ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Μελ. : 20/2020
(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

ΥΠ. ΑΡ. : 11/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTA PANAGIOTAKOU
Ημερομηνία: 2020.12.08 15:54:21 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :

210.000 ΕΥΡΩ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2020(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΥΠ. ΑΡ : 11/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ)
C.P.V. : 45112700-2
45316100-6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στην περιοχή της Αγίας Γρηγορούσας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σκρα, Ικάρων, Έλλης και
Πυθαγόρα (Ο.Τ.300), υπάρχει Κοινόχρηστος χώρος, ιδιοκτησίας Δήμου Χαϊδαρίου, χαρακτηρισμένος ως χώρος
Αναψυχής στο Γ.Π.Σ.
Στο χώρο αυτό, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, έχουν υλοποιηθεί εκτεταμένες παρεμβάσεις από το
Δήμο, ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση και η χρήση του από τους κατοίκους της περιοχής.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, κατασκευάστηκαν αναβαθμοί αμφιθεατρικά τοποθετημένοι, γεγονός
το οποίο εξηγεί γιατί ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους ως Ανοικτό θέατρο της περιοχής Αγ.
Γρηγορούσας, ενώ εκεί έχει διενεργηθεί πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η υλοποίηση έργου ανακατασκευής της συνολικής έκτασης, λόγω των
ιδιαίτερα εκτεταμένων φθορών και της εικόνας που αυτή εμφανίζει και που οφείλεται στην παρέλευση αρκετών
δεκαετιών από το χρόνο της αρχικής κατασκευής.
Στο επίπεδο των επιλογών για το έργο, εκτιμήθηκε ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι υπάρχουσες χρήσεις,
δεδομένου ότι ο χώρος αποτελεί σημείο αναφοράς και χώρος συνάντησης των κατοίκων της περιοχής, ώστε να
μπορούν να διενεργούνται εκδηλώσεις τοπικού τύπου πολιτιστικού περιεχομένου, συγκεντρώσεις των κατοίκων και να
αποτελεί ο χώρος αυτός σημείο αναψυχής για την ευρύτερη περιοχή της Αγ. Γρηγορούσας.
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, προβλέπονται ήπιες λειτουργικές ανακατασκευές και βελτιώσεις της
ευρύτερης πλατείας, με στόχο την ανάδειξη και την ουσιαστική επανάχρηση του χώρου σε επίπεδο γειτονιάς, τη
χρήση του από όλο το εύρος των ηλικιακών ομάδων, καθώς και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.
Στο έργο, προβλέπεται η ανακατασκευή των κερκίδων με αναβαθμούς και χώρους στάσης, της σκηνής και
των σημείων εισόδου, η κατασκευή καθιστικών και πέργκολας, η δημιουργία υπαίθριου χώρου άθλησης, η
αντικατάσταση και η ενίσχυση του υπάρχοντος φωτισμού, τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και περιμετρικά, η αύξηση
του πρασίνου και η τοποθέτηση συστήματος άρδευσης.
Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι οι προβλεπόμενες εκσκαφές και οι επιχώσεις, είναι μικρότερες των 50 cm.

Συγκεκριμένα στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
-

Διαμόρφωση των πλατωμάτων: Στο τμήμα που βρίσκονται σήμερα οι κερκίδες, προβλέπονται ισοϋψείς

αναβαθμοί, με προσαρμοσμένα καθιστικά, που σταδιακά θα καταλήγουν στη σκηνή του θεάτρου.
Ο χώρος, στο μεγαλύτερο τμήμα του θα καλύπτεται από οικολογικές διαμορφώσεις. Οι αναβαθμοί κατασκευάζονται
2

με τοιχία αντιστήριξης και σε κάθε αναβαθμό προβλέπονται προσαρμοσμένες επιφάνειες καθιστικού από σκυρόδεμα.
Η υπόλοιπη επιφάνεια των αναβαθμών, στο μεγαλύτερο εύρος της, θα είναι από κυβόλιθους, ενώ θα δημιουργούνται
διαδρομές από πλάκες σκυροδέματος για την ομαλή κίνηση μεταξύ των διαφορετικών πλατωμάτων του χώρου.
Διαμόρφωση της σκηνής: Η υπάρχουσα υπερυψωμένη σκηνή θα προεκταθεί, δημιουργώντας ένα ενιαίο

-

επίπεδο με υψομετρική διαφορά 0,50μ. περίπου από την είσοδο της οδού Σκρα. Στο πίσω μέρος της σκηνής θα
εκτείνονται δύο στέγαστρα με προσαρμοσμένα καθιστικά με πλάτη, τα οποία θα οριοθετούν το χώρο της σκηνής από
τον δρόμο. Στην κύρια είσοδο του θεάτρου, επί της οδού Σκρα, προβλέπεται στέγαστρο με καθιστικό και πάγκο
πληροφοριών, για την ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης.
Τα στέγαστρα: Θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό, από κοιλοδοκούς, και στο άνω μέρος τους

-

θα φέρουν ξύλινες διαδοκίδες. Στα δύο εκ των τριών στεγάστρων, προβλέπεται η διαμόρφωση ξύλινων καθιστικών τα
οποία θα στηρίζονται σε μια ενιαία ανά στέγαστρο κατασκευή (χαμηλό τοιχίο) από σκυρόδεμα.
-

Χώρος Άθλησης: Στο άνω μέρος της πλατείας, επί της οδού Πυθαγόρα και Σκρα, προβλέπεται η διαμόρφωση

υπαίθριου χώρου άθλησης, που θα απευθύνεται σε όλο το φάσμα των ηλικιακών ομάδων. Στο χώρο θα τοποθετηθούν
τρία όργανα γυμναστικής διπλής χρήσης και το κάθε όργανο θα πακτωθεί σε υπόβαση από μπετόν 4,00Χ4,00μ., η
οποία θα καλυφθεί με πλακίδια ασφαλείας 5cm.
-

Είσοδος του χώρου: Προβλέπεται η διαπλάτυνση της υπάρχουσας εισόδου, επί της οδού Ικάρου και η

αναδιαμόρφωση και ανακατασκευή των πεζοδρομίων, με κατάλληλη δαπεδόστρωση.
Φωτισμός: Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, με σιδηροϊστούς 4m και φωτιστικά

σώματα

με λαμπτήρες LED, εσωτερικά και περιμετρικά του χώρου, στοχεύοντας στην πραγματοποίηση της

συνολικής αναβάθμισης του χώρου.
Το έργο, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τιμολογίου και των συγγραφών υποχρεώσεων που
συνοδεύουν την παρούσα.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 210.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
(24%). Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας : «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό
Περιβάλλον

του Ε.Π. Αττικής» της εγκεκριμένης Ο.Χ.Ε. της Δυτικής Αθήνας με συνολικό εγκεκριμένο

προϋπολογισμό στα πλαίσια της ΒΑΑ/ΟΧΕ .Φορέας Χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής Η
οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητα της, μέσω του Ε.Π.
«Αττική 2014-2020».(MIS 5037953 ΣΑΕ 2019ΕΠ08510015). Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. : 61.7336.0002
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του έτους 2020 κατά το ποσό των 180.000,00 € , και την με Κ.Α. :
15.7336.0025 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του έτους 2021 κατά το ποσό των 30.000,00 € του Δήμου
Χαϊδαρίου.

ΧΑΪΔΑΡΙ 29/9/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΑΪΔΑΡΙ 29/9/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ

ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ
Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ.
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ
Αρ. Μελέτης : 20/2020 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 11/2018

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A

Είδος Εργασιών

Α.Τ.

Κωδικός
Άρθρου

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

1

ΝΑΟΙΚ 22.15.01

m3

41

2 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

2

ΝΑΟΙΚ 22.10.01

m3

4,74

3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

3

ΝΑΟΙΚ 20.05.01

m3

19,5

4 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός
από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών

4

ΝΑΟΙΚ 20.05.02

m3

3,94

5 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

5

ΝΑΟΙΚ 20.10

m3

168

6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

6

ΝΑΟΙΚ 20.30

m3

54,06

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ , ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ,ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ & ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ
1 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

7

ΝΑΟΙΚ 38.01

m2

193,03

2 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

8

ΝΑΟΙΚ 38.03

m2

422,05

3 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

9

ΝΑΟΙΚ 38.13

m2

147,3

4 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

10

ΝΑΟΙΚ 38.02

m2

49,61

5 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

11

ΝΑΟΙΚ 38.20.02

kg

7190

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

12

ΝΑΟΙΚ 38.20.03

kg

92,9

7 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

13

ΝΑΟΙΚ 32.01.05

m3

177

8 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

14

ΝΑΟΙΚ 32.01.04

m3

26,1

15

ΝΑΟΙΚ 71.31

m2

132,54

16

ΑΤΗΕ 9302.1

m3

266

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ , ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
1 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

2 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D110 mm

17

ΝΑΥΔΡ
12.13.01.05

m

135

3 Διάστρωση με άμμο εκσκαφθέντων χανδάκων

18

ΑΤΗΕ Ν\2162.2

m3

53,59

4 Διάστρωση με υλικά εκσκαφής εκσκαφθέντων χανδάκων

19

ΑΤΗΕ Ν\2162.3

m3

27,5

5 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm

20

ΑΤΗΕ 9307.2

ΤΕΜ

21

6 Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστ.0,80Χ0,80Χ1,00 μ.

21

ΑΤΗΕ Ν9312

ΤΕΜ

18

7 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 1 λαμπτήρα τύπου LED από
30έως 60W/230V σε κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο εν θερμώ διαμέτρου 102mm,ύψους
4m

22

ΑΤΗΕ
Ν\8979.100.9

τεμ.

18

8 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 2 αδιάβροχους προβολείς
τύπου LED από 80 έως 100W/230V , τουλάχιστον IP 65 ,σε κυλινδρικό ιστό
γαλβανισμένο εν θερμώ διαμέτρου 102mm,ύψους 4m

23

ΑΤΗΕ
Ν\8979.100.10

τεμ.

1

9 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου (τύπου χελώνας) με λαμπτήρα ισχύος έως 70W

24

ΑΤΗΕ
Ν\8985.40.Ω

τεμ.

4

10 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ δύο θέσεων) διαστάσεων 1400Χ1300Χ300 mm
ηλεκτροφωτισμού με λαμαρίνα inox πλήρες περιλαμβάνων τον ηλεκτρικό πίνακα και τον
πίνακα άρδευσης

25

ΑΤΗΕ Ν\9351.6.Ν

τεμ.

1

11 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2

26

ΑΤΗΕ 9340.3

m

267,48

12 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2

27

ΑΤΗΕ 9340.2

m

21,81

13 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 28

ΑΤΗΕ 8773.6.4

m

267,48

14 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2

29

ΑΤΗΕ 8773.3.2

m

61,6

15 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2

30

ΑΤΗΕ 8773.3.1

m

90,1

16 Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 17mm
και πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, μήκους 3,00m,

31

ΑΤΗΕ
Ν\8837.22.4

τεμ.

6

1 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

32

ΝΑΟΙΚ 20.20

m3

4,2

2 Βοτσαλωτό χυτό δάπεδο

33

ΝΑΟΙΚ Ν\7360

μ2

50

3 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm

34

ΝΑΟΙΚ 73.91

m2

100

4 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

35

ΝΑΟΙΚ 73.11

m2

75,8

5 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου ασφαλείας 5cm

36

ΝΑΟΙΚ Ν\73.97

m2

20

6 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

37

ΝΑΟΙΚ 77.10

m2

39,8

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

7 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως 38
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

ΝΑΟΙΚ 77.20.01

m2

16,1

8 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

39

ΝΑΟΙΚ 77.55

m2

16,1

9 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

40

ΝΑΟΙΚ 79.81

m2

42,27

ΝΑΟΙΚ 52.81.01

m2

184,04

ΝΑΟΙΚ 61.05

kg

648

2 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 43
ράβδους

ΝΑΟΙΚ 64.01.01

kg

216

3 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)

44

ΝΑΟΙΚ 54.80.01

m3

0,95

4 Διπλό Όργανο εκγύμνασης ώμων και στήθους:

45

ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.04

ΤΕΜ

1

5 Διπλό όργανο εκγύμνασης ποδιών και αερόβιας άσκησης

46

ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.05

ΤΕΜ

1

6 Διπλό όργανο κοιλιακών και ισορροπίας

47

ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.06

ΤΕΜ

1

7 Μεταλλικό στέγαστρο με επικάλυψη πολυκαρβονικού φύλλου

48

ΝΑΟΙΚ Ν\61.100

τεμ.

1

1 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας

49

ΝΑΠΡΣ Β10.2

ΤΕΜ

5

2 Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος

50

ΝΑΠΡΣ Β11.2

ΤΕΜ

4

3 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από ΡΕ με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με
μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, αποστάσεις σταλακτών 33
cm

51

ΝΑΠΡΣ Η08.2.5.1

m

94,8

4 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm

52

ΝΑΠΡΣ Η02.3.1

m

94,8

10 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 41
20 mm

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
1 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

42

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης 53
πίεσης, διατομής 1 in

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6

ΤΕΜ

9

6 Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC

ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.1

ΤΕΜ

9

54

7 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m, με σώμα
ανύψωσης ανοξείδωτο

55

ΝΑΠΡΣ Η08.3.3.2

ΤΕΜ

23

8 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα

56

ΝΑΠΡΣ Ε13.2

στρ.

0,1

9 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

57

ΝΑΠΡΣ Δ07

m3

20

ΧΑΪΔΑΡΙ

29/9/2020
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A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Δαπάνη (Ευρώ)

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[8]

[9]

[10]

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1 Καθαίρεση στοιχείων
ΝΑΟΙΚ 22.15.01 ΟΙΚ 2226
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

1

m3

41

56

2296

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 ΟΙΚ 2226

2

m3

4,74

28

132,72

3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων ΝΑΟΙΚ 20.05.01 ΟΙΚ 2124
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

3

m3

19,5

4,5

87,75

4 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων ΝΑΟΙΚ 20.05.02 ΟΙΚ 2127
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη βραχώδη, εκτός από
γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς
χρήση εκρηκτικών

4

m3

3,94

35,35

139,28

2 Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

5 Επίχωση με προϊόντα
εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων

ΝΑΟΙΚ 20.10

ΟΙΚ 2162

5

m3

168

11,85

1990,8

6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 20.30

ΟΙΚ 2171

6

m3

54,06

0,9

48,65

Σύνολο : ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

4695,2

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ , ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ,ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ & ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ
1 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

ΝΑΟΙΚ 38.01

ΟΙΚ 3801

7

m2

193,03

13,5

2605,91

2 Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών
3 Ξυλότυποι εμφανών
σκυροδεμάτων
4 Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών
5 Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας
B500C.

