υάλου, ευρείας δέσμης, 120 Watt.Θα είναι ανθεκτικό στη 
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θερμοκρασία, κατασκευασμένο από πολυαμίδη ενισχυμένη με ίνες υάλου και θα φέρει 
συλικονούχοπαρέμβισμα μεταξύ  λάμπας και της βάσης του SPOT.Θα είναι βαμμένο λευκό, βαθμού 
προστασίας ΙΡ55. Επί πλέον θα φέρει αντικλεπτικό δακτύλιο σιδερένιο που θα είναι τοποθετημένος γύρω 
από τη λάμπα και στερεωμένος στη βάση του spot θα είναι βαμμένος λευκός. 
 
 
Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα 

 
     Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση με βραχίονα στήριξης. 
     Το σώμα του φωτιστικού σώματος θα είναι από αλουμίνιο για υψηλή αντοχή σε διάβρωση και θα 
διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή.  Το κάλυμμα του θα είναι από γαλακτώδες γυαλί ασφαλείας για 
ομοιόμορφο φωτισμό. 
     Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο να λειτουργήσει και με τάση 220V,  50Hz . 
     Ο βαθμός προστασίας της κεφαλής και του περιβλήματος του φωτιστικού: IP65. 
 
 
Φωτιστικό σώμα με ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" ή άλλη σήμανση διαφυγής 
 
Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση ανάλογα με την περίπτωση, 
προκειμένου για χωνευτήτοποθέτηση, το φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται από αρμοκάλυπτρο (ροζέτα).Το 
σώμα του φωτιστικού σώματος θα είναι από πλαστικό υψηλής αντοχής,επίσης το κάλυμμα του θα είναι 
από γαλακτώδες πλαστικό και θα φέρει την ένδειξη ΕΞΟΔΟΣ ή άλλη σήμανση διαφυγής. Το φωτιστικό θα 
είναι κατάλληλο να λειτουργήσει και με τάση 220V,  50Hz και χαμηλή τάση 48V.Το φωτιστικό σώμα θα 
είναι προστασίας ΙΡ50. 
 
 
6. Γειώσεις 
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη των εγκαταστάσεων θα συνδεθούν με το σύστημα γείωσης. 
 
Γενικώς η διατομή του αγωγού γείωσης θα είναι η ίδια με τους αγωγούς κυκλώματος για διατομές από 1,5 
τ.χ. μέχρι 16 τ.χ . Για αγωγούς κυκλώματος από 16 έως 35 τ.χ. ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 τ.χ.Για 
αγωγούς κυκλώματος 50 τ.χ. και άνω ο αγωγός γείωσης θα έχει διατομή τουλάχιστον ίση προς το μισό της 
διατομής των αγωγών του κυκλώματος. 
 
Όλα τα κυκλώματα των νέων ηλεκτρικών πινάκων θα γειωθούν με ανεξάρτητο αγωγό γείωσης στο ζυγό 
γείωσης του αντίστοιχου πίνακα. 
 
Οι γειώσεις όλων των νέων πινάκων θα καταλήγουν στο ζυγό γείωσης του Γενικού πίνακα χαμηλής τάσης, 
ο οποίος στη συνέχεια θα γειωθεί σε τρίγωνο γειώσεως. 
 
Συνιστάται να εγκατασταθεί πρόσθετη τριγωνική γείωση με τρία ηλεκτρόδια στις κορυφές ισόπλευρου 
τριγώνου πλευράς 3m. Κάθε ηλεκτρόδιο γείωσης θα είναι από επιχαλκωμένο χαλύβδινο σωλήνα 
διαμέτρου 16mm  και μήκους 1,5 m μπηγμένο στο χώμα. Ο γυμνός πολύκλωνος αγωγός διατομής 
τουλάχιστον 16mm2 θα οδηγηθεί από τις κεφαλές των ηλεκτροδίων στον γενικό πίνακα. 
 
 
7. Δοκιμές - έλεγχοι 
 
Αρχικός έλεγχος. 
 
Διενεργείται μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης, πριν να τεθεί σε 
λειτουργία από το χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 
384. 
Πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο: Οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται από αδειούχους 
ηλεκτρολόγους οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για να εκτελούν ελέγχους ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
Εξοπλισμός: Τα όργανα μέτρησης και επιτήρησης που χρησιμοποιούνται κατά  τους ελέγχους θα πρέπει 
να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 61557. Αν χρησιμοποιούνται άλλα όργανα μέτρησης, θα 
πρέπει να διαθέτουν τα ίδια απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και να παρέχουν την ίδια προστασία. 
Μέτρα ασφαλείας:Κατά τη διάρκεια της διενέργειας των δοκιμών και των μετρήσεων πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για πρόσωπα και να αποτραπεί η 
πρόκληση βλαβών οι  οποιαδήποτε αγαθά και στις εγκατεστημένες συσκευές ή άλλα υλικά. 
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Τεκμηρίωση των ελέγχων:Μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου, θα πρέπει να συντάσσεται ένα 
πρωτόκολλο στο οποίο θα καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου  
 

• Διενέργεια του αρχικού έλεγχου 
 
Χρόνος διενέργειας του ελέγχου: Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να διενεργείται σε κάθε ηλεκτρική 
εγκατάσταση, ή τμήμα προϋπάρχουσας εγκατάστασης που αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση της, μετά 
την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής και πριν η εγκατάσταση, ή το τμήμα της, τεθεί σε λειτουργία 
από το χρήστη. Ορισμένοι έλεγχοι μπορεί να χρειάζεται να γίνουν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 
 
Σκοπός του ελέγχου: Ο έλεγχος πραγματοποιείται για να εξακριβωθεί, στο μέτρο του δυνατού, ότι έχουν 
τηρηθεί όλες οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και ότι η εγκατάσταση, ή το ελεγχόμενο τμήμα 
της, έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και ότι είναι ασφαλής, ώστε να μπορεί να 
τεθεί σε λειτουργία. 
 
Στάδια του ελέγχου:Στον έλεγχο κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης περιλαμβάνονται: 

- η οπτική επιθεώρηση, δηλαδή η διερεύνηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, για τη διαπίστωση της 
σωστής συγκρότησης της και της σωστής επιλογής των υλικών. 

- οι δοκιμές και μετρήσεις, μέσω των οποίων επιβεβαιώνεται η σωστή λειτουργία των μέσων 
προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης και, με τη χρήση κατάλληλων οργάνων, γίνεται η 
μέτρηση των τιμών ορισμένων φυσικών μεγεθών της εγκατάστασης που δεν είναι εφικτό να 
διαπιστωθούν από την οπτική επιθεώρηση. 

 
Διαγράμματα:Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους όλα τα σχέδια, τα σχεδιαγράμματα και τα 
άλλα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται  
 

• Οπτική επιθεώρηση 
 
Διενέργεια της οπτικής επιθεώρησης:Η οπτική επιθεώρηση πρέπει να προηγείται των δοκιμών και των 
μετρήσεων και πρέπει, κανονικά, να πραγματοποιείται με ολόκληρη την εγκατάσταση εκτός τάσης.Σκοπός 
της διενέργειας της οπτικής επιθεώρησης είναι η εξακρίβωση ότι το μόνιμα συνδεδεμένο υλικό 

- είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις ασφαλείας των αντίστοιχων Προτύπων του υλικού. Αυτό μπορεί 
να εξακριβωθεί από την επισήμανση του υλικού ή από σχετικά πιστοποιητικά.  

- έχει επιλεγεί και εγκατασταθεί σωστά, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή,  

- δεν παρουσιάζει ορατές βλάβες που επιδρούν δυσμενώς στην ασφάλεια. 
 
Αντικείμενο της οπτικής επιθεώρησης: Η οπτική επιθεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει την εξακρίβωση 
των ακόλουθων στοιχείων στο μέτρο που έχουν εφαρμογή για τη συγκεκριμένη ελεγχόμενη εγκατάσταση. 
α) Μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας. Εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων του Κεφαλαίου 
41 του προτύπου HD384, ανάλογα με τα εφαρμοζόμενα μέτρα προστασίας έναντι άμεσης και έναντι 
έμμεσης επαφής. Εξακρίβωση ότι έχει πραγματοποιηθεί σωστά η κύρια ισοδυναμική σύνδεση όλων των 
ξένων αγώγιμων στοιχείων του κτιρίου.Στην οπτική επιθεώρηση περιλαμβάνεται και η μέτρηση 
αποστάσεων σε όλες τις περιπτώσεις που για την εφαρμογή ενός μέτρου προστασίας απαιτείται η τήρηση 
κάποιον αποστάσεων.  
β) Μέτρα προστασίας για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς.Εξακρίβωση τήρησης των απαιτήσεων 
του Κεφαλαίου 42 του προτύπου HD384 για την προστασία από θερμικές επιδράσεις. Στην περίπτωση 
χώρων με αυξημένους κινδύνους πυρκαγιάς πρέπει να εξακριβώνεται και η τήρηση των απαιτήσεων του 
Κεφαλαίου 48. 
γ) Μέτρα προστασίας για την παρεμπόδιση εξάπλωσης πυρκαγιάς. Στα κτίρια στα οποία εφαρμόζονται 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης πυρκαγιάς πρέπει να εξακριβώνεται η 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Τμήματος 527 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD384 και ειδικότερα η 
ύπαρξη των απαιτούμενων πυροφραγμάτων και σφραγίσεων (κατασκευασμένων όπως ορίζεται στο 
Πρότυπο) και η χρησιμοποίηση του ενδεικνυόμενου για αυτή την περίπτωση ηλεκτρολογικού υλικού. 
δ) Επιλογή των αγωγών. Εξακρίβωση ότι οι διατομές των αγωγών ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 52.3 και ειδικότερα των παραγράφων: 

- 52.3.2 αναφορικά με τα μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα, 

- 52.3.3 αναφορικά με τις ελάχιστες επιτρεπόμενες διατομές και 

- 52.3.4 αναφορικά με την πτώση τάσης. 
ε) Επιλογή και ρύθμιση διατάξεων προστασίας. Εξακρίβωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των 
Κεφαλαίων 41, 43 και 53. 
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στ) Ύπαρξη και επιλογή των κατάλληλων διατάξεων απομόνωσης και διακοπής. Εξακρίβωση τήρησης 
των απαιτήσεων των Κεφαλαίων 46 και 53, αναφορικά με τις θέσεις όπου πρέπει να υπάρχουν τέτοιες 
διατάξεις, την επιλογή του κατάλληλου υλικού και την ορθή τοποθέτηση του. 
ζ) Επιλογή του κατάλληλου υλικού, ή λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας του, αντίστοιχα με τις 
εξωτερικές επιδράσεις. Εξακρίβωση ότι το ηλεκτρολογικό υλικό έχει επιλεγεί, ή, αν απαιτείται, έχουν 
ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του, ώστε να ανταποκρίνεται στις αναμενόμενες εξωτερικές 
επιδράσεις, όπως ορίζεται στις παραγράφους 51.1.3 και 52.2.1 και, στην περίπτωση χώρων με αυξημένο 
κίνδυνο πυρκαγιάς, στο Κεφάλαιο 48. 
η) Δυνατότητα αναγνώρισης του ουδέτερου αγωγού και των αγωγών προστασίας. Εξακρίβωση ότι οι 
αγωγοί αυτοί είναι αναγνωρίσιμοι όπως ορίζεται στην παράγραφο 51.2.2 - εδάφιο γ. 
θ) Δυνατότητα αναγνώρισης των κυκλωμάτων. Εξακρίβωση ότι υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης των 
χειριστηρίων και των στοιχείων που χρειάζονται ρύθμιση (δηλαδή είναι βέβαιη η δυνατότητα αναγνώρισης 
σε ποιο κύκλωμα αντιστοιχεί το καθένα) και επίσης εξακρίβωση της δυνατότητας αναγνώρισης των 
ηλεκτρικών γραμμών όπως απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 51.2.2 - εδάφια α. και β. 
ι) Ύπαρξη σχεδίων, διαγραμμάτων και πινακίδων. Διαπίστωση της ύπαρξης αυτών των στοιχείων όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 51.2.3. 
ια) Επάρκεια των συνδέσεων των αγωγών. Εξακρίβωση τήρησης των οριζόμενων στην παράγραφο 52.4. 
Για όσες συνδέσεις κριθεί σκόπιμο θα πρέπει να γίνεται μέτρηση της αντίστασης. Η αντίσταση που θα 
μετρηθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντίσταση 1,0m εκείνου από τους συνδεόμενους αγωγούς που έχει 
τη μικρότερη διατομή. 
ιβ) Δυνατότητα πρόσβασης για τη συντήρηση, για την εκτέλεση χειρισμών ή για την αναγνώριση. 
Διαπίστωση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 51.2.1 και 52.7.3. Επίσης για τις διατάξεις 
διακοπής ή απομόνωσης πρέπει να διαπιστωθεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων: 

- 46.3 για τη διάταξη γενικής διακοπής και απομόνωσης 

- 46.6.3 και 53.7.4 για τις διατάξεις επείγουσας διακοπής και τις διατάξεις επείγουσας στάσης. 
 

• Δοκιμές και μετρήσεις 
 
Διενέργεια των δοκιμών και μετρήσεων: Οι δοκιμές και μετρήσεις εκτελούνται, γενικά, μετά από την 
οπτική επιθεώρηση και εφόσον τα αποτελέσματα της είναι θετικά. Εντούτοις και στην περίπτωση που 
κατά την οπτική επιθεώρηση εντοπισθούν ορισμένα σημεία που πρέπει να διορθωθούν, μπορούν να 
εκτελεσθούν δοκιμές και μετρήσεις, με την απαραίτητη προϋπόθεση  ότι είναι βέβαιο, ότι οι διορθώσεις 
αυτές δεν πρόκειται να διαφοροποιήσουν τα αποτελέσματα των δοκιμών ή των μετρήσεων. 
 
Αντικείμενο των δοκιμών και μετρήσεων:Στο μέτρο που έχουν εφαρμογή για τη συγκεκριμένη 
ελεγχόμενη εγκατάσταση, πρέπει να εκτελεσθούν οι ακόλουθες δοκιμές και μετρήσεις κατά προτίμηση με 
τη σειρά που αναφέρονται.Στην περίπτωση που κάποια δοκιμή ή μέτρηση δίνει μη ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα, πρέπει, μετά τον εντοπισμό της αιτίας και την πραγματοποίηση της σχετικής διόρθωσης, να 
επαναληφθούν τόσο αυτή η δοκιμή όσο και όλες οι προηγούμενες, των οποίων τα αποτελέσματα είναι 
δυνατόν να έχουν επηρεασθεί από την ανωμαλία που εντοπίσθηκε ή από τη διόρθωση που έγινε.Οι 
μέθοδοι δοκιμών που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο είναι μέθοδοι αναφοράς. Δεν αποκλείεται η 
εφαρμογή άλλων μεθόδων, εφόσον αυτές δίνουν τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα: 
α)Δοκιμή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των αγωγών κύριας και 
συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης. Η συνέχεια των αγωγών πρέπει να εξακριβωθεί με την 
εκτέλεση δοκιμής με μια πηγή που συνιστάται να έχει εν κενώ τάση μεταξύ 4V και 24V συνεχούς ή 
εναλλασσόμενου ρεύματος και με ρεύμα τουλάχιστον 0,2Α.Δεν ενδείκνυται η χρησιμοποίηση κοινού 
ωμομέτρου σε αυτή τη μέτρηση επειδή με αυτό είναι πιθανό να μη μπορέσουν να εντοπισθούν τυχόν 
χαλαρές συνδέσεις. Η δοκιμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με ειδικά όργανα . 
β) Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η αντίσταση μόνωσης πρέπει να 
μετρηθεί μεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και του αγωγού προστασίας ή της γης. Σε χώρους επικίνδυνους για 
πυρκαγιά θα πρέπει να γίνεται και μέτρηση της αντίστασης μόνωσης μεταξύ των ενεργών αγωγών. 
Γενικά, θα πρέπει η μέτρηση μόνωσης να γίνεται στο σημείο τροφοδότησης της εγκατάστασης. 
Η αντίσταση μόνωσης, μετρούμενη με την τάση δοκιμής που δίνεται στον Πίνακα Α, είναι ικανοποιητική αν 
κάθε κύκλωμα, με αποσυνδεδεμένες τις συσκευές κατανάλωσης, έχει αντίσταση μόνωσης τουλάχιστον ίση 
με την τιμή του Πίνακα Α. Οι τιμές του Πίνακα Α θεωρούνται αποδεκτές και για μετρήσεις μεταξύ αγείωτου 
αγωγού προστασίας και γης. Οι δοκιμές πρέπει να γίνουν με συνεχές ρεύμα. Η συσκευή δοκιμής πρέπει 
να είναι ικανή να παρέχει την τάση δοκιμής που ορίζεται στον Πίνακα Α, όταν φορτίζεται με ρεύμα 1mA. Η 
μέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ειδικά όργανα  
 
Πίνακας Α: Ελάχιστη τιμή αντίστασης μόνωσης 

Ονομαστική τιμή (V) Τάση Δοκιμής Αντίσταση Μόνωσης ΜΩ 
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SELV και PELV 250 0,25 

Μέχρι 500V 500 0,5 

Πάνω από 500 V 1000 1,0 

 
γ)  Δοκιμή ελέγχου του διαχωρισμού των κυκλωμάτων στις περιπτώσεις εφαρμογής SELV ή PELV και 
στην περίπτωση εφαρμογής προστασίας με ηλεκτρικό διαχωρισμό. Ο διαχωρισμός των κυκλωμάτων 
πρέπει να ελέγχεται ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μέθοδο προστασίας: 

- Στην περίπτωση προστασίας με τάση SELV, ο διαχωρισμός των ενεργών μερών του κυκλώματος, 
στο οποίο εφαρμόζεται SELV, από τα ενεργά μέρη άλλων κυκλωμάτων και από τη γη, σύμφωνα 
με την παράγραφο 41.3 πρέπει να εξακριβωθεί με μέτρηση της αντίστασης μόνωσης. Οι τιμές της 
αντίστασης πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Πίνακα Α. 

- Στην περίπτωση προστασίας με τάση PELV, ο διαχωρισμός των ενεργών μερών του κυκλώματος, 
στο οποίο εφαρμόζεται PELV, από τα ενεργά μέρη άλλων κυκλωμάτων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 41.3, πρέπει να εξακριβωθεί με μέτρηση της αντίστασης μόνωσης. Οι τιμές της 
αντίστασης πρέπει επίσης να είναι σύμφωνες με τον Πίνακα Α. 

- Αν εφαρμόζεται προστασία με ηλεκτρικό διαχωρισμό, ο διαχωρισμός των ενεργών μερών του 
κυκλώματος, στο οποίο εφαρμόζεται αυτή η προστασία, από τα ενεργά μέρη άλλων κυκλωμάτων 
και από τη γη, σύμφωνα με την παράγραφο 41.5.3, πρέπει να εξακριβωθεί με μέτρηση της 
αντίστασης μόνωσης. Οι τιμές της αντίστασης πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Πίνακα Α. 

Αν υπάρχουν εξαρτήματα στα οποία συνυπάρχουν ένα κύκλωμα SELV ή PELV ή με ηλεκτρικό 
διαχωρισμό και συγχρόνως ένα άλλο κύκλωμα, όπως συμβαίνει π.χ. στους ηλεκτρονόμους, επαφείς, 
βοηθητικούς διακόπτες κλπ., η μόνωση μεταξύ των δύο κυκλωμάτων μπορεί να εξακριβώνεται από τα 
Πρότυπα κατασκευής τους και τα σχετικά πιστοποιητικά. 
δ) Εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας με αυτόματη διακοπή της τροφοδότησης. Ο έλεγχος της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από έμμεση επαφή με αυτόματη  
διακοπή  της τροφοδότησης  πραγματοποιείται  ως εξής: 

- Για το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ. Πρέπει να εξακριβωθεί η συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 41.5.1.2-εδάφιο β) αναφορικά με το χρόνο της αυτόματης διακοπής 
της τροφοδότησης στην περίπτωση σφάλματος. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από την αντίσταση του 
βρόχου σφάλματος και από τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της διάταξης προστασίας.  

Ανάλογα με το είδος της χρησιμοποιούμενης διάταξης προστασίας, διακρίνονται οι ακόλουθες δυο 
περιπτώσεις: 

• Αν χρησιμοποιείται διάταξη προστασίας υπερέντασης χρειάζεται να είναι γνωστή, ή να εκτιμηθεί, η 
αντίσταση του βρόχου σφάλματος. Αν είναι διαθέσιμοι οι υπολογισμοί της σύνθετης αντίστασης 
του βρόχου σφάλματος ή της αντίστασης των αγωγών προστασίας και εφόσον η διαμόρφωση της 
εγκατάστασης επιτρέπει την επαλήθευση του μήκους και της διατομής των αγωγών, είναι αρκετή η 
δοκιμή της συνέχειας των αγωγών προστασίας που περιγράφηκε στο παραπάνω εδάφιο α) 
Διαφορετικά πρέπει να γίνεται μέτρηση της αντίστασης του βρόχου σφάλματος.Τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας της διάταξης προστασίας ελέγχονται με οπτική εξέταση του ονομαστικού ρεύματος 
(στην περίπτωση ασφαλειών ή μικροαυτομάτων) ή του ρεύματος ρύθμισης (στην περίπτωση 
αυτόματων διακοπτών). 

• Αν χρησιμοποιείται διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος η τήρηση της απαίτησης είναι 
εξασφαλισμένη. Απαιτείται μόνο η διαπίστωση της ορθής λειτουργίας της διάταξης προστασίας 
διαφορικού ρεύματος, που θα πρέπει να ελέγχεται με τη δημιουργία διαφορικού ρεύματος ΙΔη με 
τη χρήση κατάλληλου οργάνου ή διάταξης δοκιμής, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Π.61-Β 
του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Στη μέτρηση αυτή, ο χρόνος διακοπής δεν απαιτείται να μετρηθεί. -  

 
στ)Έλεγχος της πολικότητας. Στην περίπτωση που οι σχετικοί κανόνες απαγορεύουν τη χρήση 
μονοπολικών διατάξεων διακοπής ή απομόνωσης στον ουδέτερο αγωγό, πρέπει να εκτελείται μια 
μέτρηση ή δοκιμή της πολικότητας ώστε να εξακριβωθεί ότι τέτοιες διατάξεις έχουν συνδεθεί μόνο στους 
αγωγούς φάσεων,  
ζ)Έλεγχοι λειτουργίας. Οι διατάξεις, οι συνδυασμοί διατάξεων διακοπής και απομόνωσης, οι κινητήριοι 
μηχανισμοί, τα χειριστήρια, οι μηχανισμοί αλληλομανδαλώσεων και τα παρόμοια, πρέπει να υποβάλλονται 
σε ελέγχους λειτουργίας για να εξακριβωθεί ότι έχουν εγκατασταθεί και ρυθμισθεί σωστά, σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Επίσης για τις διατάξεις προστασίας θα 
πρέπει να γίνονται λειτουργικοί έλεγχοι, εάν αυτό είναι απαραίτητο, ώστε να ελέγχεται αν έχουν 
εγκατασταθεί και ρυθμισθεί σωστά. 
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8. Εγκαταστάσεις στο εργοτάξιο 
 
Οι ειδικές απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου ισχύουν για τις προσωρινές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν: 

- την κατασκευή νέων κτιρίων 

- την επισκευή, τροποποίηση, επέκταση ή κατεδάφιση υπαρχόντων κτιρίων 

- τα δημόσια έργα 

- τις χωματουργικές εργασίες 
καθώς και εργασίες συναφείς προς τις παραπάνω. Γα τμήματα των κτιρίων που υφίστανται δομικές 
τροποποιήσεις, όπως επεκτάσεις, σημαντικές επισκευές, ή κατεδάφιση, θεωρούνται εργοτάξια κατά τη 
διάρκεια των σχετικών εργασιών κατά την οποία είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας προσωρινής ηλεκτρικής 
εγκατάστασης. 
 
Σταθερή εγκατάσταση του εργοταξίου αποτελεί μόνο η γενική διάταξη ελέγχου και προστασίας, η οποία 
και αποτελείτο όριο μεταξύ του συστήματος τροφοδότησης και της εγκατάστασης του εργοταξίου. Οι 
εγκαταστάσεις προς την πλευρά του φορτίου της παραπάνω διάταξης θεωρούνται κινητές.Οι ειδικές 
απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου ισχύουν τόσο για τις σταθερές όσο και για τις κινητές εγκαταστάσεις. Οι 
απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου δεν ισχύουν για τους χώρους που στεγάζονται οι υπηρεσίες των 
εργοταξίων (όπως γραφεία, αποδυτήρια, αίθουσες συνεδριάσεων, καντίνες, εστιατόρια, χώροι διαμονής 
προσωπικού, χώροι υγιεινής). Στους χώρους αυτούς ισχύουν οι γενικοί κανόνες κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 
 
Μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας 
  
Για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας πρέπει να εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο 41, με 
μόνες διαφορές τις περιλαμβανόμενες στα ακόλουθα εδάφια α. και β. 
α) Όταν, για την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από έμμεση επαφή, εφαρμόζεται το μέτρο της 
αυτόματης διακοπής της τροφοδότησης, η διακοπή σε περίπτωση σφάλματος, πρέπει να 
πραγματοποιείται όταν η τάση επαφής υπερβαίνει τα 25 V, εναλλασσόμενου ρεύματος ή τα 60 V 
συνεχούς ρεύματος χωρίς κυμάτωση.  
β) Οι ρευματοδότες καθώς και τα μόνιμα συνδεδεμένα εργαλεία χειρός πρέπει να προστατεύονται: 

- είτε με διατάξεις προστασίας διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας 
ΙΔη που δεν υπερβαίνει τα 30 mA 

- είτε με τροφοδότηση με SELV, σύμφωνα με την παράγραφο 41.3 

- είτε με ηλεκτρικό διαχωρισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 41.5.3 όπου κάθε ρευματοδότης ή 
κάθε μόνιμα συνδεδεμένο εργαλείο χειρός τροφοδοτείται από ιδιαίτερο μετασχηματιστή 
απομόνωσης ασφαλείας ή από χωριστά δευτερεύοντα τυλίγματα ενός μετασχηματιστή 
απομόνωσης ασφαλείας. 

  
Επιλογή του ηλεκτρολογικού υλικού 
  
Όλα τα συγκροτήματα εξοπλισμού (όπως πίνακες κλπ) που χρησιμοποιούνται είτε στη γενική διάταξη 
ελέγχου και προστασίας, είτε για τη διανομή στα διάφορα τμήματα της εγκατάστασης του εργοταξίου, 
πρέπει να είναι σύμφωνα προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60439-4. Οι ρευματοδότες και οι ρευματολήπτες 
πρέπει, κατά προτίμηση, να είναι σύμφωνοι προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60309-2. 
Τα εύκαμπτα καλώδια πρέπει να είναι τύπου Η 07 RN-F ή ισοδύναμου προς αυτόν ως προς την αντοχή 
στη φθορά και στην είσοδο νερού. 
  
Μηχανική προστασία ηλεκτρικών γραμμών 
  
Για την αποφυγή βλαβών στα καλώδια, αυτά δεν πρέπει να διέρχονται από θέσεις διέλευσης οχημάτων ή 
πεζών. Όπου είναι αναπόφευκτη η τοποθέτηση σε τέτοιες θέσεις και γενικά όπου είναι αναγκαίο, πρέπει 
να λαμβάνονται μέτρα προστασίας για την αποφυγή της μηχανικής βλάβης από τη διέλευση οχημάτων ή 
πεζών καθώς και από την κίνηση των μηχανημάτων του εργοταξίου. 
 
Διατάξεις απομόνωσης και διακοπής  
  
Κάθε πίνακας εισερχόμενης τροφοδότησης και κάθε πίνακας διανομής πρέπει να περιλαμβάνει τις 
απαιτούμενες διατάξεις για τη διακοπή και την απομόνωση της τροφοδότησης. 
  
Πρέπει να προβλέπονται μέσα επείγουσας απομόνωσης της τροφοδότησης κάθε συσκευής της οποίας 
είναι δυνατόν να απαιτηθεί η αποσύνδεση όλων των ενεργών αγωγών, προκειμένου να αποτραπεί ένας 
κίνδυνος. 
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Όλες οι διατάξεις διακοπής ή απομόνωσης της τροφοδότησης πρέπει να μπορούν να ασφαλισθούν στην 
ανοικτή θέση τους, π.χ. με τη χρήση λουκέτου ή με την τοποθέτηση τους μέσα σε περίβλημα που 
κλειδώνεται. 
 
Η τροφοδότηση των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται μέσω πινάκων διανομής που περιλαμβάνουν: 

- τις διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων 

- τις διατάξεις προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας από έμμεση επαφή 

- τους ενδεχομένως απαιτουμένους ρευματοδότες. 
 
Οι εφεδρικές τροφοδοτήσεις ή τροφοδοτήσεις για συστήματα ασφαλείας πρέπει να συνδέονται μέσω 
διατάξεων που θα αποκλείουν την αλληλοσύνδεση  διαφορετικών πηγών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Εγκατάσταση Ύδρευσης 

 
 
1. Γενικά στοιχεία - Κανονισμοί 
 
Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και η ποιότητα των  χρησιμοποιούμενων υλικών καθώς και 
οισυστάσεις και οι οδηγίες καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς ή και τις εγκεκριμένες  τεχνικές 
οδηγίες ή εμπειρικά σε όσα θέματα αυτές δεν καλύπτουν. 
 
Ειδικότερα, για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις: 

α)     Τεχνική οδηγία Τ.Ε.Ε. Νο 2411/86 
β) Γενικός οικοδομικός και κτιριακός κανονισμός 
γ) Οι  προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 
δ) Οι κανονισμοί DIN  και ISO 

καθώς και οι παρακάτω περιγραφόμενες οδηγίες. 
 
H ενσωμάτωση στοιχείων της υδραυλικής εγκατάστασης στον φέροντα οργανισμό αποφεύγεται. 
Ενσωμάτωση αυτών στα μη φέροντα τμήματα του έργου πρέπει να αποφεύγεται, στις περιπτώσεις όμως 
όπου αυτό είναι αναπόφευκτο επιτρέπονται εφ'όσον: 

- πιθανή βλάβη του κτιρίου ή της υδραυλικής εγκατάστασης από σεισμό ήάλλη αιτία δεν θα επιφέρει 
αχρηστία στην εγκατάσταση ύδρευσης ή αποχέτευσηςή βλάβη στο έργο και γενικά η 
αποκατάσταση των βλαβών θα είναι σύντομη και οικονομική. 

- δεν δημιουργούνται κακοτεχνίες ή αντιαισθητικές κατασκευές. 
- εξασφαλίζονται ελεύθερη συστολή,  διαστολή των σωληνώσεων και έντεχνατελειώματα. 
- τα ενσωματωμένα υλικά είναι κατάλληλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική 

εμπειρία και δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 
 
Η στήριξη και η διέλευση των υδραυλικών εγκαταστάσεωνεπιτρέπεται στα φέροντα και μη τμήματα της 
οικοδομής εφ'όσον: 

- έχει γίνει πρόβλεψη από τη στατική, αντισεισμική μελέτη  και εφαρμόζονται οι προαναφερόμενες 
διατάξεις. 

- σε περίπτωση που δεν έχει γίνει πρόβλεψη στη στατική και αντισεισμική μελέτη, είναι δυνατόν να 
επιτραπούν διελεύσεις και   στηρίξεις σε φέροντα ή μη τμήματα του έργου, εάν δεν ελαττώνεται 
κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια η φέρουσα ικανότητα και αντοχή αυτών, μετά από βεβαίωση των 
επιβλεπόντων των στατικών εργασιών μηχανικών. 

   
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόποκατασκευασμένες ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής 
προστασία από τον παγετό σε όλα τους τα τμήματα. Η εγκατάσταση πρέπει ακόμα να είναι κατά τέτοιο 
τρόπο κατασκευασμένη ώστε να μην δημιουργείται θόρυβος κατά τη λειτουργία της, ούτε να διευκολύνεται 
η μετάδοση του θορύβου. Στο κτίριο ή αυτοτελές τμήμα αυτού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έστω και 
πρόσκαιρα, από ανθρώπους πρέπει να υπάρχει ένα σημείο υδροληψίας με καθαρό, δροσερό και πόσιμο 
νερό σε επαρκή ποσότητα. Η σύνδεση του κτιρίου για τις αναγκαίες ποσότητες νερού  θα γίνει  με δίκτυο 
ύδρευσης υποχρεωτικά. 
 
Οποιαδήποτε σύνδεση της εγκατάστασης ύδρευσης του κτιρίου,που τροφοδοτείται από δημόσιο ή 
δημοτικό αγωγό ύδρευσης, με άλλες πηγές νερού απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης η διασύνδεση της 
εγκατάστασης ύδρευσης με οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση νερού.  Η διασύνδεση της εγκατάστασης 
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ύδρευσης με τους υδραυλικούς υποδοχείς ή τις συσκευές που τροφοδοτεί πρέπει να γίνεται κατά                             
τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η ρύπανση ή η μόλυνση τού νερού από απόβλητα ή λύματα.  
 
Εάν στο κτίριο ή  τμήμα αυτού υπάρχουν και  άλλες εγκαταστάσεις νερού οι οποίες τροφοδοτούνται και 
από άλλες πηγές ύδρευσης, τότε οι σωληνώσεις κα οι λήψεις πόσιμου νερού χαρακτηρίζονται με χρώματα 
και επιγραφές της ακαταλληλότητας του νερού για πόσιμη χρήση. 
 
Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που να εξασφαλίζουν απόλυτα 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για  τα άτομα που τις χρησιμοποιούν, κατάλληλης αντοχής, 
στεγανότητας και αντοχής σε διάβρωση, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Το δίκτυο ύδρευσης θα γίνει με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες για τους κεντρικούς και κατακόρυφους 
κλάδους και με σωλήνες πολυαιθυλενίου με απόσμηση (κατάλληλους για πόσιμο νερό) για τους 

υδραυλικούς υποδοχείς με (Γ.Σ.) DN20 και PE 16 αντίστοιχα. Η εγκατάσταση αποτυπώνεται στα σχέδια. 
 

Στο σημείο αναχώρησης από κάθε οριζόντιο τμήμα του δικτύου θα τοποθετηθεί σφαιρικός διακόπτης 
αναλόγου διατομής. Σε όλες τις διακλαδώσεις προς του διαφόρους κλάδους θα τοποθετηθούν ομοίως 
σφαιρικοί διακόπτες αναλόγου διατομής. 

 
Προβλέπεται παροχή θερμού νερού χρήσης από ηλιακό θερμαντήρα χωρητικότητας 160 lt διπλής 
ενέργειας (δηλ. από ηλιακούς συλλέκτες και ηλεκτρική αντίσταση).  
 
Η δεξαμενή ζεστού νερού του θερμοσίφωνα θα είναι κατασκευασμένη από ευρωπαϊκό γαλβανισμένο 
χάλυβα 316 πάχους 3 mm για μέγιστη αντοχή σε υψηλές πιέσεις και σκληρότητα νερού. Θα περιέχει 
εναλλάκτη θερμότητας (χιτώνιο) για μέγιστη εναλλαγή θερμότητας και μεγάλη χωρητικότητα καθώς και  
ηλεκτρική αντίσταση 4 Kw με τετραπολικό θερμοστάτη για μέγιστη ασφάλεια. Θα περιβάλλεται με μόνωση 
οικολογικής πολυουρεθάνης τουλάχιστον πάχους  60 mm υψηλής πυκνότητας από κορυφαίο 
κατασκευαστή. Θα προστατεύεται από τις διαβρώσεις από ανόδιο µαγνησίου.  
 
Για τη θέρµανση του νερού θα χρησιµοποιηθούν ηλιακοί συλλέκτες με συλλεκτήρια επιφάνεια τουλάχιστον 
2 m2. Αυτοί θα έχουν επιλεκτική επιφάνεια και  θα είναι χάλκινοι με κατάλληλη επίστρωση. Το περίβλημά 
τους θα είναι κατασκευασμένο από ανωδιωμένο προφίλ αλουμινίου και θα καλύπτεται από άθραυστο 
κρύσταλλο ασφαλείας. Στην οπίσθια πλευρά θα υπάρχει μόνωση πετροβάμβακα πάχους τουλάχιστον 50 
mm. 
 
Η δεξαμενή μαζί με τους συλλέκτες θα τοποθετηθούν επί της σκεπής του κτιρίου µε προσανατολισμό και 
κατάλληλη κλίση προς το Νότο πάνω σε σιδηροκατασκευή, που θα κατασκευασθεί γι΄αυτόν το σκοπό. Οι 
σωλήνες νερού χρήσης, προσαγωγή – επιστροφή µονώνονται µε µονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 
12mm ανεξαρτήτως διαµέτρου, καθώς και µε φύλλα αλουµινίου η άλλο κατάλληλο υλικό. Όταν οι ηλιακοί 
συλλέκτες (ιδιαίτερα τον χειµώνα) αδυνατούν να θερµάνουν το νερό του Boiler στους 40 0C, τότε τίθεται σε 
λειτουργία ηι ηλεκτρική αντίσταση. Μέσω κατακόρυφων στηλών και οριζόντιων δικτύων σε κάθε όροφο το 
ζεστό νερό θα τροφοδοτεί τα συγκροτήµατα W.C.    
Η τροφοδοσία του θερμοσίφωνα με νερό από το δίκτυο καθώς και η έξοδος του ζεστού νερού από αυτόν 
θα γίνεται με (Γ.Σ.) DN20. Προβλέπεται ακόμα μόνωση σε όλη τη διαδρομή τους των σωληνώσεων 
μεταφοράς του ζεστού νερού χρήσης. Η μόνωση θα γίνει µε εύκαµπτο σωληνωτό µονωτικό υλικό από 
αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελοειδούς δοµής πάχους 9mm στους εσωτερικούς χώρους και 
13mm στους εξωτερικούς χώρους.  
 
 
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 
 
Η τροφοδότηση του σωλήνα παροχής ύδατος σε κάθε υποδοχέα καθορίζεται από την ΤΟΤΕΕ. Η 
εγκατάσταση φαίνεται στα σχέδια. 
 
Η διανοµή του νερού θα γίνει µε κλάδους που θα ξεκινούν από τον κεντρικό αγωγό και θα εξυπηρετούν 
λειτουργικά τα τµήµατα του κτιρίου. Ο κάθε κλάδος θα καταλήγει σε ορειχάλκινο συλλέκτη 3/4’’ µέσα σε 
εντοιχισµένο μεταλλικό ερµάριο σε κατάλληλη θέση πλησίον των υποδοχέων, για τη διανομή του νερού 
σ’αυτούς. Για τον ευχερή έλεγχο των κλάδων αυτών θα εγκατασταθούν βαλβίδες ελέγχου στο συλλέκτη, 
τόσο στην εισαγωγή όσο και στην αναχώρηση. Οι γραμμές τροφοδοσίας των υδραυλικών υποδοχέων θα 

κατασκευασθούν µε ενδοδαπέδιες σωληνώσεις από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο PE 16 mm τόσο για το 
κρύο νερό όσο και για το ζεστό νερό χρήσης, τοποθετηµένες µέσα σε προστατευτικές κυµατοειδείς 

σωλήνες HDPE 26. Για την εύκολη αποσυναρµολόγηση σε όλα τα σηµεία, όπου τούτο θα είναι 
αναγκαίο, θα προβλέπονται λυόµενοισύνδεσµοι (ρακόρ). Στα σημεία σύνδεσης των σωλήνων PE με τα 
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εξαρτήματα σύνδεσης με τους κρουνούς θα τοποθετούνται γωνίες υδροληψίας. Οι σωλήνες μεταφοράς 
του ζεστού νερού χρήσης θα τοποθετούνται στο δάπεδο δημιουργώντας σχήμα διαστολικού “Ω”  για την 
παραλαβή των θερμικά διαστολικών γραμμικών επιμηκύνσεων.     
 
Οι διακόπτες θα είναι αντίστοιχοι με τις διαμέτρους των σωλήνων τροφοδοσίας. 
 
Οι λήψεις νερού στις λεκάνες W.C. θα γίνουν µε δοχεία έκπλυσης µέσω οργάνου εκροής µε πλωτήρα 
(καζανάκια). Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες θα γίνουν µε σταθερούς διακόπτες κρύου - ζεστού νερού 
Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα τοποθετηθούν ευθείς ή 
γωνιακοί διακόπτες µε παρεµβολήεύκαµπτωνεπιχρωµιωµένωνχαλκοσωλήνωνβαρέως τύπου και 
ορειχάλκινων επιχρωµιωµένων κοχλιωτών λυόµενωνσυνδέσµων (ρακόρ). Το σώµα και η κεφαλή των 
διακοπτών θα είναι κατασκευασµένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσµό άνω των 2000 
Kg/cm², ο δε δίσκος της βαλβίδας θα φέρει παρέµβυσµα στεγανότητας από φίµπερ ή ισοδύναµο υλικό.  
Ακόμη, για τη λήψη νερού καθαριότητος θα τοποθετηθούν κρουνοί υδροληψίας ½” µε ρακόρ για τη 
σύνδεση εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα στο λεβητοστάσιο και στον περιβάλλοντα χώρο.  
 
Χώροι Υγιεινής για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες: Στους χώρους αυτούς τα είδη κρουνοποϊίας θα είναι ειδικού 
τύπου κατάλληλα για Α.Μ.Ε.Α για ευχερή χρήση τους. Προβλέπεται η εγκατάσταση αναµικτήρων 
(µπαταριών) θερµού – ψυχρού νερού στους νιπτήρες µε κατάλληλο µοχλισµόχειρισµού τους µε τον 
αγκώνα, ενώ στις λεκάνες θα εγκατασταθεί δοχείο έκπλυσης µε κατάλληλο µοχλό στην εµπρόσθια όψη 
τους. Ο χειρισµός των µοχλών θα απαιτεί τη µικρότερη δυνατή δύναµηεφαρµογής.  
 
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 
 
Θα τοποθετηθούν:  

- ένας (1) διακόπτης DN20 πριν και ένας μετά τον  υδρομετρητή. 
- ένας (1) διακόπτης DN15 στον κάθε κλάδο τροφοδοσίας τωνυδραυλικών υποδοχέων στην είσοδο 

αυτού καθώς και ένας αντίστοιχος τύπου ολικής ροής στο συλλέκτη αναχώρησης. Διακόπτης 
DN20 θα τοποθετηθεί και σε κάθε τροφοδοσία συλλέκτη καθώς και στην είσοδο και έξοδο του 
θερμοσίφωνα. 

 
Βαλβίδα αντεπιστροφής DN20 θα τοποθετηθεί μετά τονυδρομετρητή. 
 
Οι βάνες – διακόπτες θα είναι σφαιρικοί (ballvalve) και θα αποτελούνται από τα παρακάτω τµήµατα:  

- σώµα από σφυρήλατο ορείχαλκο επιχρωµιωµένο, αντοχής σε εφελκυσµό 2,000 kg/cm2  
- βαλβίδα σφαιρική, ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη 
- παρέµβυσµα στεγανοποίησης από PTFE (τεφλόν)  
- λαβή χαλύβδινη επιχρωµιωµένη ή πλαστικοποιηµένη 

 
Οι βάνες – διακόπτες θα συνδέονται στις σωλήνες µε κοχλιώσεις (βιδωτά άκρα). Θα είναι κατάλληλοι για 
ονοµαστική πίεση ΡΝ16 και για θερµοκρασία µέχρι 120οC. Οι εµφανείς διακόπτες θα έχουν 
επιχρωµιωµένοσώµα και λαβή. 

 
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ 
 
ΝΙΠΤΗΡΑΣ 
Ο νιπτήρας προβλέπεται από λευκή πορσελάνη VITREYS CHINA διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια και 
θα συνοδεύονται από:  
α. Χυτοσιδηράστηρίγµατα για επίτοιχη τοποθέτηση.  
β. Βαλβίδα εκκενώσεως πλήρη µε τάπα και αλυσίδα ή µοχλόχειρισµού της, επιχρωµιωµένη.  
γ.Ορειχάλκινοεπιχρωµιωµένοσιφώνι 1 1/4" µε σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο αποχετεύσεως µε 
ροζέτα.  
δ. ∆ιπλοκρουνόαναµείξεωςθερµού - κρύου νερού ορειχάλκινο, επιχρωµιωµένο πολυτελούς εµφανίσεως.  
ε. Χαλκοσωλήνες 10/12 mm για την σύνδεση του διπλοκρουνού µε τα δίκτυα θερµού - κρύου νερού µε τα 
απαραίτητα ρακόρ.  
 