ΝΑΟΙΚ 38.03

ΟΙΚ 3816

8

m2

422,05

15,7

6626,19

ΝΑΟΙΚ 38.13

ΟΙΚ 3841

9

m2

147,3

20,25

2982,83

ΝΑΟΙΚ 38.02

ΟΙΚ 3811

10

m2

49,61

22,5

1116,23

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 ΟΙΚ 3873

11

kg

7190

1,07

7693,3

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 ΟΙΚ 3873

12

kg

92,9

1,01

93,83

7 Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 ΟΙΚ 3215

13

m3

177

95

16815

4695,2

8 Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 ΟΙΚ 3214

14

m3

26,1

90

40282,29

Σύνολο ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ , ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ,ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ &
ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ , ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
1 Επιχρίσματα τριπτά ΝΑΟΙΚ 71.31
τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

ΟΙΚ 7131

15

m2

132,54

2349

11,2

1484,45

1484,45

Σύνολο ΟΜΑΔΑ Γ:ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ , ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ,ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την
τοποθέτηση καλωδίων σε
έδαφος γαιώδες

ΗΛΜ 10

16

m3

266

18,37

4886,42

2 Αγωγοί υπό πίεση από
ΝΑΥΔΡ
σωλήνες PVC-U Ονομαστικής 12.13.01.05
πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D110 mm

ΥΔΡ 6620.1

17

m

135

5,7

769,5

3 Διάστρωση με άμμο
εκσκαφθέντων χανδάκων

ΑΤΗΕ Ν\2162.2

ΟΙΚ 2162

18

m3

53,59

19,38

1038,57

4 Διάστρωση με υλικά εκσκαφής ΑΤΗΕ Ν\2162.3
εκσκαφθέντων χανδάκων

ΟΙΚ 2162

19

m3

27,5

7,08

194,7

5 Φρεάτιο επισκέψεως από
σκυρόδεμα πάχους 10 cm με
διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 40Χ40 cm,
βάθους 70 cm

ΑΤΗΕ 9307.2

ΗΛΜ 10

20

ΤΕΜ

21

171,88

3609,48

6 Βάση σιδηροϊστού άοπλη
διαστ.0,80Χ0,80Χ1,00 μ.

ΑΤΗΕ Ν9312

ΗΛΜ 101

21

ΤΕΜ

18

163

2934

ΗΛΜ 59

22

τεμ.

18

1200,14

21602,52

ΑΤΗΕ 9302.1

7 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού
ΑΤΗΕ
χώρου άμεσου φωτισμού με 1 Ν\8979.100.9
λαμπτήρα τύπου LED από
30έως 60W/230V σε
κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο
εν θερμώ διαμέτρου
102mm,ύψους 4m

40282,29

1484,45

ΑΤΗΕ
8 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού
χώρου άμεσου φωτισμού με 2 Ν\8979.100.10
αδιάβροχους προβολείς τύπου
LED από 80 έως 100W/230V
, τουλάχιστον IP 65 ,σε
κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο
εν θερμώ διαμέτρου
102mm,ύψους
4mεξωτερικού ΑΤΗΕ
9 Φωτιστικό
σώμα
Ν\8985.40.Ω
χώρου (τύπου χελώνας) με
λαμπτήρα ισχύος έως 70W

ΗΛΜ 59

23

τεμ.

1

1174,72

1174,72

ΗΛΜ 60

24

τεμ.

4

44,05

176,2

ΑΤΗΕ
Ν\9351.6.Ν

ΗΛΜ 52

25

τεμ.

1

440,52

440,52

ΑΤΗΕ 9340.3

ΗΛΜ 45

26

m

267,48

6,46

1727,92

ΑΤΗΕ 9340.2
12 Αγωγός γυμνός χάλκινος
πολύκλωνος Διατομής 16mm2

ΗΛΜ 45

27

m

21,81

5,45

118,86

ΑΤΗΕ 8773.6.4
13 Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6
mm2

ΗΛΜ 47

28

m

267,48

7,46

1995,4

ΑΤΗΕ 8773.3.2
14 Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5
mm2

ΗΛΜ 47

29

m

61,6

3,2

197,12

ΑΤΗΕ 8773.3.1
15 Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5
mm2

ΗΛΜ 47

30

m

90,1

2,51

226,15

ΑΤΗΕ
16 Ηλεκτρόδιο γείωσης
ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο Ν\8837.22.4
με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου
17mm και πάχος επιχάλκωσης
τουλάχιστον 250μm, μήκους
3,00m,

ΗΛΜ 45

31

τεμ.

6

91,04

546,24

10 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής
(πίλλαρ δύο θέσεων)
διαστάσεων 1400Χ1300Χ300
mm ηλεκτροφωτισμού με
λαμαρίνα inox πλήρες
περιλαμβάνων τον ηλεκτρικό
πίνακα
τον πίνακα
11 Αγωγόςκαι
γυμνός
χάλκινος
πολύκλωνος Διατομής 25mm2

Σύνολο ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

41638,32

ΟΜΑΔΑ Ε: . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
1 Εξυγιαντικές στρώσεις με
θραυστό υλικό λατομείου

ΝΑΟΙΚ 20.20

ΟΙΚ 2162

32

m3

4,2

15,7

65,94

2 Βοτσαλωτό χυτό δάπεδο

ΝΑΟΙΚ Ν\7360

ΟΙΚ 7360

33

μ2

50

28

1400

ΟΙΚ 7373.1

34

m2

100

22,5

2250

3 Κατασκευή βιομηχανικού
ΝΑΟΙΚ 73.91
δαπέδου με υστερόχυτο
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους
5 cm

41638,32

4 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ΝΑΟΙΚ 73.11
ακανόνιστες

ΟΙΚ 7311

35

m2

75,8

22,5

1705,5

5 Προμήθεια και τοποθέτηση
συνθετικού δαπέδου
ασφαλείας 5cm

ΟΙΚ 7397

36

m2

20

35

700

ΟΙΚ 7725

37

m2

39,8

3,9

155,22

ΝΑΟΙΚ 77.20.01 ΟΙΚ 7744
7 Αντισκωριακές βαφές,
εφαρμογή αντισκωριακού
υποστρώματος ενός
συστατικού βάσεως νερού η
διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής
ή τροποποιημένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

38

m2

16,1

2,2

35,42

ΝΑΟΙΚ Ν\73.97

6 Υδροχρωματισμοί επιφανειών ΝΑΟΙΚ 77.10
σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με
ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιμεντόχρωμα

ΝΑΟΙΚ 77.55

ΟΙΚ 7755

39

m2

16,1

6,7

107,87

9 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων ΝΑΟΙΚ 79.81
εξωτερικών χώρων με
επίστρωση εγχρώμων
κυβολίθων που περιέχουν
ψυχρά υλικά (cool materials)

ΟΙΚ 7744

40

m2

42,27

39,4

1665,44

ΝΑΟΙΚ 52.81.01 ΟΙΚ 5281

41

m2

184,04

39

7177,56

8 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί
σιδηρών επιφανειώνμε
χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου

10 Επενδύσεις στεγών και
δαπέδων με συνθετική ξυλεία
με κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm

Σύνολο ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

15262,95

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
1 Φέροντα στοιχεία από
ΝΑΟΙΚ 61.05
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς
ύψους ή πλευράς έως 160 mm

ΟΙΚ 6104

42

kg

648

2,7

1749,6

2 Σιδηρά κιγκλιδώματα από
ράβδους συνήθων διατομών,
απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 ΟΙΚ 6401

43

kg

216

4,5

972

3 Πέργκολες και παρεμφερείς
κατασκευές από ξυλεία
λαρικοειδή (λαρτζίνη)

ΝΑΟΙΚ 54.80.01 ΟΙΚ 5621

44

m3

0,95

730

693,5

4 Διπλό Όργανο εκγύμνασης
ώμων και στήθους:

ΝΑΟΙΚ
Ν\64.01.04

ΟΙΚ 6402

45

ΤΕΜ

1

3800

3800

5 Διπλό όργανο εκγύμνασης
ΝΑΟΙΚ
ποδιών και αερόβιας άσκησης Ν\64.01.05

ΟΙΚ 6402

46

ΤΕΜ

1

3800

3800

15262,95

6 Διπλό όργανο κοιλιακών και
ισορροπίας

ΝΑΟΙΚ
Ν\64.01.06

ΟΙΚ 6402

47

ΤΕΜ

1

2900

2900

7 Μεταλλικό στέγαστρο με
επικάλυψη πολυκαρβονικού
φύλλου

ΝΑΟΙΚ Ν\61.100 ΟΙΚ 6118

48

τεμ.

1

2500

2500

Σύνολο ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

16415,1

16415,1

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΝΑΠΡΣ Β10.2
1 Καθιστικά - Παγκάκια
Καθιστικά χωρίς πλάτη, με
σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες
φυσικής ξυλείας

ΟΙΚ 5104

49

ΤΕΜ

5

160

800

2 Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος ΝΑΠΡΣ Β11.2
στρογγυλός επιστήλιος κάδος

ΟΙΚ 5104

50

ΤΕΜ

4

240

960

3 Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17
ΝΑΠΡΣ
ΗΛΜ 8
mm από ΡΕ με σταλάκτες
Η08.2.5.1
αυτορυθμιζόμενους και με
μηχανισμό αποτροπής
απορροής του νερού από το
σωλήνα, αποστάσεις
4 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 ΝΑΠΡΣ Η02.3.1 ΗΛΜ 8
atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ
50 mm

51

m

94,8

0,66

62,57

52

m

94,8

3

284,4

ΝΑΠΡΣ
Η09.1.1.6

ΗΛΜ 8

53

ΤΕΜ

9

95

855

6 Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC ΝΑΠΡΣ
Η09.1.4.1

ΗΛΜ 8

54

ΤΕΜ

9

10

90

7 Εκτοξευτήρες
ΝΑΠΡΣ
αυτοανυψούμενοι,
Η08.3.3.2
γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας
7 - 14 m, με σώμα ανύψωσης
ανοξείδωτο

ΗΛΜ 8

55

ΤΕΜ

23

35

805

8 Εγκατάσταση
προπαρασκευασμένου
χλοοτάπητα

ΝΑΠΡΣ Ε13.2

ΠΡΣ 5510

56

στρ.

0,1

5500

550

9 Προμήθεια κηπευτικού
χώματος

ΝΑΠΡΣ Δ07

ΠΡΣ 1710

57

m3

20

8,5

170

5 Βάνες ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, με μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1
in

Σύνολο ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4576,97

Σύνολο :

124355,28

Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

124355,28
18,00%

Άθροισμα
Απρόβλεπτα
Άθροισμα
Εκτιμώμενο κόστος Α.Ε.Ε.Κ.
Άθροισμα
Πρόβλεψη αναθεώρησης
Άθροισμα

4576,97

22.383,95
146739,23

15,00%

22.010,88
168750,11
240,00
168990,11
364,73
169354,84

ΦΠΑ

24,00%

40.645,16

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΧΑΪΔΑΡΙ

210000
29/9/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ . Ε

ΧΑΪΔΑΡΙ

29/9/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ . Ε.
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ
Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ.
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ
Αρ. Μελέτης: 20/2020 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ.11/2018
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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

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 ευμεγεθών 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
Ευρώ

(Αριθμητικά): 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο 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 ικριωμάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 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.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, 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 0,30m, 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, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
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.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
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A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.02

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από
γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2127

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, 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 0,30m, 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, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη βραχώδη,εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
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.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
35 x 0,21 =
7,35
Συνολικό κόστος άρθρου 35,35
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος
, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
35 x 0,21 =
7,35
Συνολικό κόστος άρθρου 11,85
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,85
(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171

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.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,90
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά
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A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.01

Ξυλότυποι χυτών τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3801

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να
μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς
παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 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) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 20,25
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά
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A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

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)".
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.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
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10,0
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16,0
18,0
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28,0
32,0
40,0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, 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 .
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,07
(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
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διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, 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 .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
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α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών,
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η
παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας),
η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό
δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από
την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
Σελίδα 25 από 43

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς
διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας),
η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό
δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από
την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 90,00
(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7131

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).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 11,20
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Εκσκαφή
χάνδακα
γιά την τοποθέτηση καλωδίων
πλάτους όφρυος ορύγματος
μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή
μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε
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ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των
παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά
την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των
κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)
και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την
κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η
δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η
εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις
πλήρως συμπιεζόμενες
(1 m3)
9302. 1 Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες
Ευρώ

(Αριθμητικά): 18,37
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου
D110 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6620.1

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U),
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων,
οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).
β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση
του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-06-02-01.
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα
καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως
υπογείων δικτύων"
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U
με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις
και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U,
ονομαστικής πίεσης 6 at
, ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5,70
(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\2162.2

Διάστρωση με άμμο εκσκαφθέντων χανδάκων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Διάστρωση με άμμο εκσκαφθέντων χανδάκων
Κωδικός αναθεώρησης: 2162 100%
Διάστρωση με άμμο εκσκαφθέντων χανδάκων, μετρούμενη σε m3 τελικού όγκου
πλήρωσης.Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες συμπιέσεως
κατά στρώσεις με μηχανικά μέσα του υλικού πλήρωσης με χρήση κατάλληλου
δονητικού μηχανήματος.
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(1 m3)
Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

0,528x
0,528x

19,87 =
10,49
16,84 =
8,89
-------------------------Αθροισμα
19,38

Τιμή ενός m3 19,38
δέκα εννέα και τριάντα οκτώ λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 19,38
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\2162.3

Διάστρωση με υλικά εκσκαφής εκσκαφθέντων χανδάκων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Διάστρωση με υλικά εκσκαφής εκσκαφθέντων χανδάκων, μετρούμενη σε m3 τελικού
όγκου πλήρωσης.Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες
συμπιέσεως κατά στρώσεις με ή χωρίς μηχανικά μέσα του υλικού πλήρωσης.
(1 m3)
τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

0,193x
0,193x

19,87 =
3,83
16,84 =
3,25
-------------------------Αθροισμα
7,08

Τιμή ενός m3 7,08
επτά και οκτώ λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,08
(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά

A.T.

: 20

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9307.2

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου,
ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και
γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη
και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με
σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 10 cm
(1 τεμ)
9307. 2 Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων
40Χ40 cm βάθους 70 cm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 171,88
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9312

Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστ.0,80Χ0,80Χ1,00 μ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

Βάση σιδηροϊστού άοπλη δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα Σ 150
γιά την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη
οπή και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 και καμπύλη 90 μοιρών γιά την
διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα
ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο
σχετικό
άρθρο
του
σιδηροϊστού. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των
εκσκαφών
(1 τεμ)
Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0,80X0,80
m βάθους 1.00
m
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 163,00
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τρία

A.T.

: 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8979.100.9

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 1 λαμπτήρα τύπου LED από 30έως
60W/230V σε κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο εν θερμώ διαμέτρου 102mm,ύψους 4m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 1 λαμπτήρα τύπου LED από 30 έως60W/230V , τουλάχιστον
IP 65 ,σε κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο εν θερμώ διαμέτρου 102mm,ύψους 4m
Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 1 λαμπτήρα τύπου LED από 30 έως 60W/230V σε κυλινδρικό
ιστό γαλβανισμένο εν θερμώ διαμέτρου 102mm,ύψους 4m, συμπεριλαμβανομένης βάσης άγκύρωσης ιστού σύμφωνα
με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Το φωτιστικό θα έχει βαθμό
προστασίας IP65 και κλάση μόνωσης Class II κατά EN
605981. Θα είναι άμεσου φωτισμού, με 1 λαμπτήρα τύπου LED από 30 έως 60W/230V με το κουτί μηχανισμού
του (ακροκιβώτιο). Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση φωτιστικού σώματος
συμπεριλαμβανομένου του ιστού, και των λοιπών εξαρτημάτων και υλικών στερέωσης, δοκιμή και παράδοση
`σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

37,0x
27,61x

19,87 =
735,19
16,84 =
464,95
-------------------------Αθροισμα
1200,14

Τιμή ενός τεμαχίου 1.200,14
χίλια διακόσια και δέκα τέσσερα λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.200,14
(Ολογράφως) : χίλια διακόσια και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 23

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8979.100.10

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 2 αδιάβροχους προβολείς τύπου
LED από 80 έως 100W/230V , τουλάχιστον IP 65 ,σε κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο εν
θερμώ διαμέτρου 102mm,ύψους 4m
περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια
της μελέτης.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 2 αδιάβροχους προβολείς τύπου LED από 80 έως 100W/230V
, τουλάχιστον IP 65 ,σε κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο εν θερμώ διαμέτρου 102mm,ύψους 4m ,
συμπεριλαμβανομένης βάσης άγκύρωσης ιστού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές
και τα σχέδια της μελέτης. Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας IP65 και κλάση μόνωσης Class II κατά
EN 605981. Θα είναι άμεσου φωτισμού, με 2 αδιάβροχους προβολείς τύπου LED από 80 έως 100W/230V με το
κουτί μηχανισμού του (ακροκιβώτιο). Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση
φωτιστικού σώματος συμπεριλαμβανομένου του ιστού, και των λοιπών εξαρτημάτων και υλικών στερέωσης,
δοκιμή και παράδοση `σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

32,00x
32,00x

19,87 =
635,84
16,84 =
538,88
-------------------------Αθροισμα
1174,72

Τιμή ενός τεμαχίου 1.174,72
χίλια εκατόν εβδομήντα τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1.174,72
(Ολογράφως) : χίλια εκατόν εβδομήντα τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά
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A.T.

: 24

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8985.40.Ω

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου (τύπου χελώνας) με λαμπτήρα ισχύος έως 70W
Κωδικός αναθεώρησης:

Φωτιστικό σώμα
(1 τεμ)

ΗΛΜ 60

εξωτερικού χώρου (τύπου χελώνας) με λαμπτήρα ισχύος έως 70W

Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

1,20x
1,20x

19,87 =
23,84
16,84 =
20,21
-------------------------Αθροισμα
44,05

Τιμή ενός τεμαχίου 44,05
σαράντα τέσσερα και πέντε λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 44,05
(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και πέντε λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9351.6.Ν

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ δύο θέσεων) διαστάσεων 1400Χ1300Χ300 mm
ηλεκτροφωτισμού με λαμαρίνα inox πλήρες περιλαμβάνων τον ηλεκτρικό πίνακα και τον
πίνακα άρδευσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ δύο θέσεων)διαστάσεων 1400Χ1300Χ300 mm ηλεκτροφωτισμού με λαμαρίνα
inox πλήρες περιλαμβάνων τον ηλεκτρικό πίνακα και τον πίνακα άρδευσης.Συμπεριλαμβανομένου ενός 6μετρου
στυλου γαλβανιζέ διαστ. 2 1/2 ins με τάπα και γάντζο.
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ δύο θέσεων) ηλεκτροφωτισμού με λαμαρίνα inox πλήρες
περιλαμβάνων τον ηλεκτρικό πίνακα και τον πίνακα άρδευσης τοποθέτηση προγραμματιστών με λαμαρίνα
γαλβανισμένη πλήρες.
Προμήθεια, μεταφορά,τοποθέτηση και σύνδεση με τα δίκτυα φωτισμού, γειώσεων και παροχής ΔΕΗ, ενός
πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού κατασκευασμένο απο λαμαρίνα inox που περιλαμβάνει τον
ηλεκτρικό πίνακα και τον πίνακα άρδευσης κατασκευασμένο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις
προδιαγραφές της μελέτης. Το πίλλαρ με τους πίνακες θα είναι κατασκευσμένα απο
γνωστό εγχώριο κατασκευαστή και ο πίνακας θα είναι συμαρμολογημένος καλωδιωμένος
και δοκιμασμένος στο εργοστάσιο κατασκευής του. Η κατασκευή του pillar και των
πινάκων θα είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και
τα σχέδια της μελέτης. Το pillar με τους πίνακες θα παραδοθούν πλήρη
συναρμολογημένα, συνδεσμολογημένα και δοκιμασμένα έτοιμα για λειτουργία. Ο
πίνακας θα φέρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλισης και χειρισμού των γραμμών
του καθώς επίσης και του πίνακα άρδευσης. Στην τιμή του άθρου περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά
και
μικρουλικά για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του.
(1 τεμ)
Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

12x
12x

19,87 =
238,44
16,84 =
202,08
-------------------------Αθροισμα
440,52

Τιμή ενός τεμαχίου 440,52
τετρακόσια σαράντα και πενήντα δύο λεπτά

Ευρώ

(Αριθμητικά): 440,52
(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα και πενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.3

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του
υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.
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(1 m)
9340. 3

Διατομής

25mm2

Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,46
(Ολογράφως) : έξι και σαράντα έξι λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.2

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του
υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.
(1 m)
9340. 2
Διατομής 16mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 5,45
(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.6.4

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 6
Πενταπολικό
0
8773. 6. 4 Διατομής 5 Χ 6
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,46
(Ολογράφως) : επτά και σαράντα έξι λεπτά

A.T.

: 29

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.2

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 3
Τριπολικό
0
8773. 3. 2 Διατομής 3 Χ 2,5
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,20
(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.1

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 3
Τριπολικό
0
8773. 3. 1 Διατομής 3 Χ 1,5
mm2
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,51
(Ολογράφως) : δύο και πενήντα ένα λεπτά

A.T.

: 31

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.22.4

Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 17mm και
πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, μήκους 3,00m,
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή
διαμέτρου 17mm και πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, μήκους 3,00m
Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 17mm
και πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, με κοχλιοτόμηση 3/4"W στα δύο άκρα για
την δυνατότητα επιμήκυνσης του με κοχλιωτή ορειχάλκινη μούφα. Η επιχάλκωση της
χαλύβδινης ψυχής με τον χαλκό θα είναι μοριακή, αποκλειόμενου του γαλβανικού
φαινομένου ή της ολίσθησης της επικάλυψης του χαλκού κατά την έμπηξη του
ηλεκτροδίου στο έδαφος. Το άρθρο νοείται πλήρες και περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, και όλες τις εργασίες προσκόμισης, έμπηξης και
σύνδεσης των γραμμών.
(1 τεμ)
Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

2,48x
2,48x

19,87 =
49,28
16,84 =
41,76
-------------------------Αθροισμα
91,04

Τιμή ενός τεμαχίου 91,04
ενενήντα ένα και τέσσερα λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά): 91,04
(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και τέσσερα λεπτά

A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7360

Βοτσαλωτό χυτό δάπεδο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7360

Βοτσαλωτό χυτό δάπεδο επί υποστρώματος gross beton (μη συμπεριλαμβανομένου στο παρόν
άρθρο) αποτελούμενο από βότσαλα ξεπλυμένα χωρίς αλάτι διαμέτρου 1 - 2,5 εκ. , χρώματος ή
συνδιασμού χρωμάτων της εκλογής της Υπηρεσίας διαστρωμένων επί της βάσεως του υποστρώματος με συνολικό
πάχος διάστρωσης 3 εκ. με την εργασία κυλίνδρωσης , την πρόσθεση και πλήρωση των κενών με γαλάκτωμα
τσιμέντου (αριάνι) χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας , τον καθαρισμό της τελικής επιφάνειας με βούρτσα
και πλύσιμο . Το βοτσαλωτό δάπεδο θα εγκιβωτισθεί με φιλέτα χτενιστού μαρμάρου πάχους 3 εκ. και πλάτους
10 εκ. , τοποθετημένων κατά μήκος της επίστρωσης ανά 5Χ5 μ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά και εργασία
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)
είκοσι οκτώ
28,00
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είκοσι οκτώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 28,00
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.91

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,
σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις
κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές
και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές
υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη
αυτής με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις 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).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου ασφαλείας 5cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7397

Ελάχιστο πάχος: 5 cm
Διάσταση πλακιδίου: 50Χ50 cm
Περιγραφή
Δάπεδο ασφαλείας από έγχρωμα ελαστικά πλακίδια, διαστάσεων 50 x 50 cm και πάχους τουλάχιστον 5cm,
κατασκευασμένα από μίγμα πολυουρεθάνης και κόκκους ανακυκλωμένου φυσικού ελαστικού (καουτσούκ).
Τα πλακίδια να είναι:
•
αντικραδασμικά, με μεγάλη απορρόφηση κραδασμών, ώστε να προσφέρουν προστασία από
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τραυματισμούς κατά την πτώση και να δημιουργούν φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά
•
ανθεκτικά στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος,στην ηλιακή ακτινοβολία και στον
παγετό
•
υδατοπερατά και να φέρουν ειδικές αυλακώσεις στο κάτω μέρος, για τη διευκόλυνση απορροής των
υδάτων
•
υψηλής αντοχής στην τριβή και στον εφελκυσμό, με καλή συμπεριφορά στην πυρά και αντιολισθητική
ικανότητα
•
διαθέσιμο σε δύο ή περισσότερους χρωματισμούς (το χρώμα των πλακιδίων θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία και μπορεί διαφοροποιείται ανά περίπτωση) σε άριστη κατάσταση μετά την τοποθέτησή τους.
Η τοποθέτηση των δαπέδων θα πρέπει να γίνεται με χρήση ισχυρής κόλλας (πολυουρεθάνης) σε κατάλληλο
υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα - υπόβαση, η οποία θα είναι ήδη κατασκευασμένη και δεν
συμπεριλαμβάνεται στη προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων.
Στο τελείωμα της υπάρχουσας υπόβασης θα τοποθετούνται λοξότμητα πλακίδια (ράμπες) ώστε να αποφεύγονται
οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ επιφάνειας εδάφους και δαπέδου ασφαλείας. Οι ελαστικές απολήξεις (ράμπες)
θα πρέπει να είναι από το ίδιο υλικό του δαπέδου ασφαλείας και το χρώμα τους θα καθορίζεται από τη μελέτη.
Θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση τους (σχέδια με τις
διαστάσεις, οδηγίες τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης και συχνότητα διενέργειας των ελέγχων).
•
•

Τιμή / τμ: 35 ευρώ /μ2
Ποσότητα: 18 μ2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά): 35,00
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T.

: 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,90
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή
τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής
και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας
ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της
σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά
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A.T.

: 39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,
βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους κυβόλιθους περιέχοντες
ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε οποιαδήποτε υποδομή.
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται με
ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη
ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβόλιθους.
Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην ηλιακή
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιοι
κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση
|Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής
προιόντων
| ανακλαστικότητας | αντανακλαστικότητας |
εκπομπής στο
|
στην ηλιακή
| στο εγγύς υπέρυθρο | υπέρυθρο(Infrared
|
ακτινοβολία
|
φάσμα
|
Emittance)
|
(SR)
|
(SRnir)
|
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1
|
|
|
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΩΧΡΑΣ, |
|
|
ΚΙΤΡΙΝΟΥ,ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ| SR >= 0,50
|
>= 0,50
|
>= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2
|
|
|
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, |
|
|
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,
|
|
|
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,
|
|
|
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ
| SR >= 0,40
|
>= 0,50
|
>= 0,85
Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές
διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής
στο υπέρυθρο, με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και την εργασία.
Ευρώ
(Αριθμητικά): 39,40
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά
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A.T.