ΛΕΚΑΝΗ W.C. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
Η λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου θα είναι λευκή από πορσελάνη VITREUS CHINA και θα εφοδιαστεί µε 
πλαστικό κάθισµα από ενισχυµένη πλαστική ύλη, άθραυστο, κατάλληλο για το σχήµα της λεκάνης, 
χρώµατος λευκού. Η λεκάνη θα συνοδεύεται από καζανάκι χαµηλής ή υψηλής πιέσεως.  
Οι διακόπτες στις συνδέσεις των κρουνών και των δοχείων έκπλυσης θα είναι DN 15 (1/2") γωνιακοί 
σφαιρικοί. 
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2. Δίκτυα σωληνώσεων από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 
 
Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις πιο  κάτω διατάξεις: 
  
Α.Συνδέσεις 
 
Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για σχηματισμό κλάδων του δικτύου θα πραγματοποιείται 
αποκλειστικά και μόνο με τηχρήση συνδέσμων (μούφες), γαλβανισμένων με ενισχυμένα χείλη στην 
περιοχήεσωτερικής κοχλίωσης ("κορδονάτα") και για τυχόν  διαμέτρους μεγαλύτερες από 4", με ζεύγος 
φλαντζών, επίσης γαλβανισμένων, προς τους σωλήνες με κοχλίωση. Απαγορεύεται απόλυτα για τη 
σύνδεση σωλήνων ή ηλεκτροσυγκόλληση. 
Υλικό παρεμβύσματοςteflon ή κάναβις 
  
Β.Αλλαγές διεύθυνσης 
 
Οι αλλαγές διεύθυνσης των σωλήνων για επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας τού δικτύου, θα 
πραγματοποιούνται κατά κανόνα με ειδικά τεμάχια μεγάλης  ακτίνας καμπυλότητας, γαλβανισμένα, με 
ενισχυμένα χείλη, εκτόςαπό σωλήνες μικρής διαμέτρου, όπου επιτρέπεται η κάμψη τους χωρίς 
θέρμανσημε ειδικό εργαλείο. Οπωσδήποτε με την κάμψη του σωλήνα πρέπει  να μηνπαραμορφώνεται η 
κυκλική διατομή του  και να μην προκαλείται η  παραμικρή βλάβη ή αποκόλληση του στρώματος 
γαλβανίσματος αυτού. 
 
Χρήση ειδικών τεμαχίων μικρής ακτίνας καμπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται μόνο σε θέσεις όπου 
ανυπέρβλητα εμπόδια το επιβάλλουν και πάντοτε μετά από έγκριση της επιβλέψεως.  Οι διακλαδώσεις 
των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων κλάδων θα εκτελείται οπωσδήποτε με ειδικάεξαρτήματα 
(ταύ, σταυροί), με ενισχυμένα χείλη. 
  
Γ.Στήριξη των σωληνώσεων 
 
Οι κατακόρυφες σωλήνες θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματααγκυρούμενα σε σταθερό οικοδομικό 
στοιχείο, τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός από 
τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν  
εκατέρωθεν του σημείου αγκυρώσεως.  
 
Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε σιδηρογωνίες με τη βοήθεια στηριγμάτων τύπου Ω. 
 
Τα στηρίγματα θα είναι από μορφοσίδηρο και θα συνδέονται προς τις σιδηρογωνίες μέσω κοχλιών, 
περικοχλίων και γκρόβερ γαλβανισμένων. Οι σιδηρογωνίες κατά περίπτωση θα στερεώνονται σε πλαϊνούς                                    
τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή. Η στερέωση στα οικοδομικά στοιχεία θα γίνεται με μεταλλικά 
εκτονωτικά βύσματα και κοχλίες. Σε περίπτωση αναρτήσεως πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεταλλικοί 
ράβδοι ή σιδηρογωνίες επαρκούς αντοχής για το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο αλλά πάντως όχι 
μικρότερης "ισοδύνάμου" διατομής από την αναγραφόμενη στον  παρακάτω  πίνακα. Ισχύουν και εδώ τα 
περί αγκυρώσεων για λόγους συστολοδιαστολών. 
 
Δ. Απόσταση στηριγμάτων 
 
Ο πιο κάτω πίνακας θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ευθύγραμμωνδιαδρομών σωλήνων και όχι στα 
σημεία όπου η χρησιμοποίηση βαννών, φλαντζών κ.λ.π. δημιουργεί συγκεντρωμένα φορτία, οπότε θα  
τοποθετούνται   στηρίγματα και από τις δύο πλευρές. 
 

διάμετρος 
σωλήνος 

Μέγιστηαπόσταση 
στηριγμάτων για 

οριζόντιεςσωληνώσεις 

μέγιστη απόσταση 
στηριγμάτων για 

κατακόρυφες 
σωληνώσεις 

ελάχιστη διάμετρος 
ράβδου στηρίξεως 

ΜέχριDn25 2,0 m 2,0 m 10mm 
Dn32 2,0 m 2,0 m 12 mm 
Dn40 3,0 m 3,0 m 12 mm 
Dn50 3,0 m 3,5 m 12 mm 
Dn65 3,5 m 4,5 m 16 mm 
Dn80 3,5 m 4,5 m 16 mm 

Dn100 και άνω 4,0 m 4,0 m 16 mm 
 
E. Αποσύνδεση σωληνώσεων 
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Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η 
αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε  τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικατάσταση, 
τροποποίηση ή μετασκευή χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, οξυγονοκόλλησης ήηλεκτροσυγκόλλησης. Για 
το σκοπό αυτό σ'όλα τα σημεία θα προβλέπονται λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ, φλάντζες) κατά τις 
υποδείξεις της  επιβλέψεως. 
 
ΣΤ. Διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και πλάκες 
 
Κατά τη διέλευση των σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα αυτές θα καλύπτονται από φύλλα 
μολύβδουή άλλου κατάλληλου υλικού, διαμορφωμένου σε κύλινδρο κατά 3 χιλιοστά μεγαλύτερου από 
τηνεξωτερική διάμετρο του σωλήνα.Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η συγκόλληση του σωλήνα με τα 
οικοδομικά υλικά. Το διάκενο ανάμεσα στο σωλήνα και τον προστατευτικό μανδύα θα σφραγίζεται με 
κατάλληλο υλικό π.χ.  σιλικόνη.  Εάν ο σωλήναςείναι μονωμένος τότε η μόνωση θα προστατεύεται στο 
σημείο διατρήσεωςμε κυλινδρικό μανδύα από κατάλληλο υλικό π.χ. φύλλο γαλβανισμένηςλαμαρίνας 
πάχους 0,25 χιλιοστών, ο οποίος θα εφάπτεται στην επιφάνεια της μόνωσης. 
 
Λυόμενοι σύνδεσμοι 
 
Οι λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ) θα είναι σίδηροί γαλβανισμένοι σε θερμό λουτρό, κατάλληλοι για 
κοχλιωτήσύνδεση με το γαλβανισμένο δίκτυο σιδηροσωλήνων.Η έδρα τους θα είναι κωνική. 
 
Οι λυόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για συνθήκες λειτουργίας νερού του δικτύου: 

• Πίεση 10 bar 

• Θερμοκρασία 120 0C .  
 
Bαφή σωληνώσεων 
 
Όλοι οι γαλβανισμένοι σωλήνες θα βαφούν με δυο στρώσεις ελαιοχρώματος. 
 
Ολες οι σιδηροκατασκευές (στηρίγματα αναρτήσεις κ.λ.π.) θα ελαιοχρωματιστούν όπως παραπάνω αφού 
πρώτα προστατευθούν από μία στρώση γραφιτούχουμινίου. 
 
Μόνωση σωληνώσεων 
 
Η μόνωση των σωληνώσεων αποτελείται από τεμάχια εύκαμπτου σωλήνα από αφρώδες πλαστικό 
κυψελωτής δομής με συντελεστή αγωγιμότητας λ=0,033 κατάλληλο για θερμοκρασίες -200C έως 1000C. 
Όλες οι ραφές θα συγκολλούνται με ειδική κόλλα.  
 
Τα εξαρτήματα σωληνώσεων θα μονώνονται με πάπλωμα από υλικά ιδίου πάχους 
 
Πλήρωση και δοκιμή της εγκατάστασης ύδρευσης 
 
Πριν από τη λειτουργία  της εγκατάστασης πρέπει όλες οι σωληνώσεις να καθαρισθούν με επιμέλεια  και 
να ξεπλυθούν έτσι ώστε να απομακρυνθούν  μέσα από τις σωληνώσεις ξένα σώματα που έχουν 
παραμείνει κατά τη διάρκεια  της κατασκευής. Οι βαλβίδες αερισμού τοποθετούνται στην εγκατάσταση 
μετά τον καθαρισμό. 
 
Κατά την πλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να ανοίγεται σταδιακά ο γενικός διακόπτης στον αγωγό 
σύνδεσης.  
 
Για να αποφευχθούν πλήγματα πίεσης και ζημιές πρέπει να γίνεται πλήρης και προσεκτική  εξαέρωση 
από την πιο απομακρυσμένη  λήψη της υψηλότερης στάθμης της εγκατάστασης. 
 
Η έτοιμη εγκατάσταση πρέπει πριν από την κάλυψη των σωληνώσεων να δοκιμασθεί  γιά τη στεγανότητά 
της με δοκιμή λειτουργίας τουλάχιστο 10 λεπτών και σε πίεση 1.5 φορά μεγαλύτερη από την υψηλότερη 
πίεση λειτουργίας και όχι μικρότερη από 1.2 Mpa (12 bar) μετρούμενη στις σωληνώσεις της σύνδεσης. 
 
Κατά τη διάρκεια  της δοκιμής δεν επιτρέπεται  να εμφανισθεί διαρροή ή πτώση πίεσης. 
 
Η τελική δοκιμή της στεγανότητας των σωλήνων ζεστού και κρύου νερού γίνεται αρχικά με κρύο νερό  σε 
υδραυλική πίεση 0.8 Mpaγιά χρονικό διάστημα τουλάχιστο  δύο ωρών, στο διάστημα αυτό δεν πρέπει να 
παρουσιασθεί καμία διαρροή ή πτώση πίεσης. 



 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελίδα 39 

 

 
Ακολούθως γίνεται δοκιμή θέρμανσης του ζεστού νερού  (εφόσον προβλέπεται στην εγκατάσταση) μέχρι 
θερμοκρασίας 900C και δοκιμάζεται η στεγανότητα της εγκατάστασης μετά τη θέρμανση στην πίεση 
λειτουργίας. 
 
Μετά την ψύξη του νερού επαναλαμβάνεται η δοκιμή της προηγούμενης παραγράφου. 
 
Μετά τη δοκιμή θέρμανσης  του νερού δοκιμάζεται η λειτουργία  του αυτοματισμού των συσκευών 
ρύθμισης  της θερμοκρασίας και της ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού  σε όλους τους κλάδους  και σε 
όλες τις στήλες  και διαπιστώνεται  η απρόσκοπτη συστολοδιαστολή των σωληνώσεων της εγκατάστασης. 
 
Διαρροές ή τυχόν λειτουργικές ανωμαλίες που παρουσιάζονται πρέπει να αποκαθίστανται  και η δοκιμή 
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου διαπιστωθεί η επιθυμητή λειτουργία και στεγανότητα. 
 
Όλα τα όργανα εκροής δοκιμάζονται για τη διαπίστωση δημιουργίας υδραυλικού πλήγματος. 
 
Όσα δημιουργούν πλήγμα θεωρούνται ακατάλληλα  και αντικαθίστανται με άλλο τύπο. 
 
Εάν παρουσιασθεί πλήγμα  κατά τη δοκιμαστική λειτουργία  της εγκατάστασης, που δεν οφείλεται σε 
όργανο εκροής πρέπει να αποσβένυται με την τοποθέτηση δοχείου με θύλακα αέρα ή άλλης ειδικής 
διάταξης. 
 
Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων ύδρευσης. 
 
Οι εγκαταστάσεις  ύδρευσης που έχουν κατασκευασθεί με τις διατάξεις της ΤΟΤΕΕ  2411/86  για να 
διατηρήσουν την αντοχή τους και τη λειτουργικότητα τους πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα  με τις 
διατάξεις αυτής. 
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να παραδίνεται στο χρήστη  του κτιρίου το διάγραμμα 
σωληνώσεων. 
 
Αγωγοί σύνδεσης που μετά την κατασκευή τους δεν πρόκειται αμέσως να χρησιμοποιηθούν πρέπει να 
σφραγίζονται  με στεγανό πώμα και να απομονώνονται από την εγκατάσταση. 
 
Σωληνώσεις διανομής που προσωρινά  δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να απομονώνονται  και αν 
κινδυνεύουν από παγετό  να εκκενώνονται. Σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται σπάνια  πρέπει κατά 
διαστήματα να πλένονται και να εξαερίζονται. 
 
Αγωγοί σύνδεσης και σωληνώσεις διανομής πριν από την επαναχρησιμοποίησή τους  να ξεπλένονται με 
επιμέλεια. 
 
Κατά τη διάρκεια της διακοπής στην τροφοδοσία του νερού όλες οι λήψεις πρέπει να παραμένουν  
κλειστές για να αποφευχθούν ζημιές στην εγκατάσταση μετά από την επαναλειτουργία. 
 
Το νερό από την εκκένωση  των σωληνώσεων πρέπει να συλλέγεται προσεκτικά γιά να μην προκαλέσει 
ζημιές στο κτίριο. 
 
Όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να παραμένουν στεγανές  και σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια που 
χρησιμοποιούνται. 
 
Προϋπάρχουσες εγκαταστάσεις ,που δεν πληρούν τους όρους της ΤΟΤΕΕ 2411/86  πρέπει να 
προσαρμόζονται όταν αυτό γίνεται απαιτητό από το φορέα  διαχείρισης ή όταν η ασυμφωνία ως προς 
τους όρους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία  των καταναλωτών του νερού της υδροδότησης. 
 
Σε περιπτώσεις μετατροπών σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις συνίσταται γενικά  η προσαρμογή προς τους 
όρους της ΤΟΤΕΕ 2411/86. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγκατάσταση Αποχέτευσης 

 
 
1. Γενικά στοιχεία - Κανονισμοί 
 
Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών καθώς και 
οισυστάσεις και οι οδηγίες καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς ή και τις εγκεκριμένες τεχνικές 
οδηγίες ή εμπειρικά σε όσα θέματα αυτές καλύπτουν.  
 
Ειδικότερα, για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις: 

• Τεχνική οδηγία του ΤΕΕ Νο 2412/86 

• Γενικός οικοδομικός και κτιριοδομικός κανονισμός 

• Οι προδιαγραφές  ΕΛΟΤ 

• Οι κανονισμοί DIN και ISO 
 
καθώς και οι παρακάτω γενικές οδηγίες: 
 
Η ενσωμάτωση στοιχείων της εγκατάστασης αποχέτευσηςστο φέροντα οργανισμό 
απαγορεύεται.Ενσωμάτωση αυτών στα μη φέροντα τμήματα του έργου πρέπει να αποφεύγεται, στις 
περιπτώσεις όπου αυτό είναι αναπόφευκτο επιτρέπεται εφόσον: 

- Πιθανή βλάβη του κτιρίου ή της υδραυλικής εγκατάστασης από σεισμό ή άλλη αιτία δεν θα 
επιφέρει αχρηστία στην εγκατάσταση ύδρευσης ή αποχέτευσης ή βλάβη στο έργο και γενικά η 
αποκατάσταση των βλαβών θα είναι σύντομη και οικονομική 

- Δεν δημιουργούνται κακοτεχνίες ή αντιαισθητικές κατασκευές 
- Εξασφαλίζονται ελεύθερη συστολή διαστολή των σωληνώσεων και έντεχνα τελειώματα 
- Τα ενσωματωμένα υλικά είναι κατάλληλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική 

εμπειρία και δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 
 
Η στήριξη και η διέλευση των στοιχείων της εγκατάστασης αποχέτευσης επιτρέπεται στα φέροντα και μη 
τμήματα της οικοδομής εφ’όσον: 

- Έχει γίνει πρόβλεψη από την στατική και αντισεισμική μελέτη και εφαρμόζονται οι 
προαναφερόμενες διατάξεις 

- Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει πρόβλεψη στη στατική και αντισεισμική μελέτη είναι δυνατόν να 
επιτραπούν διελεύσεις και στηρίξεις σε φέροντα ή μη τμήματα του έργου εάν δεν ελαττώνεται 
κάτω από τα επιτρέποντα όρια η φέρουσα ικανότητα και αντοχή αυτών μετα βεβαίωση των 
επιβλεπόντων των στατικών εργασιών μηχανικών. 

 
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασμένες ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής 
προστασία από τον παγετό σε όλα της τα τμήματα.  
 
Η εγκατάσταση πρέπει να είναι κατα τέτοιο τρόπο κατασκευασμένη ώστε να μην δημιουργείται θόρυβος 
κατά την λειτουργία της ούτε να διευκολύνεται η μετάδοση του θορύβου. 
 
Σε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου όπου προβλέπεται σημείο υδροληψίας ή υδραυλικού υποδοχέα 
οποιουδήποτε είδους πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων.  
 
Κατ εξαίρεση τούτο δεν ισχύει προκειμένου για πυροσβεστικά σημεία υδροληψίας, για σημεία υδροληψίας 
δεξαμενής ή δοχείων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση νερού και σε σημεία υδροληψίας που δεν 
βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου εφ’όσον ο φυσικός αποδέκτης μπορεί να παραλάβει τις σχετικές 
ποσότητες νερού και η χρήση του σημείου υδροληψίας δεν δημιουργεί προβλήματα καθαρότητας.  
 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης των λυμάτων ή αποβλήτων ενός κτιρίου ή χώρου αυτού περιλαμβάνει τους 
υδραυλικούς υποδοχείς, τα δίκτυα σωληνώσεων, τις οσμοπαγίδες, τα σημεία καθαρισμού, τις διατάξεις 
αερισμού δηλαδή εισόδου και κυκλοφορίας αέρα στο σύστημα τόσο για την προστασία των παγίδων από 
σιφωνισμό, όσο και για την απομάκρυνση των οσμών και αερίων και τη σύνδεση με το σύστημα διάθεσης 
λυμάτων ή αποβλήτων μέσω γενικής παγίδας (μηχανοσίφωνα). 
 
Απαγορεύεται η σύνδεση εγκατάστασης λυμάτων ή αποβλήτων με εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρίων 
σε οποιοδήποτε σημείο πλην του παντορροϊκού Δημοσίου ή Δημοτικού αγωγού αποχέτευσης.  
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Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς ή τα σημεία αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το δίκτυο σωληνώσεων 
μέσω οσμοπαγίδας χωριστά ή ομαδικά. 
 
Κατά τη σχεδίαση και κατασκευή της εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η 
υδάτινη σφραγίδα των οσμοπαγίδων να διατηρείται κανονικά κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. 
Επίσης πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι σωληνώσεις και οι οσμοπαγίδες να μπορούν να καθαριστούν 
εύκολα μέσω ανοιγμάτων ή σημείων καθαρισμού (π.χ τάπες, φρεάτια κ.λ.π)  και να μην έχουν τυφλά 
σημεία. 
 
Εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων ή τμήματά τους που βρίσκονται χαμηλότερα από τη 
στάθμη υπερύψωσης πρέπει να προστατεύονται με τέτοιο τρόπο που να αποκλείεται η εισροή των υγρών 
της στάθμης στην εγκατάσταση. 
 
Απαγορεύεται η σύνδεση του συστήματος αερισμού της εγκατάστασης αποχέτευσης με οποιοδήποτε 
σύστημα εξαερισμού χώρων. 
 
Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών ακαθάρτων ή αερισμού πρέπει να είναι σε τέτοιες θέσεις ώστε να 
μην αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή ενόχληση και πάντως να μην είναι χαμηλότερα από 1.5 μ από 
δάπεδο που βρίσκεται στην ίδια στάθμη με δάπεδο χώρου κύριας χρήσης του ίδιου κτιρίου. 
 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης των λυμάτων πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατα τέτοιο τρόπο ώστε 
μεταξύ εξαρτήματος ή συσκευής σημείου υδροληψίας και του σημείου υπερχείλισης υδραυλικών 
υποδοχέων ή σημείου ή οπής απορροής να υπάρχει κατάλληλο διάκενο αέρα όπως ορίζουν οι οικείοι 
κανονισμοί και να αποκλείεται η μόλυνση της εγκατάστασης ύδρευσης. 
 
 Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η σύνδεση του υδραυλικού υποδοχέα με απολήξεις σωληνώσεων άλλων 
πλην αποχέτευσης αερισμού και έκπλυσης. Η στερέωση κρουνών ή σωληνώσεων ύδρευσης επί του 
υποδοχέα δεν θεωρείται απόληξη σωληνώσεων. 
 
Η σύνδεση της εγκατάστασης αποχέτευσης νέου ή υφιστάμενου κτιρίου ή χώρου με δημοτικό ή δημόσιο 
υπόνομο που να δέχεται ακάθαρτα (λύματα ή απόβλητα) είναι υποχρεωτική, εφ'όσον ο δρόμος διέρχεται 
από το δρόμο πού έχει πρόσβαση στο κτίριο. 
 
Η ποιότητα των λυμάτων ή αποβλήτων που μπορεί να συνδεθούν με υπόνομο καθορίζεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις ή τους κανονισμούς της αρχής που διαχειρίζεται τον υπόνομο. Στην περίπτωση αυτή 
και μόνο οι διατάξεις ή η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων αποτελεί μέρος της 
εγκατάστασηςαποχέτευσης υπό την έννοια του παρόντος άρθρου (άρθρο 26 Κτιρ/κουκανον/μού). 
 
Όλα τα εξαρτήματα, συσκευές, κατασκευές επί τόπου έργου κ.λ.π. της εγκατάστασης αποχέτευσης  
λυμάτων ή αποβλήτων πρέπει να είναι από υλικά κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται με 
κατάλληλη αντοχή, στεγανότητα, απορροφητικότητα σε νερό, επιφανειακή ταχύτητα και αντοχή σε 
διάβρωση. 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ 
 
Το υπ' όψιν κτίριο θα διαθέτει  τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των διαβιούντων σε αυτό ατόμων. Σ’αυτές 
θα τοποθετηθούν λεκάνες W.C. με καζανάκι και νιπτήρας και καθρέπτης.  
 