: 41

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.81.01

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20
mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5281

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με
χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους
κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και
πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.
Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T.

: 42

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,
συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,70
(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 43

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6401

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.
Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.80.01

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5621

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη),
κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή
χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία
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(ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των
ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή
ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων
μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία.
Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 730,00
(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα

A.T.

: 45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.04

Διπλό Όργανο εκγύμνασης ώμων και στήθους:
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

Διπλό Όργανο εκγύμνασης ώμων και στήθους:
Προμήθεια και εγκατάσταση σε υπαίθριο χώρο άθλησης, οργάνου έλξεων – πιέσεων ώμων με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
Πρόκειται για όργανο άθλησης διπλής χρήσης το οποίο θα αποτελείται από δύο μέρη και θα απευθύνεται σε
δύο αθλούμενους επιτρέποντας τον συνδυασμό ασκήσεων για την ενδυνάμωση των μυών, του ώμου, του στήθους
και των αγκώνων.
Το ένα μέρος του οργάνου για έλξεις των ώμων, θα περιλαμβάνει ένα κάθισμα με πλάτη προς το όργανο και
αντιολισθητικές χειρολαβές στο πάνω μέρος του τις οποίες πιέζει ο χρήστης αργά και με δύναμη προκειμένου
το κάθισμα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το βάρος.
Το άλλο μέρος του οργάνου, κατάλληλο για την άσκηση των ώμων και του στήθους, θα περιλαμβάνει ένα κάθισμα
με την πλάτη προς το όργανο και δύο αντιολισθητικές χειρολαβές, τις οποίες ο χρήστης θα απομακρύνει και
θα επαναφέρει με δύναμη προκειμένου το κάθισμα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το βάρος.
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες:
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου:
•
Μήκος: 2,30m
•
Πλάτος: 0,80m
Υλικά οργάνου
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα
στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις του οργάνου πρέπει να είναι πάχους
τουλάχιστον 2/5 -1/2 inch.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις αντιαποτριμματικής βαφής μετάλλου. Μια επιπλέον
στρώση πολυουρεθάνης UV3 πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους
ακτινοβολίας. Τα δακτυλίδια, οι άξονες και τα μπουλόνια θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.
Τα μπουλόνια θα είναι καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. Το όργανο θα περιλαμβάνει
ενσωματωμένη ταμπέλα, και στα δύο μέρη του, πάνω στον σκελετό , με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως για κάθε
άσκηση, ώστε να είναι ευανάγνωστες και στους δύο χρήστες πριν την άσκηση.
Τρόπος Πάκτωσης
Η τοποθέτηση του οργάνου θα πραγματοποιείται σε υπάρχουσα βάση μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για
λόγους σταθερότητας.
Το όργανο πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 16630 από διαπιστευμένο φορέα.
•
Τιμή ανά τεμάχιο : 3.800 ευρώ
•
ποσότητα: 1 τεμάχιο
Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 3.800,00
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες οκτακόσια

A.T.

: 46

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.05

Διπλό όργανο εκγύμνασης ποδιών και αερόβιας άσκησης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402
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Διπλό όργανο εκγύμνασης ποδιών και αερόβιας άσκησης
Προμήθεια και εγκατάσταση σε υπαίθριο χώρο άθλησης, οργάνου εκγύμνασης ποδιών και αερόβιας άσκησης με
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Πρόκειται για όργανο άθλησης διπλής χρήσης, αποτελούμενο από δύο μέρη που θα επιτρέπει την ταυτόχρονη
άσκηση σε δύο αθλούμενους.
Το ένα μέρος του οργάνου θα παρέχει τη δυνατότητα αερόβιας άσκησης. Θα περιλαμβάνει δύο πετάλια - πατήματα
και δύο αντιολισθητικές χειρολαβές. Ο συνδυασμός κίνησης των ποδιών και των χεριών θα παρέχει μια
συγχρονισμένη αερόβια άσκηση βαδίσματος, βελτιώνοντας τον συντονισμό των άνω και των κάτω άκρων.
Το άλλο μέρος του οργάνου, για την εκγύμναση των ποδιών, θα αποτελείται από ένα κάθισμα, δύο
αντιολισθητικές χειρολαβές και δύο πετάλια. Η πίεση των πεταλιών από τον αθλούμενο, απομακρύνει το
κάθισμα, από την αρχική του θέση και έπειτα επανέρχεται στην αρχική θέση. Οι χειρολαβές θα εξασφαλίζουν
την ισορροπία στον χρήστη καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης.
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου :
•
Μήκος: 3,10 μ.
•
Πλάτος: 0,60 μ.
Υλικά οργάνου
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας που θα εξασφαλίζει
ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις του οργάνου θα είναι πάχους
τουλάχιστον 2/5-1/2 inch.
Όλα τα. μεταλλικά μέρη θα είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις αντιαποτριμματικής βαφής μετάλλου. Μια επιπλέον
στρώση πολυουρεθάνης UV3 θα καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα δακτυλίδια , οι άξονες και τα μπουλόνια θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα μπουλόνια θα είναι καλυμμένα
προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού
Το όργανο θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη ταμπέλα, και στα δύο μέρη του, πάνω στον σκελετό , με αναλυτικές
οδηγίες χρήσεως για κάθε άσκηση, ώστε να είναι ευανάγνωστες και στους δύο χρήστες πριν την άσκηση.
Τρόπος Πάκτωσης
Η τοποθέτηση του οργάνου θα πραγματοποιείται
λόγους σταθερότητας.

σε υπάρχουσα βάση μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για

Το όργανο πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 16630 από διαπιστευμένο φορέα

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 3.800,00
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες οκτακόσια

A.T.

: 47

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.06

Διπλό όργανο κοιλιακών και ισορροπίας
Κωδικός αναθεώρησης:

Διπλό όργανο κοιλιακών και

ΟΙΚ 6402

ισορροπίας

Προμήθεια και εγκατάσταση σε υπαίθριο χώρο άθλησης, οργάνου εκγύμνασης κοιλιακών και ισορροπίας.
Πρόκειται για όργανο άθλησης διπλής χρήσης, αποτελείται από δύο μέρη και επιτρέπει την ταυτόχρονη άσκηση
σε δύο αθλούμενους. το όργανο καλύπτει έναν συνδυασμό ασκήσεων όπως την εκγύμναση των κοιλιακών, των
άνω άκρων, των μυών των ώμων, του στήθους και της μέσης.
Το ένα μέρος του οργάνου θα αποτελείται από έναν πάγκο κοιλιακών και μια οριζόντια ράβδο, για την στήριξη
των ποδιών, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα του σώματος κατά την διάρκεια της άσκησης.
Το άλλο μέρος του οργάνου θα αποτελείται από δύο παράλληλες μπάρες ισορροπίας που χρησιμοποιούνται ως
χειρολαβές για την στήριξη και αιώρηση του σώματος και μια οριζόντια
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βοηθητική μπάρα στο κάτω μέρος του για τα πόδια. Οι παράλληλες μπάρες θα μπορούν από την πλαϊνή πλευρά
τους να χρησιμοποιηθούν και για ασκήσεις έλξεων.
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες
Ενδεικτικές διαστάσεις:
•
Μήκος: 2,07μ.
•
Πλάτος: 0,70 μ.
Υλικά οργάνου
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας που θα εξασφαλίζει
ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις του οργάνου θα είναι πάχους
τουλάχιστον 2/5-1/2 inch.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντιαποτριμματικής βαφής
μετάλλου. Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 θα καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της
υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα δακτυλίδια, οι άξονες και τα μπουλόνια πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα μπουλόνια θα είναι
καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού
Το όργανο θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη ταμπέλα, και στα δύο μέρη του, πάνω στον σκελετό , με αναλυτικές
οδηγίες χρήσεως για κάθε άσκηση, ώστε να είναι ευανάγνωστες και στους δύο χρήστες πριν την άσκηση.
Τρόπος Πάκτωσης
Η τοποθέτηση του οργάνου θα πραγματοποιείται σε υπάρχουσα βάση μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για
λόγους σταθερότητας.
Το όργανο πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 16630 από διαπιστευμένο φορέα.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.900,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εννιακόσια

A.T.

: 48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.100

Μεταλλικό στέγαστρο με επικάλυψη πολυκαρβονικού φύλλου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου σε τρία διαφορετικά επίπεδα με επιφάνειες 24,30τ.μ. ,
48,80τ.μ. και 22,50τ.μ. με διαμόρφωση περιμετρικού μεταλλικού πλαισίου το οποίο αποτελείται και θα
στηρίζεται σε μεταλλικές βαμμένες κοιλοδοκούς επί των οποίων θα τοποθετηθούν κατάλληλα στοιχεία στήριξης
των πολυκαρβονικών φύλλων. Προμήθεια και τοποθέτηση του υλικού κάλυψης από άθραυστα συµπαγήπολυκαρβονικά
φύλλα, πάχους 8- 10mm, χρώµατος της επιλογής της Υπηρεσίας (διάφανο, bronze, opal) µε πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας ISO. Υλικά και μικρουλικά στήριξης και συναρμολόγησης περιλαμβάνονται, όπως επίσης
η πλήρης και περαιωμένη εργασία.
Τιμή ανά τεμάχιο: 2.500,00 ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2.500,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

A.T.

: 49

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.2

Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,
η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που
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απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του
έργου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
τους, ως εξής:
Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας
Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, χωρίς πλάτη, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς
δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες
Φ 6mm.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 160,00
(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

A.T.

: 50

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.2

Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις
προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις
οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή
από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τεσσερις οπές αποστράγγισης στον
πυθμένα, με περίβλημα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία, στηριζόμενος σε μεταλλικό στύλο με δύο λάμες
που σχηματίζουν κύκλο, πλήρως εγκατεστημένος.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 240,00
(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

A.T.

: 51

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.5.1

Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από ΡΕ με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με μηχανισμό
αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, αποστάσεις σταλακτών 33 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες,
με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη και με μηχανισμό
αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση
λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και
μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε
τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Η08.2.5. 1 Αποστάσεις σταλακτών
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,66
(Ολογράφως) : εξήντα έξι λεπτά

A.T.

: 52

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.3.1

33 cm

Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 10 atm, με μούφα
σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια
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σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία
αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του
αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα
χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων
της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.
Η02.3. 1 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,00
(Ολογράφως) : τρία

A.T.

: 53

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6

Φ 50 mm

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης
πίεσης, διατομής 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
Η09.1.1. 6

Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
Ονομαστική διάμετρος 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 54

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.1

Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Προμήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας με τα παρελκόμενά του, σύνδεσή του από ειδικευμένο τεχνίτη σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας.
Η09.1.4. 1 Τύπος πηνίου
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά): 10,00
(Ολογράφως) : δέκα

A.T.

: 55

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.3.2

24 V AC

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m, με σώμα
ανύψωσης ανοξείδωτο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας
ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής
προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο. Σύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.
Η08.3.3. 2 Με σώμα ανύψωσης
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ανοξείδωτο
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Ευρώ

(Αριθμητικά): 35,00
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T.

: 56

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.2

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5510

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με
φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του
εδάφους.
2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης
τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό
φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η
κατάλληλη επιφάνεια.
4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.
5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με
οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.
6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την
εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του
χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την
απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-02-02. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για
την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά): 5.500,00
(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια

A.T.

: 57

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07

Προμήθεια κηπευτικού χώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το
δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη
φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,50
(Ολογράφως) οκτώ και πενήντα λεπτά
:
ΧΑΪΔΑΡΙ

29/9/2020

ΧΑΪΔΑΡΙ

29/9/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ
Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ.
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ
Αρ. Μελέτης: 20/2020 )ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ.11/2018)

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
A.T. : 1
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

100%

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 ευμεγεθών 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
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 56,00
(Ολογράφως) πενήντα έξι
:

A.T. : 2
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο 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 ικριωμάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 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.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 28,00
(Ολογράφως) είκοσι οκτώ
:

A.T. : 3
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2124

100%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, 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 0,30m, 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, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
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.
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,50
(Ολογράφως) τέσσερα και πενήντα λεπτά
:

A.T. : 4
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.02

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη,
εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2127

100%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, 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 0,30m, 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, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη βραχώδη,εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
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.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
35 x 0,21 =
7,35
Συνολικό κόστος άρθρου 35,35
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,35
(Ολογράφως) τριάντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά
:

A.T. : 5
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος
, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
35 x 0,21 =
7,35
Συνολικό κόστος άρθρου 11,85
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,85
(Ολογράφως) έντεκα και ογδόντα πέντε λεπτά
:

A.T. : 6
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171

100%

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.
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,90
(Ολογράφως) ενενήντα λεπτά
:

A.T. : 7
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.01

Ξυλότυποι χυτών τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3801

100%

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να
μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς
παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 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) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,50
(Ολογράφως) δέκα τρία και πενήντα λεπτά
:

A.T. : 8
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,70
(Ολογράφως) δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
:

A.T. : 9
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3841

100%

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 20,25
(Ολογράφως) είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά
:

A.T. : 10
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

100%

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)".
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.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
:

A.T. : 11
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
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6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, 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 .
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 1,07
(Ολογράφως) ένα και επτά λεπτά
:
A.T. : 12
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
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|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, 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 .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 1,01
(Ολογράφως) ένα και ένα λεπτό
:
A.T. : 13
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215

100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
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ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών,
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η
παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας),
η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό
δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από
την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 95,00
(Ολογράφως) ενενήντα πέντε
:

A.T. : 14
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3214

100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών,
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η
παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας),
η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό
δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από
την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 90,00
(Ολογράφως) ενενήντα
:

A.T. : 15
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7131

100%

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).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,20
(Ολογράφως) έντεκα και είκοσι λεπτά
:

A.T. : 16
Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

100%
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Εκσκαφή
χάνδακα
γιά την τοποθέτηση καλωδίων
πλάτους όφρυος ορύγματος
μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή
μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε
ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των
παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά
την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των
κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)
και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την
κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η
δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η
εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις
πλήρως συμπιεζόμενες
(1 m3)
9302. 1 Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες
Εργασία και λοιπές δαπάνες
ανηγμένες σε ώρες εργάτου
Εργ. (001)
h
1,20x
15,31 =
18,37
-------------------------Αθροισμα
18,37
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,37
(Ολογράφως) δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά
:

A.T. : 17
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D110 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6620.1

100%

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U),
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων,
οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ).
β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση
του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-06-02-01.
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα
καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως
υπογείων δικτύων"
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U
με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις
και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U,
ονομαστικής πίεσης 6 at
, ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm.
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 5,70
(Ολογράφως) πέντε και εβδομήντα λεπτά
:
A.T. : 18
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\2162.2

Διάστρωση με άμμο εκσκαφθέντων χανδάκων
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Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

100%

Διάστρωση με άμμο εκσκαφθέντων χανδάκων
Κωδικός αναθεώρησης: 2162 100%
Διάστρωση με άμμο εκσκαφθέντων χανδάκων, μετρούμενη σε m3 τελικού όγκου
πλήρωσης.Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες συμπιέσεως
κατά στρώσεις με μηχανικά μέσα του υλικού πλήρωσης με χρήση κατάλληλου
δονητικού μηχανήματος.
(1 m3)
Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

0,528x
0,528x

19,87 =
10,49
16,84 =
8,89
-------------------------Αθροισμα
19,38

Τιμή ενός m3 19,38
δέκα εννέα και τριάντα οκτώ λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,38
(Ολογράφως) δέκα εννέα και τριάντα οκτώ λεπτά
:

A.T. : 19
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\2162.3

Διάστρωση με υλικά εκσκαφής εκσκαφθέντων χανδάκων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

100%

Διάστρωση με υλικά εκσκαφής εκσκαφθέντων χανδάκων, μετρούμενη σε m3 τελικού
όγκου πλήρωσης.Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες
συμπιέσεως κατά στρώσεις με ή χωρίς μηχανικά μέσα του υλικού πλήρωσης.
(1 m3)
τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

0,193x
0,193x

19,87 =
3,83
16,84 =
3,25
-------------------------Αθροισμα
7,08

Τιμή ενός m3 7,08
επτά και οκτώ λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,08
(Ολογράφως) επτά και οκτώ λεπτά
:

A.T. : 20
Άρθρο : ΑΤΗΕ 9307.2

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν
κάλυμμα διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

100%

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου,
ενσωμάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και
γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη
και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με
σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 10 cm
(1 τεμ)
9307. 2 Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων
40Χ40 cm βάθους 70 cm
Υλικά
α. Εκσκαφή
(2121)
m3
0,30x
36,43 =
10,93
β. Σκυρόδεμα Σ 150 αυξημένο
κατά 10% γιά ξυλότυπο
(3213)
m3
0,13x
158,02 =
20,54
γ. Κάλυμμα φρεατίου χυτοσιδηρούν
διαστάσεων
40Χ40 cm, διπλό
(8072)
kg
40,00x
2,02 =
80,80
Εργασία και πρόσθετη εργασία
γιά μικροκατασκευές σε ώρες τεχνίτου
Τεχν (003)
h
3,00x
19,87 =
59,61
-------------------------Αθροισμα
171,88
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 171,88
(Ολογράφως) εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα οκτώ λεπτά
:

A.T. : 21
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9312

Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστ.0,80Χ0,80Χ1,00 μ.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 101

100%

Βάση σιδηροϊστού άοπλη δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα Σ 150
γιά την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη
οπή και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 και καμπύλη 90 μοιρών γιά την
διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα
ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο
σχετικό
άρθρο
του
σιδηροϊστού. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των
εκσκαφών
(1 τεμ)
Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0,80X0,80
m βάθους 1.00
m
Υλικά
α. Σκυρόδεμα Σ 150 αυξημένο
κατά 10% γιά ξυλότυπο
(3213)
m3
0,64 x
158,02 =
101,13
β. Πλαστικός σωλήνας PVC Φ 110
(8042.1.8)
m
1,15x
26,16 =
30,08
Εργασία
Πρόσθετη εργασία γιά μικροκατασκευές σε ώρες τεχνίτου
Τεχν (003)
h
1,6x
19,87 =
31,79
-------------------------Αθροισμα
163,00
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 163,00
(Ολογράφως) εκατόν εξήντα τρία
:

A.T. : 22
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8979.100.9

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 1 λαμπτήρα τύπου LED
από 30έως 60W/230V σε κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο εν θερμώ διαμέτρου
102mm,ύψους 4m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

100%

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 1 λαμπτήρα τύπου LED από 30 έως60W/230V , τουλάχιστον
IP 65 ,σε κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο εν θερμώ διαμέτρου 102mm,ύψους 4m
Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 1 λαμπτήρα τύπου LED από 30 έως 60W/230V σε κυλινδρικό
ιστό γαλβανισμένο εν θερμώ διαμέτρου 102mm,ύψους 4m, συμπεριλαμβανομένης βάσης άγκύρωσης ιστού σύμφωνα
με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Το φωτιστικό θα έχει βαθμό
προστασίας IP65 και κλάση μόνωσης Class II κατά EN
605981. Θα είναι άμεσου φωτισμού, με 1 λαμπτήρα τύπου LED από 30 έως 60W/230V με το κουτί μηχανισμού
του (ακροκιβώτιο). Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση φωτιστικού σώματος
συμπεριλαμβανομένου του ιστού, και των λοιπών εξαρτημάτων και υλικών στερέωσης, δοκιμή και παράδοση
`σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

37,0x
27,61x

19,87 =
735,19
16,84 =
464,95
-------------------------Αθροισμα
1200,14

Τιμή ενός τεμαχίου 1.200,14
χίλια διακόσια και δέκα τέσσερα λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.200,14
(Ολογράφως) χίλια διακόσια και δέκα τέσσερα λεπτά
:
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A.T. : 23
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8979.100.10 Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 2 αδιάβροχους προβολείς

τύπου LED από 80 έως 100W/230V , τουλάχιστον IP 65 ,σε κυλινδρικό ιστό
γαλβανισμένο εν θερμώ διαμέτρου 102mm,ύψους 4m
περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 59

100%

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου άμεσου φωτισμού με 2 αδιάβροχους προβολείς τύπου LED από 80 έως 100W/230V
, τουλάχιστον IP 65 ,σε κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο εν θερμώ διαμέτρου 102mm,ύψους 4m ,
συμπεριλαμβανομένης βάσης άγκύρωσης ιστού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές
και τα σχέδια της μελέτης. Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας IP65 και κλάση μόνωσης Class II κατά
EN 605981. Θα είναι άμεσου φωτισμού, με 2 αδιάβροχους προβολείς τύπου LED από 80 έως 100W/230V με το
κουτί μηχανισμού του (ακροκιβώτιο). Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση
φωτιστικού σώματος συμπεριλαμβανομένου του ιστού, και των λοιπών εξαρτημάτων και υλικών στερέωσης,
δοκιμή και παράδοση `σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

32,00x
32,00x

19,87 =
635,84
16,84 =
538,88
-------------------------Αθροισμα
1174,72

Τιμή ενός τεμαχίου 1.174,72
χίλια εκατόν εβδομήντα τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.174,72
(Ολογράφως) χίλια εκατόν εβδομήντα τέσσερα και εβδομήντα δύο λεπτά
:

A.T. : 24
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8985.40.Ω

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου (τύπου χελώνας) με λαμπτήρα ισχύος έως
70W
Κωδικός αναθεώρησης:

Φωτιστικό σώμα
(1 τεμ)

ΗΛΜ 60

100%

εξωτερικού χώρου (τύπου χελώνας) με λαμπτήρα ισχύος έως 70W

Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

1,20x
1,20x

19,87 =
23,84
16,84 =
20,21
-------------------------Αθροισμα
44,05

Τιμή ενός τεμαχίου 44,05
σαράντα τέσσερα και πέντε λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 44,05
(Ολογράφως) σαράντα τέσσερα και πέντε λεπτά
:

A.T. : 25
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9351.6.Ν

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ δύο θέσεων) διαστάσεων 1400Χ1300Χ300 mm
ηλεκτροφωτισμού με λαμαρίνα inox πλήρες περιλαμβάνων τον ηλεκτρικό πίνακα
και τον πίνακα άρδευσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

100%

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ δύο θέσεων)διαστάσεων 1400Χ1300Χ300 mm ηλεκτροφωτισμού με λαμαρίνα
inox πλήρες περιλαμβάνων τον ηλεκτρικό πίνακα και τον πίνακα άρδευσης.Συμπεριλαμβανομένου ενός 6μετρου
στυλου γαλβανιζέ διαστ. 2 1/2 ins με τάπα και γάντζο.
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ δύο θέσεων) ηλεκτροφωτισμού με λαμαρίνα inox πλήρες
περιλαμβάνων τον ηλεκτρικό πίνακα και τον πίνακα άρδευσης τοποθέτηση προγραμματιστών με λαμαρίνα
γαλβανισμένη πλήρες.
Προμήθεια, μεταφορά,τοποθέτηση και σύνδεση με τα δίκτυα φωτισμού, γειώσεων και παροχής ΔΕΗ, ενός
πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού κατασκευασμένο απο λαμαρίνα inox που περιλαμβάνει τον
ηλεκτρικό πίνακα και τον πίνακα άρδευσης κατασκευασμένο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και
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τις
προδιαγραφές της μελέτης. Το πίλλαρ με τους πίνακες θα είναι κατασκευσμένα απο
γνωστό εγχώριο κατασκευαστή και ο πίνακας θα είναι συμαρμολογημένος καλωδιωμένος
και δοκιμασμένος στο εργοστάσιο κατασκευής του. Η κατασκευή του pillar και των
πινάκων θα είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και
τα σχέδια της μελέτης. Το pillar με τους πίνακες θα παραδοθούν πλήρη
συναρμολογημένα, συνδεσμολογημένα και δοκιμασμένα έτοιμα για λειτουργία. Ο
πίνακας θα φέρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλισης και χειρισμού των γραμμών
του καθώς επίσης και του πίνακα άρδευσης. Στην τιμή του άθρου περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά
και
μικρουλικά για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του.
(1 τεμ)
Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

12x
12x

19,87 =
238,44
16,84 =
202,08
-------------------------Αθροισμα
440,52

Τιμή ενός τεμαχίου 440,52
τετρακόσια σαράντα και πενήντα δύο λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 440,52
(Ολογράφως) τετρακόσια σαράντα και πενήντα δύο λεπτά
:

A.T. : 26
Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.3

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

100%

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του
υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.
(1 m)
9340. 3
Διατομής 25mm2
Yλικά
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2 με
τη φθορά
813.2. 3
m
1,02x
2,7312 =
2,79
Εργασία
Τεχν
(003) h
0,10x
19,87 =
1,99
Βοηθ
(002) h
0,10x
16,84 =
1,68
-------------------------Αθροισμα
6,46
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,46
(Ολογράφως) έξι και σαράντα έξι λεπτά
:

A.T. : 27
Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.2

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

100%

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του
υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.
(1 m)
9340. 2
Διατομής 16mm2
Yλικά
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16mm2 με
τη φθορά
813.2. 2
m
1,02x
1,748 =
1,78
Εργασία
Τεχν
(003) h
0,10x
19,87 =
1,99
Βοηθ
(002) h
0,10x
16,84 =
1,68
-------------------------Αθροισμα
5,45
Σελίδα 13 από 26

Τιμές Εφαρμογής

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,45
(Ολογράφως) πέντε και σαράντα πέντε λεπτά
:

A.T. : 28
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.6.4

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6
mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 6
Πενταπολικό
0
8773. 6. 4 Διατομής 5 Χ 6
mm2
Yλικά
α. Καλώδιο NYY 5 Χ 6
mm2
820. 6. 4
m
1,05x
3,5388 =
3,72
β. Μικροϋλικά 0,02 του α
0,02x
3,72 =
0,07
Εργασία
Τεχν (003)
h
0,10x
19,87 =
1,99
Βοηθ (002)
h
0,10x
16,84 =
1,68
-------------------------Αθροισμα
7,46
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,46
(Ολογράφως) επτά και σαράντα έξι λεπτά
:

A.T. : 29
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.2

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5
mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 3
Τριπολικό
0
8773. 3. 2 Διατομής 3 Χ 2,5
mm2
Yλικά
α. Καλώδιο NYY 3 Χ 2,5
mm2
820. 3. 2
m
1,05x
0,9376 =
0,98
β. Μικροϋλικά 0,02 του α
0,02x
0,98 =
0,02
Εργασία
Τεχν (003)
h
0,06x
19,87 =
1,19
Βοηθ (002)
h
0,06x
16,84 =
1,01
-------------------------Αθροισμα
3,20
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,20
(Ολογράφως) τρία και είκοσι λεπτά
:

A.T. : 30
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.1

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5
mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως
και επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως,
αναλογία
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
8773. 3
Τριπολικό
0
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8773. 3. 1 Διατομής 3 Χ 1,5
Yλικά
α. Καλώδιο NYY 3 Χ 1,5
820. 3. 1
β. Μικροϋλικά 0,02 του α
Εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

Ευρώ

mm2
mm2
m

1,05x
0,02x

h
h

0,05x
0,05x

0,6345 =
0,67 =

0,67
0,01

19,87 =
0,99
16,84 =
0,84
-------------------------Αθροισμα
2,51

(Αριθμητικά) : 2,51
(Ολογράφως) δύο και πενήντα ένα λεπτά
:

A.T. : 31
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.22.4

Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου
17mm και πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, μήκους 3,00m,
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