Ο αποχετευτικός αγωγός της κάθε λεκάνης W.C. και ο αντίστοιχος σίφωνας θα είναι ονομαστικής 
διαμέτρου U-PVC  DN 100 
 
Ο αποχετευτικός σωλήνας του κάθε νιπτήρα θα είναι ονομαστικής διαμέτρου U-PVC  DN 40 
 
Ο αποχετευτικός σωλήνας του κάθε σώματος ψύξης (fancoil) θα είναι ονομαστικής διαμέτρου U-PVC  DN 
32 
Ο αποχετευτικός σωλήνας του σιφωνιού δαπέδου του λεβητοστασίου θα είναι ονομαστικής διαμέτρου U-
PVC  DN 50 
 
Στο σιφώνι δαπέδου θα συγκεντρώνονται οι ατομικοί σωλήνες αποχέτευσης των υποδοχέων (νιπτήρων) 
καθώς και κάποιων fancoils. Τα σιφώνια δαπέδου θα αποχετευθούν μέσω αγωγού U-PVC DN 50 στους 
κεντρικούς αγωγούς παραλαβής ακαθάρτων. Στους ίδιους αγωγούς θα αποχετευθούν και οι λεκάνες των 
W.C.. Μέσω των κεντρικών συλλεκτηρίων αγωγών τα λύματα του κτιρίου θα αποχετευθούν στο δημοτικό 
αποχετευτικό δίκτυο μέσω μηχανοσίφωνα με αγωγό διαμέτρου U-PVC  DN 125 ενδεχομένως μέσω του 
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υπάρχοντος βόθρου, ανάλογα με το βάθος του δημοτικού αγωγού αποχέτευσης στην προκείμενη 
δημοτική οδό. 
 
Οι διαστάσεις των παραπάνω φαίνονται στα σχέδια. 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 
Τα ακάθαρτα λύματα από τους χώρους υγιεινής και τους άλλους χώρουςθα αποχετεύονται στη στάθμη  
του ισογείου. 
 
Οι κατακόρυφες στήλες θα είναι ονομαστικής διαμέτρου U-PVC  DN 100 και οι διαστάσεις τους φαίνονται 
στα σχέδια. 
 
Μέσω οριζοντίων αγωγών κατάλληλων κλίσεων και ενδιάμεσων φρεατίων αυτά θα ενώνονται στο κεντρικό 
φρεάτιο απ’ όπου και τελικώς θα αποχετεύονταιστο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης όπως 
προαναφέρθηκε. 
 
Δίκτυο αερισμού 
 
Το δίκτυο αποχέτευσης αερίζεται με σύστημα χωριστού κύριου αερισμού, το οποίο φαίνεται στα σχέδια. 
 
Γενικά αερίζονται τα σιφώνια δαπέδου, οι λεκάνες και τα ακραία φρεάτια. Οι στήλες αερισμού οδεύουν 
προς την οροφή μέχρι ύψος 1,00 μ περίπου πάνω από αυτή. 
 
Το δίκτυο αερισμού κατασκευάζεται από πλαστικούς σωλήνες διαμέτρων ίδιων με αυτές των 
κατακόρυφων στηλών, όπως φαίνεται στα σχέδια. 
 
Εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων 
 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων του κτιρίου περιλαμβάνει τη συλλογή των ομβρίων από την οροφή 
και τη διάθεση αυτών. 
 
Η συλλογή των ομβρίων της στέγης θα γίνει με περιμετρική υδρορροή και στη συνέχεια, μέσω των 
κατακορύφων υδρορροών DN 75, ο αριθμός και οι θέσεις των οποίων φαίνονται στα σχέδια, οδηγούνται 
στη στάθμη του ισογείου. Εν συνεχεία, μέσω οριζοντίων συλλεκτηρίων σωληνώσεων θα αποχετευθούν                                           
διά του ρείθρου του  πεζοδρομίου,στο πλησιέστερο φρεάτιο του δημοτικού δικτύου ομβρίων, αν υπάρχει, 
διαφορετικά στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (μικτό σύστημα). Εναλλακτικά, κάποιες από αυτές θα 
αποχετεύονται ελεύθερα στον φυτευμένο ακάλυπτο του οικοπέδου.  
 
Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί “ομβρίων” του κτιρίου σαν αγωγοί ακαθάρτων ή 
αερισμού. 
 
 
2. Προδιαγραφές υλικών 
 
 
Σωλήνες αποχέτευσης πλαστικοί (από U-PVC)    
 
Οι σωλήνες θα είναι από σκληρό πλαστικό U-PVC κατά ΕΛΟΤ 686(Τύπος Α) ή κατά DIN 8061 / 8062 / 
19531 και σε κάθε περίπτωση θα έχουν τουλάχιστον τα πάχη του πίνακα της παραγράφου 1.1 του 
παρόντος Φ.Τ.Π. . 
 
Θα πρέπει να αντέχουν σε μέγιστη θερμοκρασία 95 0C, να είναι ανθεκτικοί στις επιδράσεις των λυμάτων 
και των αερίων ή ατμών που δημιουργούνται από αυτά μέσα στην εγκατάσταση και να έχουν τέτοια 
διαμόρφωση και εσωτερική επεξεργασία που να αποκλείει την συσσώρευση αλάτων ή καταλοίπων στις 
επιφάνειές τους, που ενδεχομένως θα προκαλούσαν απόφραξη του δικτύου. 
 
Απαγορεύεται η χρήση μολυβδοσωλήνων. 
 
Οι πλαστικοί σωλήνες τόσο στο δίκτυο αποχέτευσης όσο και στο δίκτυο αερισμού θα είναι ονομαστικής 
πίεσης 6 ατμοσφαιρών. 
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Οι πλαστικοί σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους ανάλογα με το υλικό κατασκευής των. Για όλα τα υλικά 
θεωρούμε ότι οι σωλήνες διαστέλλονται κατά ένα εκατοστό ανά μέτρο μήκους και Dθ= 50 Κ. 
 
Σωλήνες από  U-PVC κατά ΕΛΟΤ  476/81 συνδέονται με μούφα και ελαστικό παρέμβυσμα. Στις 
περιπτώσεις αυτές το άκρο που σφηνώνεται στη μούφα  διαμορφώνεται έτσι ώστε να έχει κωνικότητα 
περίπου 15 μοίρες. 
 
Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει το εισερχόμενο άκρο  να  απέχει από το βαθύτερο σημείο της μούφας 10 
mm περίπου. Δεν επιτρέπεται ελεύθερο μήκος σωλήνα  ανάμεσα σε δύο μούφες μεγαλύτερο των 2 m. 
 
Tα ειδικά τεμάχια δεν επιτρέπεται να κόβονται και πρέπει να μπορούν να εισχωρήσουν σε όλο το βάθος 
της μούφας. 
 
Σωλήνες από U-PVC όπως επίσης και από HT- ABS/ASA επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις να 
κολλούνται (π.χ αξιοποίηση σε μικρά μήκη). Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά 
σωλήνες με μούφα η δε κόλληση γίνεται με συγκολλητική ύλη  που προδιαγράφει ο κατασκευαστής. 
 
Σωλήνες συγκολλούμενοι δεν παραλαμβάνουν συστολοδιαστολές. Τα χρησιμοποιούμενα μήκη δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 2 m. 
 
Σωλήνες HT- PP και HT ABS/ASA με μούφα συνδέονται όπως και αυτοί από   U-PVC.  
 
Σωλήνες ΡΕ και ΡΡ χωρίς μούφα μήκους μέχρι και 5 m μπορούν να συνδέονται με συγκόλληση. Στις 
περιπτώσεις αυτές όπως και στη σύνδεση  μεγαλύτερων μηκών, οπότε απαιτείται η χρήση μούφας πρέπει  
να ελέγχεται η παραλαβή των συστολοδιαστολών σε συνάρτηση με το μήκος της μούφας και τη 
δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης του σωλήνα. 
 
Η σύνδεση με με συγκόλληση γίνεται με θέρμανση των λείων άκρων του σωλήνα ή με πρόσθετη 
ηλεκτρική μούφα. 
 
Σωλήνες ΡΕ μπορούν να συνδέονται με σύσφιξη φλαντζών που συγκολλούνται στα δύο άκρα. Οι 
φλάντζες συσφίγγονται με σφήνα σε διαιρετό πρόσθετο εξάρτημα. Ο σύνδεσμος αυτός είναι λυόμενος. 
 
Οι θερμοκρασίες συγκόλλησης των σωλήνων ΡΡ είναι χαμηλότερες από αυτές των σωλήνων ΡΕ και 
απαιτούν κατά τη σύνδεση αυτή ιδιαίτερη προσοχή. 
 
Για τη διαμόρφωση των σωληνώσεων από πλαστικούς  σωλήνες στις διακλαδώσεις , αλλαγές πορείας ή 
διατομής, στις συνδέσεις εξαρτημάτων κλπ χρησιμοποιούνται πάντα ειδικά τεμάχια που συνδέονται στην 
εγκατάσταση όπως και οι σωλήνες. 
 
Για τη σύνδεση των πλαστικών σωλήνων με σωλήνες ή σωληνωτά τμήματα ή ειδικά τεμάχια ή εξαρτήματα 
από άλλο υλικό κατασκευής, χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια και ειδικά παρεμβύσματα  κατά περίπτωση. 
 
Για την παραλαβή των συστολοδιαστολών μέσα σε κτίρια  πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα 
αυξομείωσης  του μήκους, για μεν τις σωληνώσεις ακαθάρτων  5 mm, για δε τις σωληνώσεις βρόχινων 
νερών 2 mm ανά μέτρο μήκους. 
 
Οι πλαστικοί σωλήνες πρέπει  να προστατεύονται από εσωτερικές  τάσεις  του υλικού τους  ιδιαίτερα σε 
χαμηλές θερμοκρασίες. 
 
Συγκόλληση των πλαστικών σωλήνων  σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5 0C πρέπει να αποφεύγεται. 
 
Η στήριξη των πλαστικών σωλήνων επιτρέπεται μόνο με ειδικά γιά αυτούς στηρίγματα. Αυτά πρέπει να 
περιβάλλουν το σωλήνα  σε όλη του την περιφέρεια  και να είναι απόλυτα  προσαρμοσμένα στην 
εξωτερική διάμετρο. Γάντζοι ανάρτησης με υποδοχές διαμορφωμένες από τμήματα σωλήνων δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα. 
 
Κατά τη στήριξη των σωλήνων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συστολοδιαστολή τους με τις αυξομειώσεις 
της θερμοκρασίας. 
 
Ως ελάχιστες αποστάσεις γιά την τοποθέτηση  των στηριγμάτων συνιστώνται για: 

▪ Οριζόντιες σωληνώσεις : 10 Χ  Εξωτερική διάμετρο 
▪  Κατακόρυφες στήλες : Ανάλογα με τη διάμετρο 1 ως 2 μέτρα.    
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Κατά τη στεγανοποίηση ή το φράξιμο οπών διελεύσεως πλαστικών σωλήνων μέσα από οικοδομικά 
στοιχεία, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  η συστολοδιαστολή τους με την αυξομείωση της θερμοκρασίας. 
 
Σωληνώσεις επιτρέπεται να εγκιβωτίζονται μέσα σε σκυρόδεμα, εφόσον όμως κατά τη σκυρόδεση δεν θα 
πληρωθούν διάκενα που έχουν προβλεφθεί γιά τη συστολοδιαστολή των. 
 
 
Στόμια καθαρισμού 
 
Τα στόμια καθαρισμού είναι ειδικά τεμάχια τα οποία χρησιμεύουν για την επιθεώρηση, γενική 
συντήρησηκαι καθαρισμό του δικτύου, από την τυχόν συσσώρευση υλικών που μπορούν να 
προκαλέσουν έμφραξή του. 
 
Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

- σωληνοστόμια και  
- ακροστόμια   

   
Σανσωληνοστόμιο νοείται ειδικό τεμάχιο με διαμορφωμένο επί της κυκλικής επιφάνειας του, άνοιγμα 
κυκλικής, ελλειπτικής ή ορθογωνικής διατομής και το αντίστοιχο σφραγιστικό κάλυμμα (πώμα). 
Σαν ακροστόμιο εννοείται το στόμιο καθαρισμού που το άνοιγμα του βρίσκεται στο άκρο σωλήνα. 
Σαν ειδικό τεμάχιο ακροστομίου εννοείται όταν το ανοικτό άκρο είναι διαμορφωμένο επί ειδικού τεμαχίου. 
 
Στόμια καθαρισμού προβλέπονται στις παρακάτω θέσεις: 

1. Στο υψηλότερο άκρο των σωληνώσεων πολλαπλής σύνδεσης. 
2. Στις στήλες αποχέτευσης ή σε τυχόν κατακόρυφα τμήματα των συλλεκτηρίων σωληνώσεων. 
3. Στον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό, τουλάχιστον κάθε 20 μέτρα. 
4. Στον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό πριν από κάθε αλλαγή διεύθυνσης κατά την πορεία των 

λυμάτων όταν η αλλαγή διεύθυνσης είναι μεγαλύτερη από 45 0 . 
5. Στα όρια του οικοπέδου και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 15 μέτρων από το  δημόσιο δίκτυο 

αποχέτευσης. 
 
Τα στόμια καθαρισμού τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πάντα επισκέψιμα.Όταν χρειάζεται 
είναι δυνατόν να τοποθετούνται σε ειδικά φρεάτια επίσκεψης. 
 
Τα ακροστόμια ανάλογα με τις απαιτήσεις εναρμονισμού τους στα οικοδομικά τελειώματα διακρίνονται στις 
εξής κατηγορίες: 

1. Σε χώρους που απαιτείται ένταξή τους στα οικοδομικά τελειώματα 
- στόμια καθαρισμού -δαπέδου (F.C.O) 
- στόμια καθαρισμού- τοίχου ( W.C.O) 

2. Σε χώρους που δεν είναι απαραίτητη η ένταξή τους στα οικοδομικά τελειώματα τοποθετούμε κοινά 
πώματα σωλήνων επί διακλαδώσεων 45 0. 

 
Τα σωληνοστόμια εν γένει θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό από το οποίο είναικατασκευασμένες 
οι σωληνώσεις αποχέτευσης, θα είναι τυποποιημένης κατασκευής και θα κλείνουν αεροστεγώς με καπάκι 
και βίδες. 
 
Τα ακροστόμια δαπέδου και τοίχου θα είναι πλαστικά (βαρέως τύπου) ή ορειχάλκινα ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της κατασκευής. 
 
Παγίδες  
 
Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς, πρέπει να φέρουν ατομική παγίδα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τα 
στόμια αποστράγγισης δαπέδου θα έχουν επίσης ενσωματωμένη παγίδα, εφόσον δε συνδέονται στο 
σύστημα ακαθάρτων μπορούν να δέχονται λύματα μέσω ατομικής παγίδας από νιπτήρες, κατιονιστήρες 
κλπ. 
 
Σιφώνια δαπέδου 
 
Αυτά θα είναι εξ ολοκλήρου πλαστικά τυποποιημένα με σχάρα 15cm x 15cm. Το σιφώνι θα τοποθετείται 
μέσα στο δάπεδο κατά τρόπο ώστε το πάνω μέροςτης σχάρας και του πώματος να βρίσκεται σε πλήρη 
ευθυγράμμιση με το δάπεδο. 
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Αποστραγγίσεις δαπέδων και μηχανημάτων 
 
Στο λεβητοστάσιο σε θέση που θα φαίνεται στα σχέδια θα τοποθετηθεί  στόμιο αποστράγγισης δαπέδων 
και μηχανημάτων.Η σύνδεσή τους προς το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνεται μέσω παγίδας. Η                      
διάμετρος του στομίου αποστράγγισης θα είναι κατά δύο μεγέθη μεγαλύτερη από τη διάμετρο του σωλήνα 
απορροής. 
 
Στόμιο αποστράγγισης δαπέδου  
Θα είναι πλαστικό τυποποιημένο καταλλήλου διαμέτρου. 
 
Μηχανοσίφωνας και γενικοί αγωγοί απορροής  
 
Θα τοποθετηθεί τυποποιημένος πλαστικός μηχανοσίφωνας με στόμια καθαρισμού και βαλβίδα εισπνοής 
(Μίκα) σε θέση του γενικού αγωγού απορροής όπως φαίνεται στα σχέδια.Ομηχανοσίφωνας θα 
εγκατασταθεί μέσα σε ιδιαίτερο υπόγειο φρεάτιο. 
 
Aπαγορεύεται η χρήση μολύβδινων σιφωνίων δαπέδου. 
 
Φρεάτια επίσκεψης δικτύων ακαθάρτων  
 
Τα φρεάτια είναι χώροι που επιτρέπουν την επίσκεψη σε στόμια καθαρισμού και επιθεώρησης σε 
οσμοπαγίδες και βαλβίδες που βρίσκονται κάτωαπό την στάθμη δαπέδου του υπογείου του κτιρίου ή του 
εδάφους του οικοπέδου που εξυπηρετούνται από την εγκατάσταση αποχέτευσης.  
 
Τα φρεάτια είναι κυκλικής ή παραλληλόγραμμης διατομής, προκατασκευασμένα. 
 
Τα φρεάτια πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του κατασκευαστή και θα είναι 
από μπετόν. Τα κυκλικά ενδεικτικά θα είναι από προκατασκευασμένους δακτυλίους σκυροδέματος (Φ350, 
Φ500, Φ600, Φ800, Φ1000 mm) που θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας τους από τον 
κατασκευαστή. 
 
Τα καλύμματά τους θα πρέπει να εξασφαλίζουν στα φρεάτια την υδατοστεγανότητα και να εναρμονίζονται 
στις απαιτήσεις αντοχής των 150 ΚNt όπως αυτές προκύπτουν από τα φορτία που ενδέχεται να τα 
καταπονήσουν. Η κατηγορία των καλυμμάτων είναι σύμφωνη με τα DIN EN 124 και DIN 1229. 
 
 
3. Δοκιμή των εγκαταστάσεων αποχέτευσης 
 
Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει να ελέγχονται τόσο στη φάση κατασκευής όσο και μετά την 
ολοκλήρωσή τους  για να διαπιστωθεί η συμπεριφορά τους  ως προς τις διατάξεις της  ΤΟΤΕΕ 2412/86. 
  
Η εγκατάσταση αποχέτευσης εξαιτίας  της λειτουργικής και κατασκευαστικής ιδιομορφίας  δεν παρέχει τη 
δυνατότητα  αξιόπιστων δοκιμαστικών ελέγχων της πλήρους λειτουργίας. 
 
Τμηματικοί έλεγχοι της λειτουργίας ακόμη και με θετικά αποτελέσματα δεν συνεπάγονται συμπεράσματα 
γιά την ποιοτική στάθμη της όλης κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης. 
 
Ελεγχοι κατά τμήματα και σε όλες τις φάσεις του έργου γιά την ποιότητα κατασκευής  όσο και γιά την 
λειτουργικότητα  συνιστώνται γιατί περιορίζουν τις επιπτώσεις που δημιουργεί η μη δυνατότητα του 
πληρους δοκιμαστικού ελέγχου της πλήρους λειτουργίας. 
 
Σε κάθε φάση του έργου συνιστάται να ελέγχεται τουλάχιστον: 

▪ Η χρησιμοποίηση κατάλληλων και συνεργαζομένων υλικών 
▪ Η στεγανότητα των συνδέσεων 
▪ Η αποτελεσματική στήριξη των σωληνώσεων και η εξασφάλιση των απαιτούμενων κλίσεων. 
▪ Η προστασία των σωληνώσεων από την εισχώρηση ξένων υλικών σε αυτές. 
▪ Η διατήρηση ελεύθερης διατομής των σωληνώσεων από εσωτερικές προεξοχές, ιδιαίτερα στις 

περιοχές των συνδέσεων. 
 
Τελικός έλεγχος 
 
Ο τελικός έλεγχος της πλήρους εγκατάστασης είναι υποχρεωτικός και περιλαμβάνει: 
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▪ Δοκιμή στεγανότητας  με αέρα 
Η δοκιμή στεγανότητας με αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση της αεροστεγανότητας της εγκατάστασης και 
συνίσταται να εκτελείται γιά όλη την εγκατάσταση  ταυτόχρονα. Σε πολυώροφα κτίρια και ειδικά κτίρια 
επιτρέπεται η δοκιμή αυτή να γίνεται κατά τμήματα. 
  

▪ Προετοιμασία 
- Όλες  οι οσμοπαγίδες ελέγχονται γιά τη λειτουργικότητά τους. 
- Μετά την πλήρωση όλων των οσμοπαγίδων με νερό σφραγίζονται όλα τα υπάρχοντα 

ανοίγματα με εκτονούμενα ελαστικά βύσματα. Γιά να διασφαλισθεί η αεροστεγανότητα στην 
τελευταία κάτω κατάληξη των σωληνώσεων μπορεί να  διοχετεύεται μέσα στην εγκ/σημιά 
μικρή ποσότητα νερού. 

- Στην απόληξη μιας στήλης της εγκατάστασης συνδέεται ειδικό τεμάχιο “Τ” με έναν κρουνό σε 
κάθε ένα από τα δύο ελεύθερα σκέλη του. Στο ένα σκέλος  του “Τ” μέσω εύκαμπτου σωλήνα 
συνδέεται ένα μανόμετρο  κατάλληλης κλίμακας μέτρησης και στο άλλο μία αντλία αέρα. 

- Μέσω αντλίας εισάγεται αέρας στην εγκατάσταση  μέχρις ότου η ένδειξη του μανομέτρου 
φθάσει στα 375 Pa (38 mm ΣΥ) και κλείνεται η ειαγωγή αέρα. 

 
▪ Έλεγχος 

Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή γιά χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3 
λεπτών. 
 

▪ Εντοπισμός σημείων διαρροής 
Ο εντοπισμός των σημείων διαρροής σε περίπτωση που η δοκιμή είναι ανεπιτυχής γίνεται με κάψουλες 
καπνού ή δυσόσμων αερίων μέσα στην εγκατάσταση. Η επάλειψη των πιθανών σημείων διαρροής με 
σαπουνοδιάλυση είναι δυνατόν να δόσει τα ίδια αποτελέσματα εντοπισμού των διαρροών. 
 
Σε όλη τη διάρκεια του εντοπισμού των διαρροών η πίεση πρέπει να παραμένει στα επίπεδα των 375 Pa. 
 
Η χρήση καπνογόνων φυσιγγίων πρέπει να αποφεύγεται σε εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν πλαστικές 
σωλήνες ή ελαστικά συνδετικά υλικά. 
 

▪ Δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης 
Η δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης εκτελείται μετά την επιτυχή δοκιμή στεγανότητας. 
 
Η δοκιμή αυτή σκοπό έχει την εξακρίβωση της διατήρησης του απαιτούμενου ύψους απομόνωσης μέσα 
σε όλες τις οσμοπαγίδες της εγκατάστασης. Ως απαιτούμενο ύψος απομόνωσης μετά την δοκιμαστική 
χρήση καθορίζεται το ύψος των 25 mm. 
 
Η δοκιμή είναι πολλαπλή και εκτελείται κατά τμήματα σε σωληνώσεις σύνδεσης σε κατακόρυφες στήλες  
και σε οριζόντιες συλλεκτήριες σωληνώσεις. 
 
Για την εκτέλεση της δοκιμής επιλέγεται αριθμός υδραυλικών υποδοχέων κατά το δυνατόν γειτονικών που 
συνδέονται στον ίδιο κλάδο οριζόντιο ή κατακόρυφο της εγκατάστασης. 
 
Οπωσδήποτε επιλέγονται οι πιο απομακρυσμένοι από τη στήλη, γιά οριζόντιες σωληνώσεις και οι 
πλησιέστερες στην απόληξη  της στήλης γιά κατακόρυφες σωληνώσεις. 
 
Ο αριθμός και το είδος των επιλεγομένων για ταυτόχρονη εκφόρτιση υποδοχέων  γίνεται με βάση τον 
παρακάτω πίνακα: 
 

 
 

Τύπος χρήσης 
κτιρίου 

 
 

 
Αριθμός ΥΥ από 

κάθε είδος σε 
στήλη ή οριζόντιο 

κλάδο 
 

Αριθμός ΥΥ  που πρέπει  να εκφορτωθούν  ταυτόχρονα 

Λεκάνη  με 
ΔΚ 9 L 

Nιπτήρες 
Νεροχύτες 
Κουζινών 

 
 

1 - 9 1 1  

10 – 18 1 2  
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Τύπος χρήσης 
κτιρίου 

 
 

 
Αριθμός ΥΥ από 

κάθε είδος σε 
στήλη ή οριζόντιο 

κλάδο 
 

Αριθμός ΥΥ  που πρέπει  να εκφορτωθούν  ταυτόχρονα 

Λεκάνη  με 
ΔΚ 9 L 

Nιπτήρες 
Νεροχύτες 
Κουζινών 

Δημόσια ή 
εμπορική 

 

19 – 26 2 2  

27 – 52 2 3  

53 - 78 3 4  

79 - 100 3 5  

Ως εκφόρτιση υδραυλικού υποδοχέα νοείται: 
a) Το άνοιγμα του πώματος της απορροής του τη χρονική στιγμή έναρξης της  δοκιμής και εφόσον  

προηγουμένως αυτός έχει πληρωθεί με νερό μέχρι τη στάθμη υπερχείλισης. 
b) b)Η θέση  σε λειτουργία του δοχείου έκπλυσης των λεκανών αποχωρητηρίων τη χρονική στιγμή 

έναρξης της δοκιμής πλήρους εκκένωσης. 
 
Μετά το πέρας των διαδοχικών φορτίσεων κάθε στήλης η εγκατάσταση σφραγίζεται  αεροστεγώς όπως 
ακριβώς στη δοκιμή στεγανότητας με αέρα, χωρίς να εισαχθεί νερό σε καμμία παγίδα της εγκατάστασης. 
 
Στην εγκατάσταση εισάγεται αέρας όπως ακριβώς στη δοκιμή στεγανότητας με αέρα  αλλά με πίεση 246 
Pa και κλείνεται η εισαγωγή αέρα. 
 

▪ Έλεγχος 
Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν επιτευχθεί η πίεση των 246 Pa  και διατηρηθεί επί 3 λεπτά. 
 

▪ Εντοπισμός σημείων ανεπιτυχούς δοκιμής 
Οσμοπαγίδες που δεν είναι σε θέση να συγκρατήσουν  την πίεση δοκιμής εντοπίζονται είτε με τρόπο 
αντίστοιχο προς αυτό της δοκιμής  στεγανότητας ή ακουστικά με αλλεπάλληλες δοκιμές. 
 

▪ Δοκιμές σε προσθήκες ή μετατροπές εγκαταστάσεων 
Προσθήκες ή μετατροπές σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγχονται όπως αυτές των νέων 
κτιρίων. 
 

▪ Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων αποχέτευσης 
Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης που έχουν κατασκευασθεί με τις διατάξεις της ΤΟΤΕΕ 2412/856 γιά να 
διατηρήσουν την αντοχή τους  και τη λειτουργικότητά τους πρέπει να αντιμετωπίζονται  σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτής.Για την επίτευξη του σκοπού αυτού πρέπει να παραδίδονται στο χρήστη του κτιρίου 
τουλάχιστο το διάγραμμα ακαθάρτων και βρόχινων νερών. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας 

1. Γενικοί όροι -  Κανονισμοί  
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως ισχύουν 
σήμερα, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους:  

▪ Κανονισμός Πυροπροστασίας των Κτιρίων Π. Δ. 41/ΦΕΚ 80A/7-5-18  
▪ Πυροσβεστική διάταξη 15/2014 ΦΕΚ Αριθ. 3149/Β/24-11-2014 
▪ Την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ, "Εγκαταστάσεις σε Κτίρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό" 

ΤΟΤΕΕ 2451/86.  
▪ Σχετικές Υπουργικές αποφάσεις ανά υλικό 
▪ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)  
▪ Κανονισμοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384  
▪ Αμερικάνικοι κανονισμοί πυροπροστασίας NationalFire Protection Association (NFPA)  

Σημείωση: Η εφαρμογή των κανονισμών πυροπροστασίας του ΝFΡΑ δεν είναι υποχρεωτική για τον 
Ανάδοχο, που μπορεί να τους εφαρμόζει όταν οι λοιποί κανονισμοί εμφανίζουν σχετικά κενά. Οι φορητοί 
πυροσβεστήρες καθώς και η πυροσβεστικές φωλιές προβλέπεται να συνοδεύονται από πινακίδα 
σήμανσης.  
 
2. Προδιαγραφές υλικών 
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Πυροσβεστική φωλιά  
Αυτή θα αποτελείται από ένα μεταλλικό ερμάριο, κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση και προστασία 
έναντι οξείδωσης, για ορατή εγκατάσταση διαστάσεων περίπου 0,40 x 0,40μ. από λαμαρίνα DKP, πάχους 
1, 50 χλσ. Το ερμάριο θα φέρει μπροστινή μεταλλική πόρτα με ένα φύλλoπου θα κλείνει με κατάλληλη 
χειρολαβή χωρίς κλειδαριά. Μέσα στο ερμάριο θα υπάρχουν τα εξής όργανα:  

1) Τύμπανο περιελίξεως ή βραχίονας από ανοξείδωτο μέταλλο για την ανάρτηση του εύκαμπτου 
ελαστικού σωλήνα νερού 

2) Ένα τεμάχιο ελαστικού σωλήνα πυροσβέσεως ενισχυμένου με πλέγμα, πάχους τουλάχιστον 
1mm. διαμέτρου 1/2" και μήκους 20 μ. Ο σωλήνας θα φέρει στο ένα ελεύθερο άκρο του 
προσαρμοσμένο αυλό.  

3) Πυροσβεστική σφαιρική βάνα, ορειχάλκινη Φ 1/2".  
4) Πυροσβεστικό αυλό εκτοξεύσεως νερού από πλαστικό ή αλουμίνιο. 

 
Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως περιεκτικότητας 6Kg με προωθητικό μέσο άζωτο Οι φορητοί 
πυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7: «Φορητοί 
πυροσβεστήρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μεθόδου δοκιμής» όπως κάθε 
φορά ισχύει και τις Κ.Υ.Α 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β’ 52): «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά 
πυροσβεστήρων, διαδικασίες αναγόμωσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α 
17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ β’ 1218). Το κατασβεστικό υλικό (ξηρή σκόνη) και το προωθητικό αέριο 
βρίσκονται μέσα στο ίδιο δοχείο (πυροσβεστήρας εγκλωβισμένης πίεσης) ούτως ώστε ο πυροσβεστήρας 
να βρίσκεται συνεχώς υπό πίεση 14-16 bar. Πιέζοντας προς τα κάτω τον μοχλό λειτουργίας (κλείστρο) το 
κατασβεστικό υλικό απελευθερώνεται.  
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

✓ Σώμα: Ο κύλινδρος είναι φτιαγμένος από χαλυβδοέλασμα FePo1, υψηλής ποιότητας. Έχει βαφεί 
με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) σε θερμοκρασία 180οCμε χρώμα κόκκινο RAL 3000. Πίεση 
δοκιμής 24 bar. Πίεση θραύσης 68 BAR. Φέρει Πιστοποίηση CE 0437 σύμφωνα με Οδηγία 
97/23/ΕΚ  

✓ Κλείστρο: Ορειχάλκινο τύπου αυτόκλειστρου με δυνατότητα πολλαπλής ενεργοποίησης. Επίσης 
χρησιμοποιείται ως χειρολαβή μεταφοράς του πυροσβεστήρα.  

✓ Φέρει μανόμετρο για την ένδειξη της εσωτερικής πίεσης. Ο ενδεικτικός μηχανισμός πίεσης 
(μανόμετρο) έχει ως σκοπό να παρέχει ένδειξη για το αν ο πυροσβεστήρας περιέχει το 
απαραίτητο προωθητικό αέριο προκειμένου να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Σε κάθε τύπο 
πυροσβεστήρα όπου εγκαθίσταται μανόμετρο, αυτό θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: Η κλίμακα του μανομέτρου θα χωρίζεται σε τρεις χρωματικές ζώνες: - Χαμηλή 
πίεση: Κόκκινο χρώμα - Κανονική πίεση σε όλο το εύρος της θερμοκρασιακής περιοχής 
λειτουργίας από PTmin μέχρι PTmax: Πράσινο χρώμα - Υπερπίεση: Κόκκινο χρώμα Στο μέσο της 
πράσινης περιοχής σημειώνεται η ονομαστική πίεση λειτουργίας στους 20 OC. 

✓ Πιστοποίηση CE. 
✓ Λάστιχο - Βάση Ο πυροσβεστήρας συνοδεύεται από τη βάση ανάρτησης. Eπίσης, φέρει ελαστικό 

σωλήνα για την κατεύθυνση του κατασβεστικού υλικού στην εστία της φωτιάς.  
✓ Κατασβεστικό Υλικό: Σκόνη τύπου ABC – MAP 40%. Η σκόνη είναι ηλεκτρικά μή αγώγιμη και 

συνεπώς ασφαλής για την καταπολέμηση πυρκαγιών και σε ηλεκτρικό εξοπλισμό χαμηλής τάσης. 
Κατασκευασμένη σύμφωνα με ΕΝ-615. Η κατασβεστική ικανότητα του είναι 21A-113Β-C και η 
χωρητικότητα του 6Κg. Θερμοκρασία λειτουργίας -200Cέως- +60 0C. 

✓ Περόνη ασφαλείας ή αντίστοιχο μηχανισμό ο οποίος θα αφαιρείται με δύναμη μεταξύ 20-100 N. Η 
περόνη ασφαλείας συγκρατείται στη θέση της με διάταξη μολυβδοσφραγίδας ή ειδικού πλαστικού 
δεματικού, η οποία κατά τη χρήση καταστρέφεται. Δεν επιτρέπεται η χρήση διατάξεων 
συγκράτησης της περόνης που μπορούν μετά την αφαίρεσή τους να επαναχρησιμοποιηθούν. 

✓ Πινακίδα οδηγιών – πληροφοριών κατά τις προδιαγραφές του προτύπου EN3–7 
 
Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2) περιεκτικότητας 5Kg 
 Οι φορητοί πυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7: 
«Φορητοί πυροσβεστήρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μεθόδου δοκιμής» όπως 
κάθε φορά ισχύει και τις Κ.Υ.Α 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β’ 52): «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά 
πυροσβεστήρων, διαδικασίες αναγόμωσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α 
17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ β’ 1218). Το κατασβεστικό υλικό είναι το διοξείδιο του άνθρακα και θα πρέπει 
να περιέχει μέγιστο ποσοστό υγρασίας κατά βάρος 0,0015%. Είναι επιτρεπτό να χρησιμοποιείται άλλο 
αέριο για την ανίχνευση διαρροών (συνήθως ήλιο).Το αέριο εντός του πυεοσβεστήραβρίσκεται συνεχώς 
υπό πίεση 50barσε θερμοκρασία 200C. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: Ps = 169,3 – 216.1 barστους +60 
0C.Πιέζοντας προς τα κάτω τον μοχλό λειτουργίας (κλείστρο) το κατασβεστικό υλικό απελευθερώνεται.  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
✓ Σώμα: Ο κύλινδρος είναι φτιαγμένος από έλασμα  κράματος χάλυβα με χρώμιο και μολυβδένιο. 

Έχει βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) σε θερμοκρασία 180οC με χρώμα κόκκινο RAL 
3000. Πίεση δοκιμής 250-310bar.  Φέρει Πιστοποίηση CE 0437 σύμφωνα με Οδηγία 97/23/ΕΚ  

✓ Κλείστρο: Ορειχάλκινο τύπου αυτόκλειστρου με δυνατότητα πολλαπλής ενεργοποίησης. Επίσης 
χρησιμοποιείται ως χειρολαβή μεταφοράς του πυροσβεστήρα 

✓ Σωλήνας - Χοάνη: Όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα με μάζα γόμωσης 
μεγαλύτερη των 3kg πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ελαστικό σωλήνα με χοάνη εκτόξευσης για 
την κατεύθυνση του κατασβεστικού υλικού στην εστία της φωτιάς. Ο ελαστικός σωλήνας φέρει 
ειδική ενίσχυση με σιδερένιο πλέγμα προκειμένου να είναι σε θέση να αντέξει τις υψηλές πιέσεις 
που αναπτύσσονται.  

✓ Ασφάλεια υπερπίεσης:Δίσκος διαρρήξεως τοποθετημένος στο κλείστρο σε πίεσηPsέως 1,1 xPs 
✓ Πιστοποίηση CE  
✓ Βάση Ο πυροσβεστήρας συνοδεύεται από τη βάση ανάρτησης.  
✓ Κατασβεστικό Υλικό:Το αέριο CO2 αποθηκεύεται σε υγροποιημένη μορφή υπό υψηλή πίεση. 

Εκτοξεύεται διαμέσου ειδικού ακροφυσίου (χοάνης). Δεν αφήνει κατάλοιπα και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε πυρκαγιές υψηλής τάσης λόγω της υψηλής διηλεκτρικής του αντοχής. 
Ασφυξιογόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις. Η κατασβεστική ικανότητα του είναι 55Β-C και η 
χωρητικότητα του 5Κg. Θερμοκρασία λειτουργίας -200C έως- +60 0C. 

✓ Περόνη ασφαλείας ή αντίστοιχο μηχανισμό ο οποίος θα αφαιρείται με δύναμη μεταξύ 20-100 N. Η 
περόνη ασφαλείας συγκρατείται στη θέση της με διάταξη μολυβδοσφραγίδας ή ειδικού πλαστικού 
δεματικού, η οποία κατά τη χρήση καταστρέφεται. Δεν επιτρέπεται η χρήση διατάξεων 
συγκράτησης της περόνης που μπορούν μετά την αφαίρεσή τους να επαναχρησιμοποιηθούν. 

✓ Πινακίδα οδηγιών – πληροφοριών κατά τις προδιαγραφές του προτύπου EN3–7 
 
Αυτοδιεγειρόμενος (αυτόματος) πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως περιεκτικότητας 6Kg με 
προωθητικό μέσο άζωτο. Οίπυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7: «Φορητοί πυροσβεστήρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μεθόδου 
δοκιμής» όπως κάθε φορά ισχύει και τις Κ.Υ.Α 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β’ 52): «Προϋποθέσεις 
διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες αναγόμωσης» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ β’ 1218). Επιπλέον οι πυροσβεστήρες οροφής 
ξηρήςσκόνης πρέπει ναικανοποιούν τις διατάξειςτουάρθρου4του ΕΛΟΤ ΤΠ 150104050701:2009: 
«Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως».Το κατασβεστικό υλικό (ξηρή σκόνη) και το 
προωθητικό αέριο βρίσκονται μέσα στο ίδιο δοχείο (πυροσβεστήρας εγκλωβισμένης πίεσης) ούτως ώστε 
ο πυροσβεστήρας να βρίσκεται συνεχώς υπό πίεση 12-16 bar. Φέρουν θερμικά ενεργοποιούμενη κεφαλή, 
καταιονιστήρα τύπου Sprinkler με θερμοκρασία ενεργοποίησης τους 680C. Τοποθετούνται στην οροφή του 
χώρου προστασίας. Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί την ενεργοποίηση της θερμικής κεφαλής και 
την απελευθέρωση του κατασβεστικού μέσου χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.  
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

✓ Σώμα: Ο κύλινδρος είναι φτιαγμένος από χαλυβδοέλασμα FePo1, υψηλής ποιότητας. Έχει βαφεί 
με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα) σε θερμοκρασία 180οC με χρώμα κόκκινο RAL 3000. Πίεση 
δοκιμής 24 bar. Πίεση θραύσης 74 BAR. Φέρει Πιστοποίηση CE 0437 σύμφωνα με Οδηγία 
97/23/ΕΚ  

✓ Καταιονιστήρας (sprinkler): Ορειχάλκινος τύπου θραυόµενηςύαλου. Είναι επώνυμου οίκου και 
φέρει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Βρίσκεται στο κάτω µέρος του πυροσβεστήρα και είναι 
προστατευµένο από τυχαία χτυπήµατα. Θερµοκρασία θραύσης 680C (±30C) 

✓ Φέρει μανόμετρο για την ένδειξη της εσωτερικής πίεσης. Ο ενδεικτικός μηχανισμός πίεσης 
(μανόμετρο) έχει ως σκοπό να παρέχει ένδειξη για το αν ο πυροσβεστήρας περιέχει το 
απαραίτητο προωθητικό αέριο προκειμένου να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Σε κάθε τύπο 
πυροσβεστήρα όπου εγκαθίσταται μανόμετρο, αυτό θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: Η κλίμακα του μανομέτρου θα χωρίζεται σε τρεις χρωματικές ζώνες: - Χαμηλή 
πίεση: Κόκκινο χρώμα - Κανονική πίεση σε όλο το εύρος της θερμοκρασιακής περιοχής 
λειτουργίας από PTmin μέχρι PTmax: Πράσινο χρώμα - Υπερπίεση: Κόκκινο χρώμα Στο μέσο της 
πράσινης περιοχής σημειώνεται η ονομαστική πίεση λειτουργίας στους 20 OC. 

✓ Βάση στήριξης: Ο πυροσβεστήρας φέρει στο επάνω µέρος του ισχυρή επινικελωµένη βάση 
ανάρτησης στην οροφή. Η βάση αφαιρείται εύκολα από τον πυροσβεστήρα, απλοποιώντας έτσι τη 
διαδικασία της εγκατάστασης και συντήρησης.  

✓ Κατασβεστικό Υλικό: Σκόνη τύπου ABC – MAP 40%. Η σκόνη είναι ηλεκτρικά μή αγώγιμη και 
συνεπώς ασφαλής για την καταπολέμηση πυρκαγιών και σε ηλεκτρικό εξοπλισμό χαμηλής τάσης. 
Κατασκευασμένη σύμφωνα με ΕΝ-615. Η κατασβεστική ικανότητα του είναι 21A-113Β-C και η 
χωρητικότητα του 6 Κg. Θερμοκρασία λειτουργίας -200C έως- +60 0C. 
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✓ Περόνη ασφαλείας ή αντίστοιχο μηχανισμό  
✓ Πιστοποίηση CE. 
✓ Πινακίδα οδηγιών – πληροφοριών κατά τις προδιαγραφές του προτύπου EN 3–7 

 
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης.Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων 
πυρανίχνευσης καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού», 
όπως κάθε φορά ισχύει. 
Το ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από τρεις ομάδες εξαρτημάτων: 

- Τον κεντρικό πίνακα ελέγχου του συστήματος 
- Τα εξαρτήματα ανίχνευσης της φωτιάς 
- Τα μέσα ένδειξης και σήμανσης 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
✓ Πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσηςΠρόκειται για τη συσκευή που αποτελεί την "καρδιά" ενός 

συστήματος πυρανίχνευσης. Απ' αυτόν εξαρτάται η τροφοδοσία και η σωστή λειτουργία όλων των 
επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος. Έργο του είναι η αναγνώριση και η επεξεργασία των 
σημάτων που φτάνουν σ' αυτόν από τις συσκευές ελέγχου και η παραγωγή των κατάλληλων 
σημάτων εξόδου προς τις συσκευές ένδειξης και σήμανσης. Ο τρόπος κατασκευής και λειτουργίας 
του πίνακα υπόκειται στις αυστηρές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 54-2 και ΕΝ 54-
4.Αυτός περιλαμβάνει: 
- Βασική μονάδα παροχής τάσης, η οποία συνδεόμενη με το δίκτυο της ΔΕΗ αναλαμβάνει να 

τροφοδοτήσει όλες τις συσκευές του συστήματος με την ασφαλή τάση (24 Vdc) που αυτές 
απαιτούν 

- Μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας (μπαταρίες), η οποία αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει όλες τις 
συσκευές του συστήματος με τάση σε περίπτωση διακοπής της τάσης του δικτύου. Οι μπαταρίες 
πρέπει να παρέχουν αυτονομία, όταν ο πίνακας βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, για 
τουλάχιστον 24 ώρες και για τουλάχιστον 30 λεπτά σε κατάσταση συναγερμού.  

- Μονάδα αυτόματης μεταγωγής από τη βασική στην εφεδρική τροφοδοσία και αντίστροφα. 
-  Μονάδα φόρτισης των μπαταριών, η οποία φροντίζει να είναι πάντα φορτισμένες οι μπαταρίες 

της εφεδρικής τροφοδοσίας. 
-  Μονάδες τροφοδοσίας, ελέγχου και επιτήρησης συσκευών ανίχνευσης φωτιάς (ζώνες ή βρόχοι 

ανίχνευσης). Είναι τα κυκλώματα που αναλαμβάνουν την τροφοδοσία, την επιτήρηση και τη 
λήψη των σημάτων από τους ανιχνευτές, τα κομβία και τις άλλες συσκευές ανίχνευσης. Ο 
πίνακας θα διαθέτει δύο ζώνες. 

-  Μονάδες ενεργοποίησης μέσων σήμανσης, στις οποίες συνδέονται οι σειρήνες, τα κουδούνια, οι 
φάροι και οι άλλες συσκευές που ενεργοποιούνται σε περίπτωση συναγερμού φωτιάς. 

-  Πίνακα ενδείξεων (από λάμπες, LEDs ή οθόνη υγρού κρυστάλλου) μέσα από τον οποίο ο 
χρήστης λαμβάνει πληροφορίες για τη σωστή λειτουργία και τα συμβάντα συναγερμού ή 
σφάλματος όλου του συστήματος πυρανίχνευσης. 