100%

Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή
διαμέτρου 17mm και πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, μήκους 3,00m
Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 17mm
και πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, με κοχλιοτόμηση 3/4"W στα δύο άκρα για
την δυνατότητα επιμήκυνσης του με κοχλιωτή ορειχάλκινη μούφα. Η επιχάλκωση της
χαλύβδινης ψυχής με τον χαλκό θα είναι μοριακή, αποκλειόμενου του γαλβανικού
φαινομένου ή της ολίσθησης της επικάλυψης του χαλκού κατά την έμπηξη του
ηλεκτροδίου στο έδαφος. Το άρθρο νοείται πλήρες και περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, και όλες τις εργασίες προσκόμισης, έμπηξης και
σύνδεσης των γραμμών.
(1 τεμ)
Τιμή ανηγμένη σε εργασία
Τεχν (003)
Βοηθ (002)

h
h

2,48x
2,48x

19,87 =
49,28
16,84 =
41,76
-------------------------Αθροισμα
91,04

Τιμή ενός τεμαχίου 91,04
ενενήντα ένα και τέσσερα λεπτά
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 91,04
(Ολογράφως) ενενήντα ένα και τέσσερα λεπτά
:

A.T. : 32
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,70
(Ολογράφως) δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
:

A.T. : 33
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7360

Βοτσαλωτό χυτό δάπεδο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7360

100%

Βοτσαλωτό χυτό δάπεδο επί υποστρώματος gross beton (μη συμπεριλαμβανομένου στο παρόν
άρθρο) αποτελούμενο από βότσαλα ξεπλυμένα χωρίς αλάτι διαμέτρου 1 - 2,5 εκ. , χρώματος ή
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συνδιασμού χρωμάτων της εκλογής της Υπηρεσίας διαστρωμένων επί της βάσεως του υποστρώματος με συνολικό
πάχος διάστρωσης 3 εκ. με την εργασία κυλίνδρωσης , την πρόσθεση και πλήρωση των κενών με γαλάκτωμα
τσιμέντου (αριάνι) χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας , τον καθαρισμό της τελικής επιφάνειας με βούρτσα
και πλύσιμο . Το βοτσαλωτό δάπεδο θα εγκιβωτισθεί με φιλέτα χτενιστού μαρμάρου πάχους 3 εκ. και πλάτους
10 εκ. , τοποθετημένων κατά μήκος της επίστρωσης ανά 5Χ5 μ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά και εργασία
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)
είκοσι οκτώ
28,00
είκοσι οκτώ
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 28,00
(Ολογράφως) είκοσι οκτώ
:

A.T. : 34
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.91

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5
cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7373.1

100%

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από
οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,
σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις
κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές
και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές
υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη
αυτής με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
:

A.T. : 35
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7311

100%

Επιστρώσεις 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).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
:

A.T. : 36
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου ασφαλείας 5cm
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Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7397

100%

Ελάχιστο πάχος: 5 cm
Διάσταση πλακιδίου: 50Χ50 cm
Περιγραφή
Δάπεδο ασφαλείας από έγχρωμα ελαστικά πλακίδια, διαστάσεων 50 x 50 cm και πάχους τουλάχιστον 5cm,
κατασκευασμένα από μίγμα πολυουρεθάνης και κόκκους ανακυκλωμένου φυσικού ελαστικού (καουτσούκ).
Τα πλακίδια να είναι:
•
αντικραδασμικά, με μεγάλη απορρόφηση κραδασμών, ώστε να προσφέρουν προστασία από τραυματισμούς
κατά την πτώση και να δημιουργούν φιλικό περιβάλλον για τα παιδιά
•
ανθεκτικά στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος,στην ηλιακή ακτινοβολία και στον
παγετό
•
υδατοπερατά και να φέρουν ειδικές αυλακώσεις στο κάτω μέρος, για τη διευκόλυνση απορροής των
υδάτων
•
υψηλής αντοχής στην τριβή και στον εφελκυσμό, με καλή συμπεριφορά στην πυρά και αντιολισθητική
ικανότητα
•
διαθέσιμο σε δύο ή περισσότερους χρωματισμούς (το χρώμα των πλακιδίων θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία και μπορεί διαφοροποιείται ανά περίπτωση) σε άριστη κατάσταση μετά την τοποθέτησή τους.
Η τοποθέτηση των δαπέδων θα πρέπει να γίνεται με χρήση ισχυρής κόλλας (πολυουρεθάνης) σε κατάλληλο
υπόστρωμα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα - υπόβαση, η οποία θα είναι ήδη κατασκευασμένη και δεν
συμπεριλαμβάνεται στη προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων.
Στο τελείωμα της υπάρχουσας υπόβασης θα τοποθετούνται λοξότμητα πλακίδια (ράμπες) ώστε να αποφεύγονται
οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ επιφάνειας εδάφους και δαπέδου ασφαλείας. Οι ελαστικές απολήξεις (ράμπες)
θα πρέπει να είναι από το ίδιο υλικό του δαπέδου ασφαλείας και το χρώμα τους θα καθορίζεται από τη μελέτη.
Θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση τους (σχέδια με τις
διαστάσεις, οδηγίες τοποθέτησης και οδηγίες συντήρησης και συχνότητα διενέργειας των ελέγχων).
•
•

Τιμή / τμ: 35 ευρώ /μ2
Ποσότητα: 18 μ2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,00
(Ολογράφως) τριάντα πέντε
:

A.T. : 37
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7725

100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,90
(Ολογράφως) τρία και ενενήντα λεπτά
:

A.T. : 38
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού
βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

100%

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή
τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής
και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας
ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της
σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,20
(Ολογράφως) δύο και είκοσι λεπτά
:

A.T. : 39
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7755

100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,70
(Ολογράφως) έξι και εβδομήντα λεπτά
:

A.T. : 40
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων
κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

100%

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους κυβόλιθους περιέχοντες
ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε οποιαδήποτε υποδομή.
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται με
ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη
ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβόλιθους.
Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην ηλιακή
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιοι
κυβόλιθοι θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση
|Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής
προιόντων
| ανακλαστικότητας | αντανακλαστικότητας |
εκπομπής στο
|
στην ηλιακή
| στο εγγύς υπέρυθρο | υπέρυθρο(Infrared
|
ακτινοβολία
|
φάσμα
|
Emittance)
|
(SR)
|
(SRnir)
|
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1
|
|
|
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΩΧΡΑΣ, |
|
|
ΚΙΤΡΙΝΟΥ,ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ| SR >= 0,50
|
>= 0,50
|
>= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2
|
|
|
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, |
|
|
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,
|
|
|
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,
|
|
|
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ
| SR >= 0,40
|
>= 0,50
|
>= 0,85
Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές
διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.
Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή
ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής
στο υπέρυθρο, με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.
Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και την εργασία.
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 39,40
(Ολογράφως) τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά
:

A.T. : 41
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.81.01

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης
πάχους 20 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5281

100%

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με
χρήση γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους
κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και
πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.
Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 39,00
(Ολογράφως) τριάντα εννέα
:

A.T. : 42
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6104

100%

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,
συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από
ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα
μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,70
(Ολογράφως) δύο και εβδομήντα λεπτά
:

A.T. : 43
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6401

100%

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.
Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,50
(Ολογράφως) τέσσερα και πενήντα λεπτά
:

A.T. : 44
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.80.01

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5621

100%
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Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη),
κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή
χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία
(ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των
ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή
ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων
μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία.
Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 730,00
(Ολογράφως) επτακόσια τριάντα
:

A.T. : 45
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.04

Διπλό Όργανο εκγύμνασης ώμων και στήθους:
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

100%

Διπλό Όργανο εκγύμνασης ώμων και στήθους:
Προμήθεια και εγκατάσταση σε υπαίθριο χώρο άθλησης, οργάνου έλξεων – πιέσεων ώμων με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
Πρόκειται για όργανο άθλησης διπλής χρήσης το οποίο θα αποτελείται από δύο μέρη και θα απευθύνεται σε
δύο αθλούμενους επιτρέποντας τον συνδυασμό ασκήσεων για την ενδυνάμωση των μυών, του ώμου, του στήθους
και των αγκώνων.
Το ένα μέρος του οργάνου για έλξεις των ώμων, θα περιλαμβάνει ένα κάθισμα με πλάτη προς το όργανο και
αντιολισθητικές χειρολαβές στο πάνω μέρος του τις οποίες πιέζει ο χρήστης αργά και με δύναμη προκειμένου
το κάθισμα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το βάρος.
Το άλλο μέρος του οργάνου, κατάλληλο για την άσκηση των ώμων και του στήθους, θα περιλαμβάνει ένα κάθισμα
με την πλάτη προς το όργανο και δύο αντιολισθητικές χειρολαβές, τις οποίες ο χρήστης θα απομακρύνει και
θα επαναφέρει με δύναμη προκειμένου το κάθισμα να ανέλθει σηκώνοντας το ίδιο του το βάρος.
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες:
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου:
•
Μήκος: 2,30m
•
Πλάτος: 0,80m
Υλικά οργάνου
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει ανθεκτικότητα
στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις του οργάνου πρέπει να είναι πάχους
τουλάχιστον 2/5 -1/2 inch.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις αντιαποτριμματικής βαφής μετάλλου. Μια επιπλέον
στρώση πολυουρεθάνης UV3 πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους
ακτινοβολίας. Τα δακτυλίδια, οι άξονες και τα μπουλόνια θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.
Τα μπουλόνια θα είναι καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού. Το όργανο θα περιλαμβάνει
ενσωματωμένη ταμπέλα, και στα δύο μέρη του, πάνω στον σκελετό , με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως για κάθε
άσκηση, ώστε να είναι ευανάγνωστες και στους δύο χρήστες πριν την άσκηση.
Τρόπος Πάκτωσης
Η τοποθέτηση του οργάνου θα πραγματοποιείται σε υπάρχουσα βάση μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για
λόγους σταθερότητας.
Το όργανο πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 16630 από διαπιστευμένο φορέα.
•
Τιμή ανά τεμάχιο : 3.800 ευρώ
•
ποσότητα: 1 τεμάχιο
Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3.800,00
(Ολογράφως) τρείς χιλιάδες οκτακόσια
:

A.T. : 46
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.05

Διπλό όργανο εκγύμνασης ποδιών και αερόβιας άσκησης
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Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6402

100%

Διπλό όργανο εκγύμνασης ποδιών και αερόβιας άσκησης
Προμήθεια και εγκατάσταση σε υπαίθριο χώρο άθλησης, οργάνου εκγύμνασης ποδιών και αερόβιας άσκησης με
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Πρόκειται για όργανο άθλησης διπλής χρήσης, αποτελούμενο από δύο μέρη που θα επιτρέπει την ταυτόχρονη
άσκηση σε δύο αθλούμενους.
Το ένα μέρος του οργάνου θα παρέχει τη δυνατότητα αερόβιας άσκησης. Θα περιλαμβάνει δύο πετάλια - πατήματα
και δύο αντιολισθητικές χειρολαβές. Ο συνδυασμός κίνησης των ποδιών και των χεριών θα παρέχει μια
συγχρονισμένη αερόβια άσκηση βαδίσματος, βελτιώνοντας τον συντονισμό των άνω και των κάτω άκρων.
Το άλλο μέρος του οργάνου, για την εκγύμναση των ποδιών, θα αποτελείται από ένα κάθισμα, δύο
αντιολισθητικές χειρολαβές και δύο πετάλια. Η πίεση των πεταλιών από τον αθλούμενο, απομακρύνει το
κάθισμα, από την αρχική του θέση και έπειτα επανέρχεται στην αρχική θέση. Οι χειρολαβές θα εξασφαλίζουν
την ισορροπία στον χρήστη καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης.
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες
Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου :
•
Μήκος: 3,10 μ.
•
Πλάτος: 0,60 μ.
Υλικά οργάνου
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας που θα εξασφαλίζει
ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις του οργάνου θα είναι πάχους
τουλάχιστον 2/5-1/2 inch.
Όλα τα. μεταλλικά μέρη θα είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις αντιαποτριμματικής βαφής μετάλλου. Μια επιπλέον
στρώση πολυουρεθάνης UV3 θα καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα δακτυλίδια , οι άξονες και τα μπουλόνια θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα μπουλόνια θα είναι καλυμμένα
προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού
Το όργανο θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη ταμπέλα, και στα δύο μέρη του, πάνω στον σκελετό , με αναλυτικές
οδηγίες χρήσεως για κάθε άσκηση, ώστε να είναι ευανάγνωστες και στους δύο χρήστες πριν την άσκηση.
Τρόπος Πάκτωσης
Η τοποθέτηση του οργάνου θα πραγματοποιείται
λόγους σταθερότητας.