-  Χειριστήριο, από διακόπτες, κλειδαριές και μπουτόν μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να 
ενεργοποιήσει χειροκίνητα το σύστημα, να σταματήσει τις σειρήνες και να κάνει επανάταξη 
(reset) του συστήματος. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Ζώνες  πυροπροστασίας: 2 
- Μέγιστος αριθμός ανιχνευτών πυρκαγιάς σε μια ζώνη : 32 
- Γραμμή σύνδεσης : δύο καλώδια 
- Μέγιστη αντίσταση μιας γραμμής: 100 Ω 
Έξοδοι για κατάσταση πυρκαγιάς: 
- Αριθμός: 2 
- Τύπος: potential, relay with independent control 
- Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: (19-27,5) V DC / 1A 
Έξοδοι ρελέ για κατάσταση πυρκαγιάς: 
- Αριθμός: 2 
- Τύπος:  potential-free,1 switching, 1 NO 
- Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 3Α / 125V AC, 3A / 30V DC 
Έξοδοι ρελέ για κατάσταση σφάλματος: 
- Αριθμός: 1 
- Τύπος: none-monitored type activated on short-circuit (from potential free contact) 
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- Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: 5 VDC σε κανονική ανοιχτή κατάσταση / 0 VDC σε λειτουργία ενεργοποίησης 
Ενδείξεις καταχωρισμένων συμβάντων: LED, Ήχος (Ενσωματωμένος βομβητής) 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 100-240V AC 50/60 Hz 
Μπαταρίες ασφαλείας: 2x μπαταρίες μολύβδου 12V 7Ah (Τάση φόρτισης 28V DC) 
Λειτουργία σε λειτουργία Duty κατά τη διακοπή της κύριας τροφοδοσίας: 24V/1.2Ah 32 ώρες - 24V/4.5Ah 
120 ώρες - 24V/7.0Ah 180 ώρες 
Κατανάλωση στις εφεδρικές μπαταρίες: <35 mA στα 24V DC 
Τροφοδοσία σε εξωτερικές συσκευές: 19-27V DC 1.2A(Max) 
Ασφάλειες: 
- Κύρια παροχή 230V: 4.0 A 
- Μπαταρία εφεδρικής τροφοδοσίας: 6.0 A 
- Τροφοδοσία σε εξωτερικές συσκευές: 1.85 A αυτόματη 
- Παρακολούθηση εξόδων: 1.1 A αυτόματη 
 
Αναλογικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου σημειακής τεχνολογίας. 
 
Ο ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου θα είναι εγκεκριμένος κατά EN54. Θα πρέπει επίσης να είναι 
απόλυτα συμβατός με το βρόχο σημειακής αναγνώρισης του πίνακα πυρανίχνευσης. Το πρωτόκολλο 
επικοινωνίας με τον πίνακα πυρανίχνευσης θα είναι απόλυτα ψηφιακό.  
 
Ο ανιχνευτής θα κλειδώνει στη βάση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει σήμα βλάβης στο πίνακα 
πυρανίχνευσης σε περίπτωση αφαίρεσής του από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 
 
Ο ανιχνευτής θα είναι χαμηλού προφίλ και θα λειτουργεί με βάση το φαινόμενο της μείωσης φωτεινότητας 
λόγω παρουσίας καπνού. Θα συνδέεται στο κεντρικό πίνακα μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης και θα 
μεταφέρει τόσο τη διεύθυνσή του όσο και την ακριβή μέτρηση της ποσότητας καπνού που ανιχνεύει. Θα 
έχει συμμετρία στο θάλαμο ανίχνευσης για ομαλή ροή αέρα από όλες τις διευθύνσεις. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
Τάση τροφοδοσίας: (10-30) VDC 
Ρεύμα λειτουργίας: 120μΑ 
Κατάσταση πυρκαγιάς: 
(8-25) mA ή (18-55) mA 
Τερματικά: Για καλώδια με διατομή (0.8-2.5) mm2 
Βαθμός προστασίας: IP43 
Θερμοκρασία λειτουργίας:  - 10°C  έως  55°C 
Σχετική υγρασία: (93 ± 3)% στους  40°C 
Ευαισθησία: Σύμφωνα με το EN54-7 
Τοποθέτηση: με βάσεις  
Υλικό περιβλήματος : Πλαστικό ABS 
Προστατευόμενη περιοχή: κύκλος με διάμετρο 11 έως 15m 
Τεχνικό φυλλάδιο: 

Φαροσειρήνα: Οπτικοηχητική συσκευή αναγγελίας συναγερμού. 
 
Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για την οπτική και ηχητική αναγγελία συναγερμούπυρκαγιάς συστημάτων 
πυρανίχνευσης σημειακής τεχνολογίας και θα είναι εγκεκριμένη κατά ΕΝ54-3. Θα συνδέεται απευθείας 
στο βρόχο σημειακής αναγνώρισης με τον οποίο θα είναι συμβατή και θα προσλαμβάνει ισχύ για την 
λειτουργία της από αυτόν, χωρίς να απαιτείται διασύνδεση μέσω συσκευής κυκλώματος εντολής ή 
ξεχωριστήτροφοδοσία λειτουργίας. 
 
Η συσκευή θα φέρει ενσωματωμένη σειρήνα και φανό οπτικής αναγγελίας σε μία ενιαία μονάδα. 
 
Η συσκευή θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κουτί επίτοιχης εγκατάστασης, εσωτερικούχώρου και το σώμα 
της θα είναι κατασκευασμένο από κόκκινο θερμοπλαστικό υλικά υλικό υψηλής αντίστασης. 
 
Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των μηχανισμών θα είναι: 

• Τροφοδοσία 19 - 30 Vdc μέσω του βρόχου διευθυνσιοδότησης 

• Ηχητική ένταση σειρήνας 100±3 dB(A) . 

• Λυχνία LED για τον έλεγχο της κατάστασης της σειρήνας  

• IP20 
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Φωτισμός ασφαλείας και σήμανση κατεύθυνσης στυις οδεύσεις διαφυγής  
 
Φωτισμός ασφαλείας / φωτιστικά σώματα για φωτισμό έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα πρότυπα: 
 o ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 Lighting applications. Emergency lighting και  
o ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2.22 Luminaires for emergency lighting  
 
Τα φωτιστικά ασφαλείας και σήμανσης κατεύθυνσης οδεύσεων διαφυγής θα εγκατασταθούν, στις θέσεις 
που ενδεικτικά απεικονίζονται στα συνημμένα Σχέδια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς 
και διατάξεις πυροπροστασίας και τις υποδείξεις της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των 
εργασιών.  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
Τα φωτιστικά ασφαλείας και σήμανσης κατεύθυνσης οδεύσεων διαφυγής:  

•  θα είναι αυτόνομα και αυτοελεγχόμενα, συνεχούς λειτουργίας, τεχνολογίας λαμπτήρων LED, με 
ελάχιστη φωτεινή ροή 55 lumens   

• θα είναι με βάση από πλαστική ύλη, αυτοσβέσιμη που δεν θα συντηρεί την φωτιά, με κάλυμμα 
διαφανές πρισματικό ακρυλικό   

• θα φέρουν διατάξεις – συστήματα: 
o τροφοδοσίας από σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας (συσσωρευτές) με κύκλωμα ελέγχου 

και inverter για τη λειτουργία της φωτεινής πηγής  
o φόρτισης της εφεδρικής πηγής ενέργειας (συσσωρευτές) με ενδεικτική λυχνία LED 

λειτουργίας φόρτισης και προστασία από υπερφόρτιση ή πλήρης αποφόρτιση  
o αυτόματης μεταγωγής κύριας – εφεδρικής – κύριας πηγής ενέργειας με κομβίο - TEST - 

δοκιμής και ελέγχου, η οποία θα πρέπει να είναι ελάχιστη και να μην υπερβαίνει τα δέκα 
δευτερόλεπτα (10 sec) 

 • σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού, θα παρέχουν,εξασφαλίζουν και διατηρούν:  
o σε όλα τα σημεία του δαπέδου των εξόδων και των οδεύσεων διαφυγής ελάχιστη τιμή 
φωτισμού 10 lux, μετρούμενη στη στάθμη του δαπέδου  
o τον προβλεπόμενο φωτισμό για τουλάχιστον ενενήντα λεπτά της ώρας, με χρονυστέρηση 
ετοιμότητας 50% εντός 5 sec και 100% εντός 60 sec  
o δείκτη ομοιογένειας φωτισμού μέγιστο προς ελάχιστο μικρότερο από 40 (uniformity Emax: 
Emin ≤ 40 : 1 lx) και χρωματική απόδοση μεγαλύτερη από 40 (colour rendering Ra ≥ 40)   
 

• θα φέρουν τυποποιημένη αυτοκόλλητη σήμανση διάσωσης ή βοήθειας (με τα χαρακτηριστικά για 
κάθε περίπτωση σήματα που υποδεικνύουν τις εξόδους κινδύνου ή οδεύσεις / διευθύνσεις 
διαφυγής) σχήματος ορθογώνιου ή τετραγωνικού με λευκό εικονοσύμβολο σε πράσινο φόντο (το 
πράσινο θα καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας) τύπου EXIT, Οδός / 
Έξοδος Κινδύνου, Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί κτλ.  
 

Τα φωτιστικά σήμανσης κατεύθυνσης θα είναι συνεχούς λειτουργίας και θα πληρούν τις απαιτήσεις 
φωτισμού / φωτεινής ροής καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας τους (τόσο από κύρια - δίκτυο ΔΕΗ – όσο 
και εφεδρική - συσσωρευτές - πηγή ενέργειας).  
Τα φωτιστικά ασφαλείας και σήμανσης κατεύθυνσης οδεύσεων διαφυγής θα τροφοδοτηθούν: 

• με μόνιμη εγκατάσταση από κύρια και σίγουρη πηγή ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος δικτύου 
ΔΕΗ κατά ομάδες, με μέγιστο αριθμό είκοσι (20) φωτιστικά ανά γραμμή τροφοδοσίας 

• με ανεξάρτητες ηλεκτρικές γραμμές από χάλκινα καλώδια 3 x 1.5 mm2 με θερμοπλαστική 
μόνωση, από τον πλησιέστερο υφιστάμενο ηλεκτρολογικό πίνακα του χώρου και θα 
προστατεύονται από ανεξάρτητη ασφάλεια – μικροαυτόματο διακόπτη 10Α προμήθειας του 
αναδόχου, ενδεικτικού ισοδύναμου τύπου και κατασκευής με τις υφιστάμενες του πίνακα.  
 

Οι καλωδιώσεις τροφοδοσίας των φωτιστικών θα οδεύουν:  μέσα σε πλαστικές σωλήνες εντός της 
τοιχοποιΐας (όπου είναι εφικτό) ή  εμφανείς εντός πλαστικών ή και μεταλλικών καναλιών ή και σωλήνων. 
Όλες οι γραμμές θα διακλαδίζονται και θα ενώνονται μεταξύ τους μέσα σε πλαστικά κουτιά διακλάδωσης 
(κυκλικά ή ορθογώνια) με την βοήθεια διακλαδωτήρων ή κοχλιών συσφίγξεως πάνω σε μονωτικές βάσεις. 
Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι ανάλογα των χρησιμοποιούμενων πλαστικών σωλήνων. Τα εξαρτήματα 
στερέωσης των σωληνώσεων θα είναι γαλβανισμένα διμερή στηρίγματα και θα αγκυρούνται στα 
οικοδομικά στοιχεία με βύσματα.. 
 
Σήμανση ασφαλείας 
 
Τα σήματα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς και τα σήματα (πινακίδες) που αφορούν τον 
πυροσβεστικό εξοπλισμό με τα εγγενή χαρακτηριστικά τους να τοποθετούνται εγκαθίστανται σύμφωνα με 
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το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά σύμβολα Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας Καταχωρημένες 
ενδείξεις ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 
Α' 67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση 
με την Οδηγία 92/58/ EOK». 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Αναβατόριο Α.Μ.Ε.Α 

Το αναβατόριο εξυπηρετεί τη μετακίνηση ατόμων με μειωμένες κινητικές ικανότητες  ή εμποδιζόμενων 
ατόμων και την κάλυψη μικρών υψομετρικών διαφορών και συγκεκριμένα την κάλυψη της κατακόρυφης 
απόστασης μεταξύ της στάθμης του περιβάλλοντα χώρου και αυτής της εισόδου του κτιρίου. Το ωφέλιμο 
φορτίο του είναι τουλάχιστον 250 κιλά, δηλαδή έως 3 άτομα ή εναλλακτικά ένα αναπηρικό αμαξίδιο με ένα 
συνοδό. Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με όλες  τις προδιαγραφές κατασκευής ανυψωτικών 
μηχανημάτων, πιστοποιείται με το CE κατασκευής και πληροί όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΥΠΕΚΑ. Οι διαστάσεις του είναι κατάλληλες ώστε να μπορεί να χωράει στην πλατφόρμα του 
ένα αναπηρικό αμαξίδιο και ο συνοδός του.  

Το αναβατόριο είναι ψαλιδωτού τύπου και η κίνηση του είναι υδραυλική. Ο μηχανισμός του είναι 
καλυμμένος για τη μέγιστη ασφάλεια των χρηστών. Διαθέτει μηχανισμό έκτακτης ανάγκης (π.χ διακοπή 
ρεύματος), ο οποίος επιτρέπει τουλάχιστον την κάθοδο. Ο Οδηγός είναι μεταλλική κατασκευή από UPN και 
κοιλοδοκούς. Η πλατφόρμα διαθέτει τοιχώματα στις δύο πλευρές με πολυκαρβονικο κυψελωτό σε ύψος 
1.1 μ. Το πάτωμα από είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα αλουμινίου τύπου  «κριθαράκι».  

Σε κάθε στάση υπάρχει χειριστήριο τάσης 48 V με 1 μπουτόν κλήσης και ένα μπουτόν έκτακτης ανάγκης 
για λόγους ασφαλείας. Από κάθε στάση μπορούμε να χειριστούμε την κίνηση είτε προς τα επάνω είτε 
προς τα κάτω. Στην πλατφόρμα υπάρχει αντίστοιχο χειριστήριο με επιπλέον 1 μπουτόν μόνιμης πίεσης, 
που είναι για τον απεγκλωβισμό και λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 
Η ψαλιδωτή πλατφόρμα ελέγχεται μέσω του ηλεκτρολογικού πίνακα, ο οποίος τόσο αυτός όσο και η 
υπόλοιπη κατασκευή έχει την απαραίτητη προστασία έναντι ηλεκτρικών σφαλμάτων και 
βραχυκυκλωμάτων, για τη λειτουργία τους σε εξωτερικό χώρο. 
Τα χειριστήρια του κάθε ορόφου είναι ενσύρματα με κατάλληλα καλώδια όπως και το χειριστήριο της 
καμπίνας. Η κίνηση της πλατφόρμας γίνεται υδραυλικά με άμεση ανάρτηση μέσω της υδραυλικής 
μονάδας, η οποία διαθέτει  μονοφασικό κινητήρα 230 V/ 50 Ηz με κατάλληλη ισχύ για το μεταφερόμενο 
φορτίο και η ταχύτητα κίνησης είναι ≤ 0,15 m/s. Η παροχή του υδραυλικού λαδιού γίνεται με εύκαμπτο 
σωλήνα τύπου R1 – 3/8’’ – 3/8’’ 

Σπερχειάδα,  15 / 02 / 2021
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

Σωτήρης Αναγνώστου 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Σπερχειάδα, 15 / 02 / 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊστάμενη  Τ.Υ. 

Λίτσα Παταργιά 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

360 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

30 
ΗΜΕΡ.  

30 
ΗΜΕΡ.  

30 
ΗΜΕΡ.  

30 
ΗΜΕΡ.  

30 
ΗΜΕΡ.  

30 
ΗΜΕΡ.  

30 
ΗΜΕΡ.  

30 
ΗΜΕΡ.  

30 
ΗΜΕΡ.  

30 
ΗΜΕΡ.  

30 
ΗΜΕΡ.  

30 
ΗΜΕΡ.  

1.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -   
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

1.1   ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  

            

1.2  ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ  
ΣΤΡΩΣΕΙΣ  

                        

2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 2.1 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ                          

2.2 ΠΛΕΓΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 
Κ.Λ.Π.  

                        

3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - 
ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

3.1 ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ –  
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 
Κ.Λ.Π.    

                        

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

                        

5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  5.1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ (ΠΛΑΚΩΝ – ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ – 
∆ΑΠΕ∆ΩΝ) – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.  

                         

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  6.1 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

                        

7. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  
7.1 ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΠΟΡΤΕΣ –  
ΠΑΡΑΘΥΡΑ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Κ.Λ.Π.  

                        

  

  



           

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 

ΈΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ 
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 260.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΣΑΥ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
2. ΣΥΝΤΟΜΗ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
 
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
3.1 ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 
3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ- ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ 
 
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
7.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
7.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
7.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
7.5 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
7.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί 

στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου. 
 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 

• Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά 

έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

• Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. Σε 
προδιαγραφές  υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 

• Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 

τέχνης. 
 

Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής 
Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενημερώσει τους επικεφαλής των 

συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ 
από τα συνεργεία τους. 
 
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 

εργαζομένων ελέγχεται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Πολιτική και δέσμευσή μας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας σε όλες 
τις δραστηριότητές της. 
 
Για να υλοποιήσουμε την πολιτική μας προσπαθούμε να: 

• αναγνωρίζουμε και προλαμβάνουμε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τις 

εργασίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, 

• συνεργαζόμαστε με το προσωπικό μας για θέματα ασφάλειας, παρέχουμε και διατηρούμε 
τον εξοπλισμό μας ασφαλή, διασφαλίζουμε τον ασφαλή χειρισμό των υλικών, 

• ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και επιβλέπουμε το προσωπικό μας, 

• διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί, 

• αναθεωρούμε τα αναποτελεσματικά  μέτρα ασφάλειας 
ώστε να προλαμβάνουμε τα εργατικά ατυχήματα και ασθένειες και να διατηρούμε ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΕΡΓΟ: 
"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ" 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
Οικοδομικό έργο Δήμου Μακρακώμης. 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 
Δ.Κ. Σπερχειάδας, Δήμου Μακρακώμης. 
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
Περιγραφή τρόπων πρόσβασης στο έργο: 
Καλή - Συνήθης 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
- 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Δήμος Μακρακώμης, Αφών Πάππα 2, Τ.Κ.: 35003, Σπερχειάδα 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
- 
 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΠΕΚ 
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο. 
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο (υποέργο 1 της πράξης), αφορά εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του 
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, καθώς και την κατασκευή κέντρου ενημέρωσης-πληροφόρησης επισκεπτών 
και W.C. κοινού. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 
- Προβλέπεται η εγκατάσταση μικρού σε εμβαδόν, κέντρου ενημέρωσης-πληροφόρησης 

επισκεπτών για την εξυπηρέτησή τους. 
- Την προσαρμογή των εγκαταστάσεων (χώροι υγιεινής, κλιμακοστάσιο, οδεύσεις) ώστε όλοι οι 

χώροι να είναι φιλικοί και προσβάσιμοι από τα ΑΜΕΑ. 
- Τη διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου με ήπιες παρεμβάσεις ώστε αυτές να μην 

ανταγωνίζονται το μνημείο, και παράλληλα να διατηρηθεί στο σύνολό του το υφιστάμενο 
αλσύλλιο ως χώρος αστικού πρασίνου. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια 
των εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την 
παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται  στα πραγματικά δεδομένα. 
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 

3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) 
 
Υπάρχου δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου. 
 
 

3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγμένος, ώστε να αποκλείεται η 
πρόσβαση σε μη έχοντες εργασία. 
 
Για την περίφραξη των μετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου (πχ 
προκατασκευασμένα από πλαστικό).  Εναλλακτικά  προτείνεται  η  τοποθέτηση  πλαστικού 
πλέγματος έντονου χρώματος. 
 
Έλεγχος στην είσοδο - έξοδο 
Τα συνεργεία  θα ελέγχονται  με ευθύνη των  επικεφαλής  τους,  κατά την είσοδο  και 
αποχώρηση από τα μέτωπα. 
 
 

3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια 
Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισμό. 
Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ιματιοφυλάκια και καθίσματα. 
 
Ντους και νιπτήρες 
Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες με τρεχούμενο νερό. Στους νιπτήρες 
συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να 
εγκατασταθούν ντους με ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 

εργαζόμενους). 
 
Αποχωρητήρια 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων, τα οποία 
θα βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια 
(συνιστάται ένα WC ανά 40 εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων δεν υπερβαίνει 
τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει 
τους 200). 
 
Χώροι εστίασης - ανάπαυσης 
Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του προσωπικού. Οι 
συγκεκριμένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό καθισμάτων και χώρο διατήρησης 
φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει τους 70). 
 
Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρμακείο 
Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρμακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. 
Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιμος με φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισημανθεί με 
πινακίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων 
βοηθειών συνιστάται να εποπτεύεται από το γιατρό εργασίας του Αναδόχου. 
 
Αποκομιδή  απορριμμάτων 
Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων. Συνιστάται η 
τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους χώρους 
εργασίας. 
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Για την αποκομιδή των αχρήστων  υλικών προτείνεται η τοποθέτηση μεγάλων κάδων 
(containers) σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. 
 
 

3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός  του εργοταξίου αφορά στη μεταφορά/τροφοδοσία και 
αποκομιδή/απομάκρυνση υλικών. Κάθε όχημα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει 
να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του  εργοταξίου  (επιπλέον αυτών του 
ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
αρμοδίων του εργοταξίου. 
 
Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχημάτων και 
μηχανημάτων. 
 
 

3.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και εκτέλεση 
εργασιών. Ενδεικτικά σημειώνονται ορισμένα θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την 
οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου. 
 