σε υπάρχουσα βάση μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για

Το όργανο πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 16630 από διαπιστευμένο φορέα

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3.800,00
(Ολογράφως) τρείς χιλιάδες οκτακόσια
:

A.T. : 47
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.06

Διπλό όργανο κοιλιακών και ισορροπίας
Κωδικός αναθεώρησης:

Διπλό όργανο κοιλιακών και

ΟΙΚ 6402

100%

ισορροπίας

Προμήθεια και εγκατάσταση σε υπαίθριο χώρο άθλησης, οργάνου εκγύμνασης κοιλιακών και ισορροπίας.
Πρόκειται για όργανο άθλησης διπλής χρήσης, αποτελείται από δύο μέρη και επιτρέπει την ταυτόχρονη άσκηση
σε δύο αθλούμενους. το όργανο καλύπτει έναν συνδυασμό ασκήσεων όπως την εκγύμναση των κοιλιακών, των
άνω άκρων, των μυών των ώμων, του στήθους και της μέσης.
Το ένα μέρος του οργάνου θα αποτελείται από έναν πάγκο κοιλιακών και μια οριζόντια ράβδο, για την στήριξη
των ποδιών, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα του σώματος κατά την διάρκεια της άσκησης.
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Το άλλο μέρος του οργάνου θα αποτελείται από δύο παράλληλες μπάρες ισορροπίας που χρησιμοποιούνται ως
χειρολαβές για την στήριξη και αιώρηση του σώματος και μια οριζόντια βοηθητική μπάρα στο κάτω μέρος του
για τα πόδια. Οι παράλληλες μπάρες θα μπορούν από την πλαϊνή πλευρά τους να χρησιμοποιηθούν και για
ασκήσεις έλξεων.
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες
Ενδεικτικές διαστάσεις:
•
Μήκος: 2,07μ.
•
Πλάτος: 0,70 μ.
Υλικά οργάνου
Το όργανο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ατσάλι υψηλής ποιότητας που θα εξασφαλίζει
ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις του οργάνου θα είναι πάχους
τουλάχιστον 2/5-1/2 inch.
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι καλυμμένα με 3 στρώσεις (300-400 microns) αντιαποτριμματικής βαφής
μετάλλου. Μια επιπλέον στρώση πολυουρεθάνης UV3 θα καλύπτει όλα τα μεταλλικά μέρη προς αποτροπή της
υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα δακτυλίδια, οι άξονες και τα μπουλόνια πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα μπουλόνια θα είναι
καλυμμένα προς αποφυγή ατυχημάτων ή και βανδαλισμού
Το όργανο θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη ταμπέλα, και στα δύο μέρη του, πάνω στον σκελετό , με αναλυτικές
οδηγίες χρήσεως για κάθε άσκηση, ώστε να είναι ευανάγνωστες και στους δύο χρήστες πριν την άσκηση.
Τρόπος Πάκτωσης
Η τοποθέτηση του οργάνου θα πραγματοποιείται σε υπάρχουσα βάση μπετόν απευθείας με μεταλλικά upat για
λόγους σταθερότητας.
Το όργανο πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 16630 από διαπιστευμένο φορέα.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2.900,00
(Ολογράφως) δύο χιλιάδες εννιακόσια
:

A.T. : 48
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.100

Μεταλλικό στέγαστρο με επικάλυψη πολυκαρβονικού φύλλου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6118

100%

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου σε τρία διαφορετικά επίπεδα με επιφάνειες 24,30τ.μ. ,
48,80τ.μ. και 22,50τ.μ. με διαμόρφωση περιμετρικού μεταλλικού πλαισίου το οποίο αποτελείται και θα
στηρίζεται σε μεταλλικές βαμμένες κοιλοδοκούς επί των οποίων θα τοποθετηθούν κατάλληλα στοιχεία στήριξης
των πολυκαρβονικών φύλλων. Προμήθεια και τοποθέτηση του υλικού κάλυψης από άθραυστα συµπαγήπολυκαρβονικά
φύλλα, πάχους 8- 10mm, χρώµατος της επιλογής της Υπηρεσίας (διάφανο, bronze, opal) µε πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας ISO. Υλικά και μικρουλικά στήριξης και συναρμολόγησης περιλαμβάνονται, όπως επίσης
η πλήρης και περαιωμένη εργασία.
Τιμή ανά τεμάχιο: 2.500,00 ευρώ
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2.500,00
(Ολογράφως) δύο χιλιάδες πεντακόσια
:

A.T. : 49
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.2

Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιμέρους
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,
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η συναρμολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή και τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας των
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του
έργου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου καθιστικού, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
τους, ως εξής:
Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας
Καθιστικά με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες, χωρίς πλάτη, με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς
δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m, συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες
Φ 6mm.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 160,00
(Ολογράφως) εκατόν εξήντα
:

A.T. : 50
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.2

Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

100%

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις
προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις
οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή
από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα με τεσσερις οπές αποστράγγισης στον
πυθμένα, με περίβλημα από συνθετική αντικολλητή ξυλεία, στηριζόμενος σε μεταλλικό στύλο με δύο λάμες
που σχηματίζουν κύκλο, πλήρως εγκατεστημένος.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 240,00
(Ολογράφως) διακόσια σαράντα
:

A.T. : 51
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.2.5.1

Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από ΡΕ με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με
μηχανισμό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, αποστάσεις
σταλακτών 33 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100%

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες,
με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, θάλαμο αυτορύθμισης με μεμβράνη και με μηχανισμό
αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση
λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και
μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε
τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Η08.2.5. 1 Αποστάσεις σταλακτών
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

33 cm

(Αριθμητικά) : 0,66
(Ολογράφως) εξήντα έξι λεπτά
:

A.T. : 52
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.3.1

Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100%

Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 10 atm, με μούφα
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σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια
σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία
αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του
αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα
χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων
της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.
Η02.3. 1 Ονομαστικής διαμέτρου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
Ευρώ

Φ 50 mm

(Αριθμητικά) : 3,00
(Ολογράφως) τρία
:

A.T. : 53
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100%

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής
λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα
χειροκίνητης λειτουργίας.
Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-08-01-00.
Η09.1.1. 6

Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης
Ονομαστική διάμετρος 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 95,00
(Ολογράφως) ενενήντα πέντε
:

A.T. : 54
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.1

Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100%

Προμήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας με τα παρελκόμενά του, σύνδεσή του από ειδικευμένο τεχνίτη σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας.
Η09.1.4. 1 Τύπος πηνίου
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

24 V AC

(Αριθμητικά) : 10,00
(Ολογράφως) δέκα
:

A.T. : 55
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.3.2

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m, με σώμα
ανύψωσης ανοξείδωτο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

100%

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας
ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής
προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο. Σύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων
και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.
Η08.3.3. 2 Με σώμα ανύψωσης
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ανοξείδωτο
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,00
(Ολογράφως) τριάντα πέντε
:

A.T. : 56
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.2

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5510

100%

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με
φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του
εδάφους.
2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης
τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό
φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η
κατάλληλη επιφάνεια.
4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα.
5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με
οποιοδήποτε μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα.
6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την
εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του
χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την
απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-05-02-02. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για
την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)
Ευρώ
(Αριθμητικά) : 5.500,00
(Ολογράφως) πέντε χιλιάδες πεντακόσια
:
A.T. : 57
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07

Προμήθεια κηπευτικού χώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1710

100%

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το
δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους
μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη
φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,50
(Ολογράφως) οκτώ και πενήντα λεπτά
:
ΧΑΪΔΑΡΙ
29/9/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΑΪΔΑΡΙ
29/9/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ)

Αρ. Μελέτης : 20/2020 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ.
11/2018
Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ
ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ 22.15.01

1

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

15-02-01-01

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 22.10.01

2

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

15-02-01-01

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 20.05.01

3

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 02-04-00-00
μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

ΝΑΟΙΚ 20.05.02

4

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 02-04-00-00
μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη,
εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς
χρήση εκρηκτικών

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

ΝΑΟΙΚ 20.10

5

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

02-07-02-00

ΝΑΟΙΚ 20.30

6

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών
με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 38.01

7

Ξυλότυποι χυτών τοίχων

01-04-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΙΚ 38.03

8

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

01-04-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΙΚ 38.13

9

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

01-05-00-00

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 38.02

10

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

01-04-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΙΚ 38.20.02

11

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος,
κατηγορίας B500C.

01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 38.20.03

12

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος,
Δομικά πλέγματα B500C

01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 32.01.05

ΝΑΟΙΚ 32.01.04

13

14

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος

01-01-02-00

Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00

Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος

01-01-02-00

Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00

Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

03-03-01-00

Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

ΝΑΟΙΚ 71.31

15

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με
μαρμαροκονίαμα

ΑΤΗΕ 9302.1

16

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση
καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05

17

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U 08-06-02-01
Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής
διαμέτρου D110 mm

ΑΤΗΕ Ν\2162.2

18

Διάστρωση με άμμο εκσκαφθέντων
χανδάκων

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

ΑΤΗΕ Ν\2162.3

19

Διάστρωση με υλικά εκσκαφής
εκσκαφθέντων χανδάκων

ΑΤΗΕ 9307.2

20

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα
πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν
κάλυμμα διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους
70 cm

ΑΤΗΕ Ν9312

21

Βάση σιδηροϊστού άοπλη
διαστ.0,80Χ0,80Χ1,00 μ.

ΑΤΗΕ Ν\8979.100.9

22

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου
άμεσου φωτισμού με 1 λαμπτήρα τύπου
LED από 30έως 60W/230V σε
κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο εν θερμώ
διαμέτρου 102mm,ύψους 4m

ΑΤΗΕ Ν\8979.100.10

23

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου
άμεσου φωτισμού με 2 αδιάβροχους
προβολείς τύπου LED από 80 έως
100W/230V , τουλάχιστον IP 65 ,σε
κυλινδρικό ιστό γαλβανισμένο εν θερμώ
διαμέτρου 102mm,ύψους 4m
περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές
και τα σχέδια της μελέτης.

ΑΤΗΕ Ν\8985.40.Ω

24

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου
(τύπου χελώνας) με λαμπτήρα ισχύος
έως 70W

ΑΤΗΕ Ν\9351.6.Ν

25

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ δύο
θέσεων) διαστάσεων 1400Χ1300Χ300
mm ηλεκτροφωτισμού με λαμαρίνα inox
πλήρες περιλαμβάνων τον ηλεκτρικό
πίνακα και τον πίνακα άρδευσης

ΑΤΗΕ 9340.3

26

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος
Διατομής 25mm2

ΑΤΗΕ 9340.2

27

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος
Διατομής 16mm2

ΑΤΗΕ 8773.6.4

28

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση
μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής
5 Χ 6 mm2

ΑΤΗΕ 8773.3.2

29

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση
μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ
2,5 mm2

ΑΤΗΕ 8773.3.1

30

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση
μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ
1,5 mm2

ΑΤΗΕ Ν\8837.22.4

31

Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά
επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή
διαμέτρου 17mm και πάχος επιχάλκωσης
τουλάχιστον 250μm, μήκους 3,00m,

ΝΑΟΙΚ 20.20

32

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό
λατομείου

ΝΑΟΙΚ Ν\7360

33

Βοτσαλωτό χυτό δάπεδο

ΝΑΟΙΚ 73.91

34

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με
υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου
πάχους 5 cm

ΝΑΟΙΚ 73.11

35

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες
ακανόνιστες

03-07-03-00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΑΟΙΚ Ν\73.97

36

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού
δαπέδου ασφαλείας 5cm

03-07-06-02

Βινυλικά δάπεδα

ΝΑΟΙΚ 77.10

37

Υδροχρωματισμοί επιφανειών
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

03-10-01-00

Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 77.20.01

38

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή
03-10-03-00
αντισκωριακού υποστρώματος ενός
συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης
αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

ΝΑΟΙΚ 77.55

39

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών
επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η
διαλύτου

03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

ΝΑΟΙΚ 79.81

40

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων
εξωτερικών χώρων με επίστρωση
εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν
ψυχρά υλικά (cool materials)

ΝΑΟΙΚ 52.81.01

41

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με
συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 20 mm

ΝΑΟΙΚ 61.05

42

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160
mm

ΝΑΟΙΚ 64.01.01

43

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους
συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

ΝΑΟΙΚ 54.80.01

44

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές
από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)

ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.04

45

Διπλό Όργανο εκγύμνασης ώμων και
στήθους:

03-08-02-00

Σιδηρά κουφώματα

ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.05

46

Διπλό όργανο εκγύμνασης ποδιών και
αερόβιας άσκησης

03-08-02-00

Σιδηρά κουφώματα

ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.06

47

Διπλό όργανο κοιλιακών και ισορροπίας 03-08-02-00

Σιδηρά κουφώματα

ΝΑΟΙΚ Ν\61.100

48

Μεταλλικό στέγαστρο με επικάλυψη
πολυκαρβονικού φύλλου

ΝΑΠΡΣ Β10.2

49

Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς
10-02-02-01
πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής
ξυλείας

ΝΑΠΡΣ Β11.2

50

Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος
στρογγυλός επιστήλιος κάδος

ΝΑΠΡΣ Η08.2.5.1

51

Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ 17 mm από ΡΕ 10-08-01-00
με σταλάκτες αυτορυθμιζόμενους και με
μηχανισμό αποτροπής απορροής του
νερού από το σωλήνα, αποστάσεις
σταλακτών 33 cm

Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

ΝΑΠΡΣ Η02.3.1

52

Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm,
ονομαστικής διαμέτρου Φ 50 mm

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6

53

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 10-08-01-00
ΡΝ 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.1

54

Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC

ΝΑΠΡΣ Η08.3.3.2

55

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι,
10-08-01-00
γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7 - 14 m,
με σώμα ανύψωσης ανοξείδωτο

Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

ΝΑΠΡΣ Ε13.2

56

Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου
χλοοτάπητα

10-05-02-02

Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα

ΝΑΠΡΣ Δ07

57

Προμήθεια κηπευτικού χώματος

02-07-05-00

Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη

08-06-02-01

Καθιστικά υπαίθριων χώρων

Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

ΟΙΚ 1502

Aναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων

ΟΙΚ 2121

Εκσκαφή θεμελίων γαιώδης άνευ
χρήσεως μηχανικών μέσων

ΟΙΚ 3213

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300 kg
τσιμέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7
έως 2,
5 ή 3 cm

ΑΤΗΕ 8042.1.8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από
σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου
Φ 110 mm

ΑΤΗΕ 8072

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά
ΧΑΪΔΑΡΙ

29/9/2020

ΧΑΪΔΑΡΙ

29/9/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ . Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ . Ε.