Κατά τη μεταφορά εξοπλισμού 

• Τήρηση κανόνων ΚΟΚ 

• Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισμού στην πλατφόρμα Επάρκεια χώρου για ελιγμούς και 
ξεφόρτωμα Ξεφόρτωμα σε διαμορφωμένο χώρο 

• Αποδέσμευση  και καθοδήγηση από έμπειρο εργαζόμενο 

• Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρμα  και εξοπλισμό 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 
 
Κατά τις ανυψωτικές εργασίες Έλεγχος ανυψωτικού Έλεγχος  παρελκόμενων 

• Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται) Έμπειρος  
κουμανταδόρος 

• Έλεγχος χώρου, ποδαρικών Έλεγχος για εναέρια καλώδια Έλεγχος φορτίου πριν & μετά 

• Έλεγχος  Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας Έλεγχος  άλλων δραστηριοτήτων Αποστάσεις  
ασφαλείας 

• Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & μετά την απόθεση 

• Ανέγερση, συντήρηση επιθεώρηση από εξειδικευμένο προσωπικό 
 
 
Κατά την εγκατάσταση δικτύων 

• Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε) 
Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση 

• Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149) 

• Ασφαλής διαδρομή καλωδίου Καθημερινός έλεγχος καλωδίου και φις 

• Απομάκρυνση  εύφλεκτων από το χώρο εργασίας 

• Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας Περιορισμός χειρωνακτικής 
διακίνησης φορτίων με μηχανική 

• Πριν τη διακίνηση ελέγχονται: 
o χαρακτηριστικά του φορτίου 
o σωματική προσπάθεια 
o χώρο εργασίας 
o διαδικασία 

• Ενημέρωση εργαζομένων για ορθές πρακτικές 

• Χρήση κουμανταδόρου για μεταφορά με περισσότερους του ενός εργαζόμενους Μελέτη 
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δικτύου από αδειούχο μηχανικό 

• Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για 
συνδέσεις - δοκιμές Απενεργοποίηση  δικτύων 

 
Κατά τη χρήση μηχανημάτων (διαμορφώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις) 

• Χειρισμός μηχανήματος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας 

• Καθοδήγηση από έμπειρο βοηθό 

• Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και μηχανήματα 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) Απενεργοποίηση  υπογείων 
δικτύων 

• Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία 

• Διαμόρφωση πρανών με κλίση 

• Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθημερινή βάση Αποφυγή μεταφοράς εργαζομένων  με 
μηχάνημα 

• Συντήρηση - ανεφοδιασμός από εντεταλμένο εργαζόμενο Τήρηση οδηγιών προμηθευτή 
κατά τη συντήρηση - ανεφοδιασμό Αποφυγή καπνίσματος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον 
ανεφοδιασμό Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση 

• Αποφυγή επαφής με κινούμενα ή θερμά μέρη 

• Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά μέρη υπό πίεση Ύπαρξη πυροσβεστήρων  στο 
χώρο 

• Διαβροχή 
 
 
Κατά τις τοπογραφικές εργασίες 

• Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και οχήματα 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 

• Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία 

• Τήρηση οδηγιών προμηθευτή οργάνου 

• Αποφυγή παραμονής πίσω από τη σταδία 
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1. Οικοδομικά έργα 
 
1.1. Καθαιρέσεις 
 
1.2. Κατασκευές μεταλλικές 
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ΦΑΣΗ : Οικοδομικά έργα 

ΦΑΣΗ : Καθαιρέσεις 

ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Ανάλυση εργασίας :  Έλεγχος και προετοιμασία χώρου 
Διενέργεια καθαιρέσεων 
Συλλογή προϊόντων καθαιρέσεων 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση εργαζόμενου από ύψος 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 
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Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα 
σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το 
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981) 

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981) 

12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981) 

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ 
396/1994) 

14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με 
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 7789/1980) 

15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η 
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
778/1980) 

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις 
εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
778/1980) 

4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ 
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές 
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980) 

5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 
778/1980) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός 
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση αντικειμένων από ύψος 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980) 

2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία 
αυτών με πλέγμα (ΠΔ 778/1980) 

3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος 
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται 
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ. 
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 
778/1980) 

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη 
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981) 

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε 
ύψος (ΠΔ 1073/1981) 

7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
105/1995) 

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Καταπλάκωση από υλικά 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 

Μέτρα 1 Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο μηχανικό (ΠΔ 1073/1981) 

2 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να 
διαπιστώσει το είδος και τη κατάσταση του φέροντα οργανισμού, καθώς και των υπολοίπων 
δομικών στοιχείων (ΠΔ 1073/1981) 

3 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε γειτονικές 
κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και μετά από αυτή (ΠΔ 1073/1981) 

4 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία με τον μελετητή, τον 
ιδιοκτήτη και τον εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981) 

5 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ενημερώσει τον εργοδηγό για τη μελέτη και τις επιτόπου 
συνθήκες (ΠΔ 1073/1981) 

6 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισμός και η στελέχωση του συνεργείου 
επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 

7 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981) 

8 Το διαθέσιμο προσωπικό είναι εξειδικευμένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (ΠΔ 1073/1981) 

9 Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για 
τους ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (ΠΔ 1073/1981) 

10 Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα 
(ΠΔ 1073/1981) 

11 Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιμετρικά σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός τετάρτου του 
ύψους της κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και 
συλλεκτήρια πετάσματα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήματα 
προειδοποίησης τρίτων (ΠΔ 1073/1981) 

12 Έχουν διακοπεί ή μεταφερθεί όλες οι παροχές (ΠΔ 1073/1981) 

13 Έχουν επισημανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (ΠΔ 1073/1981) 

14 Έχουν απομακρυνθεί τα δοχεία – δεξαμενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (ΠΔ 
1073/1981) 

15 Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόμενοι (ΠΔ 1073/1981) 

16 Υπάρχει επικοινωνία με τα συνεργεία κατεδάφισης (ΠΔ 1073/1981) 

17 Δεν υπερφορτώνονται τα δάπεδα με υλικά κατεδάφισης και μηχανήματα - εξοπλισμό (ΠΔ 
1073/1981) 

18 Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (ΠΔ 1073/1981) 

19 Οι εργαζόμενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα 
από τον κατασκευαστή Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 396/1994) 
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, 
μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Βαθμός επικινδυνότητας 

: 

: 

Ηλεκτροπληξία 

2 

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ 
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με 
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με 
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός 
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 

3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, 
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός 
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 

5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα 
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά 

Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981) 

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981) 

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981) 

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, 
ΠΔ 95/1978) 

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο 
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη 
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος 

Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991) 

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 
85/1991) 

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 
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5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 

6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 
85/1991) 

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 

Βαθμός επικινδυνότητας :  1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου 
είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994) 

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Γλίστριμα - παραπάτημα 

Βαθμός επικινδυνότητας :  1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος 
ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Δονήσεις 

Βαθμός επικινδυνότητας :  1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994) 

3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994) 

4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 

5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994) 
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Σκόνη 

Βαθμός επικινδυνότητας :  1 

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 

3 Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

4 Χρήση συλλεκτηρίων πετασμάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

5 Χρήση κάδων για τη συλλογή μπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

6 Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

7 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς 
χώρους 

8 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα 
συνεργεία και τρίτους 

9 Απομόνωση του χώρου εργασίας (πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα) 

10 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Σκόνη αμιάντου 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 

Μέτρα 1 Ο εργοδότης της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες, από τις οποίες 
ενδέχεται να προκληθεί σκόνη αμιάντου, πρέπει να διαθέτει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού 
κινδύνου (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 17/1996) 

2 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ 
ένα Σχέδιο Εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων (ΠΔ 212/2006) 

3 Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις αμιάντου (ΠΔ 212/2006) 

4 Ο χώρος εργασίας πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες για την ενημέρωση ύπαρξης σκόνης 
αμιάντου (ΠΔ 212/2006) 

5 Το προσωπικό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις επιπτώσεις στην 
υγεία από εισπνοή ινών αμιάντου καθώς και για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να 
λαμβάνονται (ΠΔ 212/2006) 

6 Τα υλικά που απελευθερώνουν ίνες αμιάντου πρέπει να καθαιρούνται ύστερα από επιμελημένη 
διαβροχή, με τη χρήση λαβών μήκους τουλάχιστον 1 μ. και να συλλέγονται σε ειδικές 
συσκευασίες, οι οποίες θα απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου μηχανικού του 
Αναδόχου (ΠΔ 212/2006) 

7 Το προσωπικό πρέπει να εφοδιαστεί και να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ (μάσκα πλήρους 
προσώπου με αναπνευστική συσκευή, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 396/1994) 

8 Η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή συγκέντρωσης ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου 
εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης 
ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,60 ίνες 
ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ 212/2006) 

9 Για όλους τους υπόλοιπους τύπους αμιάντου, είτε μεμονωμένους είτε σε μίγματα, 
συμπεριλαμβανομένων και των μιγμάτων που περιέχουν χρυσότιλο, η χρονικά σταθμισμένη 
μέση τιμή συγκέντρωσης ινών στον αέρα του χώρου εργασίας στην οποία εκτίθενται οι 
εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης 
εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,30 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ 
212/2006) 

10 Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης πρέπει να εξετάζει την κατάσταση της υγείας του 
προσωπικού που εκτίθεται σε σκόνη αμιάντου (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

4 Γάντια ΕΝ 388 

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΦΑΣΗ : Κατασκευές μεταλικές 
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ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

Ανάλυση εργασίας :  Μεταφορά υλικών στο χώρο 
Τοποθέτηση  σκελετού 
Τοποθέτηση  υαλοπινάκων 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση εργαζόμενου από ύψος 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα 
σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το 
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981) 

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981) 

12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981) 

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ 
396/1994) 

14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με 
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 7789/1980) 

15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η 
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
778/1980) 

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις 
εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
778/1980) 

4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ 
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές 
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980) 

5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 
778/1980) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός 
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 
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3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (ΠΔ 1073/1981) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις 
εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωμένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασμα με χειρισμό από 
το κάτω χειριστήριο) (ΠΔ 1073/1981) 

5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας 
της επιχείρησης) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση αντικειμένων από ύψος 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980) 

2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία 
αυτών με πλέγμα (ΠΔ 778/1980) 

3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος 
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται 
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ. 
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 
778/1980) 

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη 
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981) 

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε 
ύψος (ΠΔ 1073/1981) 

7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
105/1995) 

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981) 

2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

3 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

4 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 
89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003) 

5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ 
593/2003) 

6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο 
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981) 

7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 31/1990) 

8 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000) 

9 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981) 

10 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί 



 

18 
 

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος 
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981) 

12 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 
1073/1981) 

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981) 

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981) 

16 Απαγορεύεται η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981) 

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981) 

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, 
μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Ηλεκτροπληξία 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ 
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με 
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με 
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός 
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 

3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, 
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός 
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 

5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα 
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Βαθμός επικινδυνότητας 

:  Πυρκαγιά από "θερμές" εργασίες 

:  2 

Μέτρα 1 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

2 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, 
ΠΔ 95/1978) 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Βαθμός επικινδυνότητας 

:  Θόρυβος 

:  1 

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991) 
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3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 
85/1991) 

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 

6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 
85/1991) 

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Βαθμός επικινδυνότητας 

:  Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 

:  1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου 
είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994) 

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Γλίστριμα - παραπάτημα 

Βαθμός επικινδυνότητας :  1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος 
ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 

Ανάλυση εργασίας :  Προσωρινή αποθήκευση υλικών στο χώρο 
Επεξεργασία υλικών (κατά περίπτωση) 
Τοποθέτηση υλικών 
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, 
μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Ηλεκτροπληξία 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ 
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με 
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με 
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός 
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 

3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, 
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός 
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 

5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα 
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πυρκαγιά από "θερμές" εργασίες 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978) 

2 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των 
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα 
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981, 
ΠΔ 95/1978) 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Βαθμός επικινδυνότητας 

:  Θόρυβος 

:  1 

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991) 

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 
85/1991) 

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 

6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 
85/1991) 

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 



 

21 
 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Βαθμός επικινδυνότητας 

:  Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 

:  1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου 
είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994) 

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Βαθμός επικινδυνότητας 

:  Γλίστριμα - παραπάτημα 

:  1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος 
ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Δονήσεις 

Βαθμός επικινδυνότητας :  1 

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
395/1994) 

3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994) 

4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) 

5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Κίνδυνοι από ηλεκτροσυγκολλήσεις 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Λιμνάζοντα νερά έχουν απομακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως (ΠΔ 
95/1978) 

2 Υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες αναλόγως του χώρου όπου διεξάγονται οι εργασίες (ΠΔ 
95/1978) 

3 Οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως διεξάγονται σε απόσταση ασφαλείας από αποθηκευμένα 
εύφλεκτα υλικά στο χώρο του εργοταξίου. ‘Όλα τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να έχουν 
απομακρυνθεί σε απόσταση ασφαλείας (ΠΔ 95/1978) 

4 Επισκευάζεται ή αντικαθίσταται τυχόν φθαρμένος εξοπλισμός (ΠΔ 95/1978) 
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5 Παρέχονται προστατευτικά μέσα για την ακτινοβολία και τις αναθυμιάσεις (ΠΔ 95/1978) 

6 Ο θόρυβος από τις γεννήτριες δεν ενοχλεί τους εργαζόμενους ή τρίτους στο χώρο εργασίας 
(ΠΔ 95/1978, ΠΔ 85/1991) 

7 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο πίνακας 
παραμένει κλειδωμένος και προφυλαγμένος από καιρικές συνθήκες, τα καλώδια είναι ελεγμένα 
για τυχόν φθορές και οι διαδρομές τους δεν δημιουργούν εμπόδια σε άλλες δραστηριότητες στο 
χώρο (ΠΔ 1073/1981) 

8 Όσοι δεν εμπλέκονται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας 
από τον χώρο όπου αυτές εκτελούνται και δεν επεμβαίνουν στον σχετικό εξοπλισμό (ΠΔ 
95/1978) 

9 Δεν καπνίζει κανείς και δεν γίνεται χρήση γυμνής φλόγας στο χώρο εργασίας 
ηλεκτροσυγκολλήσεων (ΠΔ 95/1978) 

10 Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται με κάλυψη του 
χώρου και επαρκή αερισμό αυτού (ΠΔ 95/1978) 

Μ.Α.Π. 1 Κράνος με ενσωματωμένη μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

4 Γάντια ΕΝ 388 

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

6 Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407 

7 Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470 

8 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

Ανάλυση εργασίας :  Μεταφορά υλικών και εξοπλισμού στο χώρο 
Τοποθέτηση  τούβλων 
Κατασκευή σενάζ 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση εργαζόμενου από ύψος 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα 
σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το 
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε 
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα 
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις 
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και 
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981) 

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που 
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981) 

12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981) 

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ 
396/1994) 

14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με 
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 
1073/1981, ΠΔ 7789/1980) 
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15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η 
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
778/1980) 

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οποιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν 
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις 
εργασίας (ΠΔ 1073/1981) 

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
778/1980) 

4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ 
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές 
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980) 

5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής 
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ 
778/1980) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση εργαζόμενου από σκάλα 

Βαθμός επικινδυνότητας :  3 

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός 
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να 
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Πτώση αντικειμένων από ύψος 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών, 
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980) 

2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία 
αυτών με πλέγμα (ΠΔ 778/1980) 

3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος 
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται 
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ. 
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 
778/1980) 

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη 
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981) 

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε 
ύψος (ΠΔ 1073/1981) 

7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 
105/1995) 

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Βαθμός επικινδυνότητας 

:  Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα 

:  2 

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994) 

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και 
εξοπλισμό 

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ 
1073/1981) 
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4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, 
μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981) 

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν 
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994) 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία 

Βαθμός επικινδυνότητας : 2 

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ 
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με 
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με 
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν 
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός 
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 

3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και 
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες, 
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός 
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 
7.5/1816/88/2004) 

5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα 
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004) 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Βαθμός επικινδυνότητας 

:  Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου 

:  2 

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να 
ειδοποιείται η ΔΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα μέτρα ασφάλειας που 
θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Τα 
προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης της ΔΕΗ (ΠΔ 1073/1981) 

2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1083/1981) 

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981) 

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ΔΕΗ) από αγωγούς μέσης 
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981) 

5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης 
ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση 
σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε 
απόσταση ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981) 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος 

Βαθμός επικινδυνότητας : 1 

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991) 

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991) 

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ 
85/1991) 

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ 
85/1991, ΠΔ 395/1994) 

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ 
395/1994) 

6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991) 

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή 
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 
85/1991) 

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό 
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981) 

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994) 

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας 
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Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Βαθμός επικινδυνότητας 

:  Μυοσκελετικοί τραυματισμοί 

:  1 

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου 
είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994) 

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ 
397/1994) 

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη 
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ 
397/1994) 

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και 
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994) 

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός 
εργασίας) (ΠΔ 397/1994) 

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η 
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν 
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994) 

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από 
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985) 

Ενδεχόμενος  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Βαθμός επικινδυνότητας 

:  Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωμάτων 

:  3 

Μέτρα 1 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής 
από τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της (ΚΥΑ 16440/1994) 

2 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση 
εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και 
προβλεπόμενες χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994) 

3 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, 
η οποία συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994) 

4 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την 
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της (ΚΥΑ 1440/1994) 

5 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιμοποίηση 
τους (ΚΥΑ 1440/1994) 

6 Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994) 

7 Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (ΠΔ 778/1980) 

8 Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώμα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαδέρια (ΠΔ 778/1980) 

9 Η έδραση σκαλωσιών σε μπάζα πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980) 

10 Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980) 

11 Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιμο" σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται με σχοινί ή σύρμα, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
κατασκευαστή της σκαλωσιάς (ΠΔ 778/1980) 

12 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (ΠΔ 778/1980) 

13 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι 
έλεγχοι πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 
778/1980, ΠΔ 1073/1981, Ν 1296/1983) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Γλίστριμα - παραπάτημα 

Βαθμός επικινδυνότητας :  1 

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981) 

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981) 
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4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως 
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος 
ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981) 

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ 
1073/1981) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Σκόνη 

Βαθμός επικινδυνότητας :  1 

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981) 

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981) 

3 Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

4 Χρήση συλλεκτηρίων πετασμάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

5 Χρήση κάδων για τη συλλογή μπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981) 

6 Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980) 

7 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς 
χώρους 

8 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα 
συνεργεία και τρίτους 

9 Απομόνωση του χώρου εργασίας (πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα) 

10 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994) 

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες 

Βαθμός επικινδυνότητας :  2 

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την 
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 

2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 

3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, 
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 

4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 

5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των 
χημικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 

6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά 
τα διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, 
ΠΔ 77/1993) 

7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από 
το γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, 
ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993) 

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361 

3 Γάντια ΕΝ 388 

Μ.Α.Π. 4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 465 
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6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως 
φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης με τις Οδηγίες Ασφαλούς  Εργασίας που αναπτύχθηκαν 
παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες. 
 

• Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο 
που το αφορούν. 

• Δεν θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά 

• κατάλληλο γι' αυτήν. 

• Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό  κράνος. 
Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης. 

• Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η  ελάχιστη 
απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική  μεταλλική επένδυση 
για τα δάχτυλα και στη σόλα. 

• Η ασφαλής προσέγγιση   και έξοδος  πρέπει να εξασφαλίζεται  σε όλες τις θέσεις εργασίες 
και χώρους. 

• Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται  με τις οδηγίες της σήμανσης ασφάλειας του 
εργοταξίου. 

• Φωτιές με σκοπό την θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. Απαγορεύεται  η χρήση 
αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 

• Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι 

• εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς και να είναι 
γυμνοί από τη μέση και πάνω. 

• Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει,  απομακρύνει, τροποποιήσει, 
χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήμανση   ή εξοπλισμό ασφάλειας. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση 
εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους. 

• Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 

• Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου. 

• Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει τους 
χώρους του εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του. 

 
 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων 
ασφάλειας προτείνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του έργου, όπως 
καθορίζεται στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου  (ΠΠΕ). Σχηματικά: 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 
ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια κάθε εμπλεκόμενος στην 
εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων καθηκόντων του. 
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Συγκεκριμένα: 

• Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση 
των μέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριμένα έχει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις: 

• Να  διαβιβάσει  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν  από  την  έναρξη  των εργασιών 
την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου. 

• Να μεριμνήσει  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου Ασφάλειας   και  Υγείας  και  για  την  κατάρτιση 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

• Να τηρεί Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

• Να τηρεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του 
επιβλέποντος  μηχανικού. 

• Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας και να 
μεριμνά για την τήρηση του ΣΑΥ. 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον 
αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του: 

• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της 
εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρίτων. 

• Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για 
την ασφάλεια   και  την  υγεία. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, 
ιατρό εργασίας. 

• Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις 
που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού 
ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

• Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα  της 
ασφάλειας και της υγείας. 

• Να μεριμνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατομικής 
Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. 

• Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες στην 
επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.  Να 
αναγγέλλει όλα  τα  εργατικά  ατυχήματα στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  τραυματίας 
εντός  24  ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, πρέπει να 
τηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων  και κατάλογο  των  εργατικών 
ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών. 

 
Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για 
τον εργαζόμενο. 
 
Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για την 
εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά 
κατά την εκτέλεσή τους (κατ' ελάχιστον κάθε εβδομάδα και ύστερα από θεομηνία). 

• Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να  τηρεί το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του 
αντιστοιχούν). 

 
Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται 
από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο. 
Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
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• Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τμήμα του έργου που έχει 
αναλάβει. 

• Να τηρεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του 
επιβλέποντος. 

• Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να λαμβάνει  υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας. 
 
Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό της 
εταιρίας του: 

• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της 
εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρίτων. 

• Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για 

• την ασφάλεια   και  την  υγεία. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, 
ιατρό εργασίας. 

• Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας (και ιατρού εργασίας για επιχειρήσεις 
που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού 
ασφάλειας ή/και του ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

• Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα  της 
ασφάλειας και της υγείας. 

• Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας για τη δουλειά 
που εκτελεί. 

• Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες στην 
επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

• Να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόμενος  εντός  24  ωρών  όλα  τα 
εργατικά  ατυχήματα  και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 
ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων   και κατάλογο  των  εργατικών  ατυχημάτων 
που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών 
εργάσιμων  ημερών. 

 
Ο υπεργολάβος, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για 
τον εργαζόμενο. 
 
Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να καθοδηγεί τους εργαζόμενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούμενων 
μέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. 

• Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, 

• προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από αυτούς. 

• Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας. 
 
Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για 
τον εργαζόμενο. 
 
Κάθε εργαζόμενος έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις 
δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των  άλλων  ατόμων  που 
επηρεάζονται  από  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την  εργασία, σύμφωνα με την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 

• Για  την  πραγματοποίηση   αυτών  των  στόχων,  οφείλει ειδικότερα,  σύμφωνα  με  την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του: 
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α) Να  χρησιμοποιεί σωστά τις  μηχανές, τις  συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, 
τα μεταφορικά και άλλα μέσα. 

β) Να χρησιμοποιεί σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη διάθεσή  
του και μετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του. 

γ) Να μη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή μετατοπίζει αυθαίρετα τους μηχανισμούς 
ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να 
χρησιμοποιεί   σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας. 

δ) Να αναφέρει αμέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού 
ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί 
εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό  κίνδυνο  για  την  ασφάλεια  και  την  
υγεία,  καθώς και  κάθε  έλλειψη  που  διαπιστώνεται  στα συστήματα προστασίας. 

ε) Να συντρέχει  τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρμοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  
και ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  εκπλήρωση 
όλων  των  καθηκόντων ή απαιτήσεων για  την  προστασία  της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. 

στ) Να συντρέχει τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρμοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  
και ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί 
ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες  εργασίας  είναι  ασφαλείς  και  χωρίς  κινδύνους  
για  την ασφάλεια  και  την  υγεία  εντός  του πεδίου δραστηριότητάς του. 

• Να  παρακολουθεί  τα  σχετικά  σεμινάρια  ή  άλλα  επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει  την 
παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωμα να λάβει επαρκή απαλλαγή από  την  εργασία  χωρίς 
απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία μέσα. 

• Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήματα ασφαλείας, τα οποία χορηγούνται 
από τον εργοδότη του. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα 
σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 
επιχείρησης  (ΒΥΤΑ). 

• Να συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού,  κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας  μέσων και 
εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 
προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 
εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας 

• Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία 
τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την  
εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 
και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊστάμενους των 
τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

• Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 
να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να 
προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

• Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 

• Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των 
ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων 

• Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας  και συναγερμού για τη διαπίστωση 
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

• Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 
επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους 

• Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων  εκπαίδευσης των 
εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

• Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 
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• Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του με τον ιατρό εργασίας, πραγματοποιώντας 
με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

• Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία 
κινδύνων για την ασφάλεια  και  την  υγεία  συμπεριλαμβανομένων   εκείνων  που  αφορούν 
ομάδες  εργαζομένων  που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας, ΕΣΥΠΠ ή ΕΞΥΠΠ, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία για τον εργαζόμενο. 
 
Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ' αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 
τεχνικού ασφάλειας. 
 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει,  κατά την 
άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. 
Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να 
αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του. 
 
Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους 
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται  για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις 
τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως 
των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. 

• Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά 
την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο 
κατά  την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Να μεριμνά για τη 
διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος 
σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιμά την καταλληλότητα των 
εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον 
εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ 
του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του 
Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 

• Να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 
πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

• Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

• Να αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των 
εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 

• Να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα 
στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία. 

• Να συνεργάζεται   κατά την εκτέλεση του έργου του με τον τεχνικό ασφάλειας, 
πραγματοποιώντας  με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

 
Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία για τον εργαζόμενο: 
 
Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση 
του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν 
διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης του. 
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Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές 
ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου  να προγραμματίζονται   οι  διάφορες  εργασίες ή 
φάσεις εργασίας που  διεξάγονται ταυτόχρονα ή  διαδοχικά και στην πρόβλεψη  της  
διάρκειας εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

• Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε ο Ανάδοχος  και οι 
υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων, οι 
αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν με συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν 
και να  εφαρμόζουν  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του έργου. 

• Να αναπροσαρμόζει ή να μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας. 

• Να οργανώνει μαζί με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη 
συνεργασία, μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων  και 
εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και  το  συντονισμό  των  
δραστηριοτήτων  για  

• την  προστασία  των  εργαζομένων  και  την  πρόληψη  των ατυχημάτων και των 
επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωση τους, όταν πολλές 
επιχειρήσεις μοιράζονται τον  ίδιο  χώρο  εργασίας, μεριμνώντας  για  τη  συμμετοχή  
εφόσον υπάρχει  ανάγκη  των αυτοαπασχολουμένων. 

• Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών. 

• Να λαμβάνει  τα αναγκαία μέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο μόνο στα 
πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια. 

• Να συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη 
διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώμη τους κάθε φορά που κρίνει 
απαραίτητο. 

 
Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο. 
 
Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρμοδιότητες του 
Τεχνικού Ασφάλειας.  Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συμψηφίζεται, αλλά 
υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα. 
 
Συνοπτικά οι αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου είναι: 
 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

• Αναγγελία του έργου στις αρμόδιες αρχές 

• Μέριμνα για εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο Μέριμνα για τήρηση 
Ημερολογίου Μέτρων ασφαλείας 

• Μέριμνα για τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων 

• Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρμόδιων αρχών Αναγγελία  εργατικών 
ατυχημάτων 

 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Εκπόνηση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 

• Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη με βιβλίο υποδείξεων Εκπαίδευση 
προσωπικού 

• Έλεγχος των θέσεων εργασίας Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ 

• Διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων 
 
ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Υλοποίηση  ιατρικών εξετάσεων Οργάνωση πρώτων  βοηθειών 

• Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη με βιβλίο υποδείξεων 

• Εκπαίδευση προσωπικού Έλεγχος των θέσεων εργασίας 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Οργάνωση, συντονισμός  και αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων 

• Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ 

• Αναπροσαρμογή του ΣΑΥ 
 
MHXANIKOI ΕΡΓΟΥ 

• Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

• Έλεγχος τήρησης των μέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ημερολόγιο 
 
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 

• Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

• Οργάνωση εργασίας σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα  μέτρα ασφαλείας 

• Έλεγχος  εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας 

• Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόμενους 

• Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή ασφαλείας 
 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

• Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

• Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέματα ασφαλείας Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους 

• Χρήση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 

• Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού  κινδύνου 

• Τήρηση βιβλίου υποδείξεων, βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων 

• Αναγγελία  εργατικών ατυχημάτων 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

• Εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας 

• Ασφαλής χρήση εξοπλισμού και υλικών 

• Χρήση ΜΑΠ 

• Αποφυγή κατάργησης ή μετατροπής των διατάξεων και μηχανισμών ασφαλείας Αναφορά 
επικινδύνων καταστάσεων 

• Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας 
 
 

7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, με ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει 
να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται αμοιβαία 
ενημέρωση μεταξύ των υπεργολάβων, μέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που 
συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα μέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του 
συντονισμού μεταξύ του Αναδόχου  και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 
Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού, αναλύονται οι Νομοθετικές 
υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νομοθετικών 
υποχρεώσεων αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του υπεργολάβου. 

• Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενημερώνει τον Ανάδοχο για τα 
στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού 
εργασίας, εφόσον απασχολεί). 

• Οι παραπάνω αρμόδιοι του υπεργολάβου παραλαμβάνουν τις Εκτιμήσεις Επαγγελματικού 
Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζεται με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. Κάθε 
Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου πρέπει να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της 
επιχείρησης. 

• Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενημέρωση του εκπροσώπου του 
από τον Ανάδοχο σχετικά με τη λειτουργία του εργοταξίου. 
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• Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενημερώνει το προσωπικό του για τους 
κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης τους. 

• Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Ανάδοχος  ενημερώνει τους ήδη εγκατεστημένους υπεργολάβους 
για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. 

• Καθ' όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα 
πρόληψης των κινδύνων. Για την αμοιβαία ενημέρωση των υπεργολάβων και του 
Αναδόχου προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα 
καθοριστούν από τον Ανάδοχο.  Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, 
όταν προκύπτουν σχετικά θέματα. 

 
Συνοπτικά: 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

• Ανάλυση νομοθετικών  υποχρεώσεων 

• Καθορισμός συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις νομοθετικές 
 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
• Ενημέρωση για στελέχωση στο έργο 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

• Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας 

• Ενημέρωση  εκπροσώπου 

• Ενημέρωση προσωπικού 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

• Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας 
 
 

7.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να 
ενημερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου, 
καθώς και των άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό για 
όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται, σύμφωνα με τη Νομοθεσία και το ΣΑΥ του 
έργου. Για την υλοποίηση της ενημέρωσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
 

• Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενημερωθεί 
σχετικά από τον Ανάδοχο, ενημερώνει το συνεργείο του. 

• Μετά από κάθε σύσκεψη για θέματα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί 
ενημέρωση του προσωπικού,  εφόσον προκύπτουν σχετικά θέματα. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
 
 

7.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει 
να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο επαρκή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγείας με την 
ευκαιρία: 

• Της πρόσληψης του 

• Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 

• Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά στην 
εργασία του. 
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Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να επαναλαμβάνεται  
σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, με τη συνδρομή του τεχνικού ασφαλείας, εκπαιδεύει το 
προσωπικό του με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριμένη 
εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί με την ενημέρωση που προβλέπεται. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόμενο  στο έργο εργαζόμενο του 
συνεργείου του. 

• Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη 
διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εμφάνιση νέων κινδύνων και την αύξηση 
της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.  Συνοπτικά: 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

• Ενημέρωση εκπροσώπου  συνεργείου 

• Ενημέρωση -εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου 
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

• Ενημέρωση - εκπαίδευση νεοεισερχόμενου 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ  ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

• Επανάληψη εκπαίδευσης  προσωπικού 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

Διευθυντής έργου χ χ χ     

Εργοταξιάρχης χ χ χ χ   χ 

Μηχανικοί έργου  χ χ χ   χ 

Συντονιστής ΤΑ χ χ χ χ   χ 

Υπεργολάβοι   χ χ   χ 

Εργοδηγοί   χ χ χ χ χ 

Εργαζόμενοι   χ χ χ χ χ 
 
1. Βασικές αρχές ασφαλείας 
2. Διαχείριση  ασφαλείας 
3. Νομοθετικές  υποχρεώσεις 
4. Οδηγίες ασφαλείας εργασίας 
5. Πρώτες βοήθειες 
6. Πυρασφάλεια 
7. Έκτακτη ανάγκη 
 
 

7.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981 κάθε εργοδότης 
(Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος να εξασφαλίζει την παροχή πρώτων 
βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την ασφαλή διακομιδή του παθόντα σε 
νοσοκομειακή μονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). Επίσης πρέπει να ενημερώσει τις 
αρμόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του 
ατυχήματος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήματος πρέπει να 
καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχημάτων,  Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας- 
γιατρού εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών ημερών). Για τη διαχείριση των ατυχημάτων 
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ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία όπως 
τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκομειακών  μονάδων που βρίσκονται κοντά στο εργοτάξιο. 

• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρμακείο, οποίο περιέχει 
κατ' ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα με τη θέση του 
έργου και το συνολικό αριθμό των εργαζομένων σε αυτό. 

• Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενημέρωση του για θέματα 
οργάνωσης πρώτων βοηθειών. 

 
Σε περίπτωση ατυχήματος: 

• Όποιος αντιληφθεί το συμβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, εφόσον 
γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόμενους που γνωρίζουν). Επίσης πρέπει 
άμεσα να ενημερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια από 
ειδικευμένο άτομο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να ενημερώσει τον  
Ανάδοχο για το συμβάν. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ο παθών πρέπει να μεταφερθεί σε 
νοσοκομειακή  μονάδα. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ, 
Αστυνομία) εντός 24 ωρών. 

 
Μετά το ατύχημα: 

• Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), σε 
συνεργασία με τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και 
προτείνει μέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο μέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση 
καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχημάτων  ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων  τεχνικού ασφαλείας 
γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που 
είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών ημερών. 
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενημέρωση των εργαζομένων του συνεργείου, 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιου 
ατυχήματος στο μέλλον. 

 
Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 
 
Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί 
να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. 
 
Συνοπτικά: 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

• Διερεύνηση  ύπαρξης νοσοκομειακών  μονάδων κοντά στο εργοτάξιο 

• Οργάνωση φαρμακείου  και παροχής πρώτων βοηθειών 

• Ενημέρωση συνεργείων για πρώτες βοήθειες 
 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

• Παροχή πρώτων βοηθειών και ενημέρωση αρμοδίων 

• Ενημέρωση ΕΚΑΒ και μεταφορά σε νοσοκομειακή μονάδα 

• Ενημέρωση αρμοδίων αρχών εντός 24 ωρών 
 
ΜΕΤΑ ΤΟ AΤΥXHMA 

• Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και καταγραφή των αποτελεσμάτων 

• Ενημέρωση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συμβάντος 
 

7.5 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
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Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 
ψύχους κατά τους χειμερινούς. Για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών φαινομένων προβλέπονται  
(εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες): 

• Καθορισμός διαλειμμάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν. 

• Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειμώνα και στις 
μεσημεριανές το καλοκαίρι). 

• Διακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (καύσωνας, ψύχος, 
θυελλώδεις άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις). 

• Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10°-15° C) σε συνθήκες καύσωνα και 
ζεστών ροφημάτων σε συνθήκες ψύχους. 

• Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση εκτός 
θερμοκρασιακών αιχμών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και  μετακύληση ή ενίσχυση του 
ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείμματα. 

 
 

7.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήμανση ασφάλειας όταν οι 
υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με τεχνικά 
μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. 
 
Η σηματοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει 
τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε μέτρων προστασίας των εργαζομένων. 
 
Η συμμόρφωση  με τη σήμανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς μη εξουσιοδοτημένος δεν 
επιτρέπεται να τη μετακινεί ή καταστρέφει. 
 
Στο Παράρτημα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήματα ασφάλειας. 
 
 

7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ 
 
Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τμημάτων (εργοδηγοί, 
εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριμένα πρέπει οι εργαζόμενοι να μην τρώνε ή 
πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά μόνο στους χώρους που προβλέπονται για την εστίασή τους. 
Επίσης, μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό και την 
αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίμματα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται στους 
κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορρίμματα να 
απομακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήματα, κατάλληλα επιλεγμένα, ώστε να 
διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
 
Για τα εργοτάξια εντός κατοικημένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να 
περιέχονται στο φαρμακείο του εργοταξίου ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 1-25 25-50 51-100 

1 Αντισηπτικά διάλυμα ιωδίου 1 1 1 

2 Σκεύασμα για κάψιμο 1 2 3 

3 Οινόπνευμα 1 1 1 

4 Οξυζενέ 1 1 1 

5 Εισπνεύσιμη αμμωνία 1 2 2 

6 Αποστειρωμένες  γάζες 1 2 3 

7 Επίδεσμοι γάζας 2 4 6 

8 Τριγωνικοί  επίδεσμοι 1 1 1 

9 Ελαστικός επίδεσμος 1 1 1 

10 Λευκοπλάστ ρολλό 2 2 2 

11 Ύφασμα καθαρισμού 1 1 1 

12 Υγρό σαπούνι 1 1 1 

13 Ψαλίδι 1 1 1 

14 Τσιμπίδα 1 1 1 

15 Βαμβάκι 1 1 1 

16 Αντισταμινική αλοιφή 1 1 1 

17 Σπασμολυτικό 1 1 1 

18 Γάντια μιας χρήσης 1 1 1 

19 Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών 1 1 1 

 
Για εργοτάξια εκτός κατοικημένων περιοχών, το φαρμακείο του εργοταξίου πρέπει να περιέχει 
επιπλέον: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 1-25 25-50 51-100 

20 Ενέσιμο κορτιζονούχο 1 1 1 

21 Σύριγγες πλαστικές 6 6 6 

22 Δισκία αντιδιαρροικά 1 1 1 

23 Δισκία αντιόξινα 1 1 1 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Το Χρονοδιάγραμμα του έργου επισυνάπτεται με την έναρξη των εργασιών και ενημερώνεται 
καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα επισυναφθεί σε μεταγενέστερη φάση του έργου. Η Μελέτη 
Κατασκευής Ικριωμάτων θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της και τα 
αναμενόμενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

• Ν4030/20 11, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 
διατάξεις», ΦΕΚ 249A/11 

• Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», 
ΦΕΚ 84Α, ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», 
ΦΕΚ 117Α/85 και το ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 891391/ΕΟΚ και 911383/ΕΟΚ», ΦΕΚ  11Α/96, 
όπως τροποποιήθηκε  με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

• Ν3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», ΦΕΚ 
116, όπως συμπληρώθηκε με το Ν4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 82A/08 

• Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50A/99 

• Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής- Ασφάλειας 
κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10 «Κατηγοριοποίηση 
παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές 
Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 21508/94 

• Ν1430/1984 «Κύρωση της αριθ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά  τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με  αυτή», 
ΦΕΚ 49Α/84 

• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας  στις  οικοδομές  και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

• ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων  και βαθμίδων  για  τις επαγγελματικές  δραστηριότητες: 
(α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης 
ατμολεβήτων και (γ)  της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για 
εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών  
προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από  φυσικά  
πρόσωπα  και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 200A/12 

• ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την 
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή 
ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της 
δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199A/12 

• ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού 
μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε 
ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την 
άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα  και  άλλες 
ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198A/12 

• ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την 
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών 
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 
πρόσωπα», ΦΕΚ 197A/12 

• ΠΔ82/201Ο «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική 
ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006125/ΕΚ», ΦΕΚ 145A/10 

• ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία  2006142/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου  «σχετικά  με  τα  μηχανήματα  και  την 
τροποποίηση της οδηγίας 95116/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ.  18196 και  377193»,  ΦΕΚ  
97Α , όπως τροποποιήθηκε  με το ΠΔ81/2011,  ΦΕΚ  197A/1Ο 

• ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 30711986 όπως 
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• ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006115/ΕΚ», ΦΕΚ 202AJ07 

• ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 831477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
οδηγία 911382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003118/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212AJ06 

• ΠΔ149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την  έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες  (θόρυβος)  σε 
εναρμόνιση με την οδηγία 2003110/ΕΚ», ΦΕΚ 159AJ06 

• ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2002144/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

• ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92157/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
212Α/96 

• ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και  υγείας στην εργασία 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 92158/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

• ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα  των εργαζομένων 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 901269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

• ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 891656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

• ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και  υγείας  για  τη  χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την 
οδηγία του Συμβουλίου 891655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 
(ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/ΟΟ) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121AJ04). 

• ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς  και  βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 881642/ΕΟΚ», 
ΦΕΚ 34Α/93 

• ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε  με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

• ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

• ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε με το 
ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19Α 

• ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών 
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

• ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 
193Α/80 

• ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 

• γΑ6690/20 12 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, 
διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης  «CE», ΦΕΚ  19148/12 

• γΑ2223/20 11 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 
12278/11 γΑ6952/2011  «Υποχρεώσεις και μέτρα  για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά 
την εκτέλεση 

• εργασιών   σε   κοινόχρηστους   χώρους   πόλεων   και   οικισμών   που   προορίζονται   για   
την 

• κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 4208/11 

• γΑ210172009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις 
εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, 
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες 
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συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 
12878/09 

• γΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων  Οδικών  Έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων  περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

• ΑΠ.  ΔΙΠΑΔ/οικ  889/2002  «Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  του  εργασιακού  κινδύνου  κατά  
την κατασκευή Δημοσίων  Έργων», ΦΕΚ 168/03 

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 
2668/01 

• ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και  Υγείας  (ΣΑΥ)  και  του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο 
στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 
6868/01 

• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 11768/00 

• ΚΥΑ 16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
7568/93 

• ΥΑ 130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας»,  ΦΕΚ  1548/84 

• ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/οικ/369 «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, 
άρθρου σχετικού με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια»  15/10/2012 

• ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 
ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215  «Διευκρινήσεις  σχετικά  με  την εκπόνηση  ΣΑΥ  και  ΦΑΥ  των 
Δημοσίων 

• Έργων» 31/03/2008 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

ΈΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 260.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΦΑΥ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
 
5. ΥΛΙΚΑ 
 
6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην 
πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
του έργου 
 

Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται: 
 

• Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά 
έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

• Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο. 
• Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 
• Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 

τέχνης. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρημένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο του έργου. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισμού του έργου σε επιμέρους ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης 
πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. 
 

Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 
μετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από 
τους εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία. 
 

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζομένων ελέγχεται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 



 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΕΡΓΟ: 
"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ" 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ: 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ: 
Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ  – ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: 
- 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
 

Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκπόνηση της μελέτης: 
- 

 

Ο ανάδοχος: 
Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση τού έργου. 
 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΠΕΚ: 
ΚΕΠΕΚ Κεντρικής Ελλάδας / ΤΤΥΕ: Φθιώτιδας / Έδρα: Λαμία 



2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη κατανόηση 
του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει 
της τεχνικής περιγραφής κάθε επιμέρους μελέτης του έργου. 
 

Το έργο (υποέργο 1 της πράξης), αφορά εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του 
Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, καθώς και την κατασκευή κέντρου ενημέρωσης-πληροφόρησης επισκεπτών 
και W.C. κοινού. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 
- Προβλέπεται η εγκατάσταση μικρού σε εμβαδόν, κέντρου ενημέρωσης-πληροφόρησης 

επισκεπτών για την εξυπηρέτησή τους. 
- Την προσαρμογή των εγκαταστάσεων (χώροι υγιεινής, κλιμακοστάσιο, οδεύσεις) ώστε όλοι οι 

χώροι να είναι φιλικοί και προσβάσιμοι από τα ΑΜΕΑ. 
- Τη διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου με ήπιες παρεμβάσεις ώστε αυτές να μην 

ανταγωνίζονται το μνημείο, και παράλληλα να διατηρηθεί στο σύνολό του το υφιστάμενο 
αλσύλλιο ως χώρος αστικού πρασίνου. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο 
Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την παρούσα σύντομη 
τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 



3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Οι Κανονισμοί με βάση του οποίους συντάχθηκε η μελέτη αναφέρονται παρακάτω: 
1) Π.Δ. 696/74 
2) Εγκύκλιος ΕΥΔΑΠ  Α.Π. 121272/ 3-1-1985 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης ο κατάλογος των Κανονισμών πρέπει να ενημερώνεται, 
ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 



4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
 

Οι παραδοχές παρατίθενται αναλυτικά στην μελέτη. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να ενημερώνεται, 
ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 



5. ΥΛΙΚΑ 
 

Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών και τις ΕΤΕΠ. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενημερώνεται, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η απευθείας παραπομπή στο 
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιμο να 
ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, οι παρακάτω επισημάνσεις πρέπει να ενημερώνονται, 
ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Για τις εργασίες συντήρησης που αναμένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, παρατίθενται οι 
Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας. 
 

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 
• Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων. 
• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται 

από το προσωπικό 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να 
συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 
επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα τόσο της Οδηγίας Ασφαλούς 
Εργασίας όσο και της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 
Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν 
κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των "as built" σχεδίων του έργου.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο 
πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, με τα στοιχεία που θα προκύπτουν 
κάθε φορά. 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 

• Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 
 

• Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής - 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94. 

 

• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83. 

 

• N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», 
ΦΕΚ 49Α/84. 

 

• ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99). 

 

• ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
212Α/96. 

 

• ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών 
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

• . 

• ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την 
οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 
(ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00). 

 

• ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94. 

 

• ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94. 

 

• ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89. 
 

• ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 
193Α/80. 

 

• ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91). 

 

• ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78. 

 

• ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», 
ΦΕΚ 34Α/93. 

 



• ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05. 

 

• ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95. 

 

• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03. 

 

• ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84. 
 

• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93. 

 

• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00. 

 

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 
266Β/01. 

 

• ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο 
στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 
686Β/01. 

 

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03. 
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