Σελίδα 5 από 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2020 ( ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΥΠ. ΑΡ. : 11/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ)

C.P.V. : 45112700-2
45316100-6

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ε.Σ.Υ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Σ.Υ.
ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο
ΑΡΘΡΟ 2ο Διατάξεις που ισχύουν
ΑΡΘΡΟ 3ο Σειρά με την οποία ισχύουν τα τεύχη της δημοπρατήσεως
ΑΡΘΡΟ 4ο Απαλλοτριώσεις
ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγυήσεις
ΑΡΘΡΟ 6ο Τόπος Διαμονής αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 7ο Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου
ΑΡΘΡΟ 8ο Ευθύνες του Αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 9ο Τεχνικές Προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 10ο Τροποποιήσεις προδιαγραφών - Τεχνική μελέτη κατασκευής- Έλεγχος/
Συμπλήρωση μελετών του έργου
ΑΡΘΡΟ 11ο Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
ΑΡΘΡΟ 12ο Υπέρβαση Προθεσμιών – Ποινικές Ρήτρες
ΑΡΘΡΟ 13o Περιεχόμενο των τιμών μονάδος του Τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
ΑΡΘΡΟ 14ο Αναθεώρηση τιμών
ΑΡΘΡΟ 15ο Πιστοποίηση - Εντολή πληρωμών
ΑΡΘΡΟ 16ο Τιμές μονάδος νέων εργασιών
ΑΡΘΡΟ 17ο Επιμετρήσεις Εργασιών
ΑΡΘΡΟ 18ο Προέλευση – Έλεγχος - Έγκριση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων
ΑΡΘΡΟ 19ο Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών
ΑΡΘΡΟ 20ο Χρήση εκρηκτικών υλικών
ΑΡΘΡΟ 21ο Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
ΑΡΘΡΟ 22ο Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων)
ΑΡΘΡΟ 23ο Προσωρινές Εγκαταστάσεις - Κατασκευές του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 24ο Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
ΑΡΘΡΟ 25ο Επίβλεψη κατασκευής του έργου
ΑΡΘΡΟ 26ο Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 27ο Ασφάλιση Προσωπικού
ΑΡΘΡΟ 28ο Δοκιμές Εγκαταστάσεων
ΑΡΘΡΟ 29ο Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση- διοικητική παραλαβή για χρήση
ΑΡΘΡΟ 30ο Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο
ΑΡΘΡΟ 31ο Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος
ΑΡΘΡΟ 32ο Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες
ΑΡΘΡΟ 33ο Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις
ΑΡΘΡΟ 34ο Περί Φ.Π.Α
ΑΡΘΡΟ 35ο Τήρηση Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο εργολαβίας και Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΡΘΡΟ 2ο Τιμές μονάδος
ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνική μελέτη - Τεχνικές Προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 4ο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής –Οργανόγραμμα - Ημερολόγιο
ΑΡΘΡΟ 5ο Προθεσμίες - Ποινικές Ρήτρες
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρηματοδότηση και Γενικά έξοδα-Όφελος κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά ποσοστά) - Επιβαρύνσεις
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ΑΡΘΡΟ 7ο Πληρωμή Αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 8ο Αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου
ΑΡΘΡΟ 9ο Προκαταβολή-Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
ΑΡΘΡΟ 10ο Διάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου
ΑΡΘΡΟ 11ο Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη
ΑΡΘΡΟ 12ο Μηχανήματα και μέσα
ΑΡΘΡΟ 13o Ποιότητα στα δημόσια έργα. - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)
ΑΡΘΡΟ 14ο Απολογιστικές εργασίες - Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
ΑΡΘΡΟ 15ο Γενικά περί εργασιών στους χώρους εκτελέσεως έργων και μέτρα ασφαλείας
ΑΡΘΡΟ 16ο Διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής
ΑΡΘΡΟ 17ο Προστατευτικές κατασκευές – Έκδοση Αδειών
ΑΡΘΡΟ 18ο Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
ΑΡΘΡΟ 19ο Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
ΑΡΘΡΟ 20ο Διοικητική παραλαβή για χρήση
ΑΡΘΡΟ 21ο Προσωρινή – οριστική παραλαβή, χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης
ΑΡΘΡΟ 22ο Μητρώο του έργου- Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης
ΑΡΘΡΟ 23ο Ασφαλίσεις
ΑΡΘΡΟ 24ο Κήρυξη έκπτωτου
ΑΡΘΡΟ 25ο Πληροφοριακές Πινακίδες
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ΕΙΔΙΚΗΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο
Στο παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνονται οι Γενικοί και οι Ειδικοί όροι, σύμφωνα με
τους οποίους και σε συνδυασμό και προς τους όρους των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και της ισχύουσας νομοθεσίας
πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο το Έργο 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)», όπως έχει διορθωθεί με τα
ΦΕΚ 200/24.10.16 και 206/03.11.2016 και με τις κείμενες τροποποιήσεις και αλλαγές. 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.Δ.Ε., 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 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους,
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
9. 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.
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
ΑΡΘΡΟ 4ο Απαλλοτριώσεις
Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του εργοδότη κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Τον εργοδότη βαρύνουν οι εκδικαζόμενες αποζημιώσεις. υδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης αναλαμβάνει ο
εργοδότης έναντι του αναδόχου, πλην της παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως στην περίπτωση καθυστερήσεως του έργου,
ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών
ερευνών και η συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων αποτελούν προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1β του Ν4412/2016. Σε περίπτωση που η ανωτέρω
καθυστέρηση υπερβεί το τρίμηνο (3 μήνες), ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη διάλυση της συμβάσεως σύμφωνα με το
άρθρο 161 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγυήσεις
5.1.Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
3.387,10 € (τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών) (2% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.)
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
5.2 Με την υπογραφή της Σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από τη Διακήρυξη , το ύψος
της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 1β του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016 .
5.3 Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο,
χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.
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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Οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 72 του ν.4412/2016 δεν αφορούν την παρούσα
σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 6ο 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 Ν4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου
7.1. 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.
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.
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 έξη (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 8ο : Ευθύνες του Αναδόχου
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Στα πλαίσια της ευθύνης του, επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται :
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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.) ΥΠΕΧΩΔΕ: 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).
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).
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.
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 και με τη διέλευση χρηστών.
ΑΡΘΡΟ 9ο Τεχνικές Προδιαγραφές
Για τις τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν4412/2016, 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.
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.
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».
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.
Ισχύουν οι σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, που αναφέρονται στο συμβατικό τεύχος της Τεχνικής
Περιγραφής του έργου, εφόσον δεν αναιρούνται από τα αναγραφόμενα στις ΕΤΕΠ ή στο Αναλυτικό Τιμολόγιο που κατισχύει
των εντύπων Τεχν. Προδιαγραφών της Υπηρεσίας.
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. /1322/7-92016 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.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. : 19/2017 μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Τροποποιήσεις προδιαγραφών - Τεχνική μελέτη κατασκευής- Έλεγχος/Συμπλήρωση μελετών του
έργου
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.
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.
10.3 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.
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10.4. 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.
10.5 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 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.
10.6. 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.
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.
Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται με μέριμνα του αναδόχου, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 11 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών (άρθρο 95 Ν 4412/2016)
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ.
Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται, σύμφωνα με τα παρακάτω: α) 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.
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.
ΑΡΘΡΟ 12 Υπέρβαση Προθεσμιών – Ποινικές Ρήτρες
Για τις Προθεσμίες ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα : 12.1 Όλες οι προθεσμίες
(συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης.
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.
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.`
Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή – Δημοτικό Συμβούλιο, 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
Προϊσταμένη Αρχή - Δημοτικό Συμβούλιο 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.
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Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε 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:
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.
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 13ο Περιεχόμενο των τιμών μονάδος του Τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Ισχύουν τα Αναλυτικά Τιμολόγια ΝΕΤ_2013 τα οποία εγκρίθηκαν με την απόφαση Δ11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 B’/19-022013) και διορθώθηκαν με την Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013 (ΦΕΚ 639 B’/20-3-2013) του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ μέχρι να εγκριθεί ο
Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 53 παρ. 7 περίπτωση ζ) και η)
του Ν.4412/2016, στα οποία έχουν εφαρμογή όλα όσα αναγράφονται εκτός από αυτά που αναφέρονται στον τρόπο
επιμέτρησης και πληρωμής. Επίσης ισχύουν οι προσθήκες και διορθώσεις τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ11γ/ο/7/62/2011-2013 (ΦΕΚ 3094β/05.12.2013 Προσθήκη-Συμπλήρωση Άρθρου στο Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας), Δ11γ/Ο/2/5/2-6-2014
(ΦΕΚ 1656Β/23.06.2014 Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων), Δ11γ/Ο/11/5/27-6-2014 (ΦΕΚ 1913Β/1507-2014 Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων), ΔΚΠ/οικ.134/5.12.2014 (ΦΕΚ 3347/Β/12-12-2014
Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ εγκαταστάσεις έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις
Φωτισμού Οδών) και ΔΚΠ/οικ/545/29-5-2015 (ΦΕΚ1088/Β΄/9-6-2015 Συμπλήρωση του Πίνακα Τιμών των Άρθρων στα
Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών). 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.
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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.
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 14ο: Αναθεώρηση τιμών
Για την αναθεώρηση τιμών μονάδας του έργου εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 όπως
έχουν διορθωθεί με τα ΦΕΚ 200/24.10.16 και 206/03.11.2016 (σύμφωνα με τις ισχύουσες τροποποιήσεις και αλλαγές)και
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 15ο: 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 16ο 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.
Οι τιμές μονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 παρ. 5,6,7.
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 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.).
Για την σύνταξη των νέων τιμών θα εφαρμοσθούν τα εγκεκριμένα συμβατικά τιμολόγια, τα ενιαία τιμολόγια Έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου, και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών
και Λιμενικών που εγκρίθηκαν με τη Δ11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 B’/19-02-2013) και διορθώθηκαν με την 11γ/ο/3/20/203-2013 (ΦΕΚ 639 B’/20-3-2013) απόφαση του Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, , όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και
αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 13 του ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΕΣΥ . 16.4 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. του Γ’ Τριμήνου 2012.
Οι προκύπτουσες από πρόσφατα στοιχεία κόστους τιμές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης με αντίστροφη
εφαρμογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης.
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ΑΡΘΡΟ 17ο 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.
Για τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις οι αναφερόμενες στο άρθρο 151 του Ν4412/2016.
Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιμετρήσεως των διαφόρων ειδών των εργασιών, ισχύουν τα Τιμολόγια
της εργολαβίας.
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 18ο Προέλευση – Έλεγχος - Έγκριση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων
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 αξιο λόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE».
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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

9

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.
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.
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 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.
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 Ν4412/2016 και για τον χαρακτηρισμό εδαφών
ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 151 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα. 18.14 Ειδικά σε θέματα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, (ΑΗΗΕ) λαμβάνεται υπόψη το Π.Δ 117/04 όπως ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 19ο 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.
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 συμπυκνώσεις οι θέσεις τους (2) Για τους ελέγχους αδρανών υλικών, ταπήτων και σκυροδεμάτων, η
ημερομηνία λήψεως.
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.
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.
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 20ο: Χρήση εκρηκτικών υλικών
Γενικώς απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών για οιονδήποτε λόγο.
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.
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".
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ΑΡΘΡΟ 21ο: Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
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
καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση από τις ισχύουσες διατάξεις του τρόπου εκτέλεσης
των εργασιών. Επίσης, 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.
Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία τεχνική ανάμιξη με τις εργασίες αυτές 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.
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.).
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.
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 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 εκσκαφές, θα
προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου (τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.).
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 τμήματο2ς.1 .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 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.
Η εργασία προστασίας ή μετατόπισης θα εκτελεστεί μετά την έγκρισή της από την Προϊστάμενη Αρχή.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 22ο: Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων)
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.
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Το ίδιο ισχύει προκειμένου και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως σωληνώσεων.
Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται τροποποίηση των ανωτέρω εφόσον σαφώς αναγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 23ο Προσωρινές Εγκαταστάσεις - Κατασκευές του αναδόχου
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.
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.
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 24ο Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
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.
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.
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 25ο 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.
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 26ο 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
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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:
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.
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.
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.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές στις εγκαταστάσεις, στα μηχανήματά του κλπ.,
που θα οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες, θύελλες,
χιονοπτώσεις κλπ.).
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.
Οπωσδήποτε απαγορεύεται η μόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από οπλισμένο σκυρόδεμα τμήματα των
κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 26.7 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.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών αποξηλώσεων, καθαιρέσεων,
κατεδαφίσεων κλπ, αν απαιτείται από τη φύση των υλικών και την κείμενη νομοθεσία, 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). Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016 - Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από
τον Νόμο αδειών (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. Επιπλέον
καθίσταται ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των εν ισχύει διατάξεων περί εκτελέσεως των
εργασιών. Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
26.9Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, ο ανάδοχος σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα του έργου, υποχρεούται να
προβεί στην σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος της υφιστάμενης κατάστασης, με πλήρη αποτύπωση της κάτοψης του
χώρου όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες και με τα ακριβή υψόμετρα αυτού. Επίσης με μέριμνα του αναδόχου και υπό τις
υποδείξεις του επιβλέποντα, πριν την έναρξη των εργασιών και μέχρι το πέρας αυτών, ο χώρος του εργοταξίου θα πρέπει να
είναι αποκλεισμένος από την είσοδο ατόμων που δεν έχουν εργασία, με κατάλληλα κατά περίπτωση προστατευτικά μέτρα
(ταινίες, σήμανση κ.λ.π.)

ΑΡΘΡΟ 27ο Ασφάλιση Προσωπικού
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.
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.
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.).
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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 28ο Δοκιμές Εγκαταστάσεων
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.
Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των
αρμοδίων οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Οι δοκιμές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα με τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της εγκαταστάσεως να μην έχει επιπτώσεις στις
ακόλουθες εργασίες.
Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις οι επιτυχείς δοκιμές αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης
περατώσεως εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 29ο 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. 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 Ν4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 30ο 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.
ΑΡΘΡΟ 31ο Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος
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.
Τις γεννήτριες, μετασχηματιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που μπορεί να απαιτηθούν, πρέπει να προμηθευθεί και
εγκαταστήσει ο ανάδοχος με φροντίδα και δαπάνη δική του.
ΑΡΘΡΟ 32ο 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.
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ΑΡΘΡΟ 33ο 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 34ο 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 35ο Τήρηση Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων
35.1 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. 35.2 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.
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).
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.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο εργολαβίας και Προϋπολογισμός Μελέτης
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ
Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ)

Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με την μελέτη της Υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 210.000,00 €
(διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική 2014-20120» και συγκεκριμένα από το «Πρόγραμμα ΟΧΕ/ ΒΑΑ» μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Α.Σ.Δ.Α., κατά το ποσόν των 180.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24% , κατά δε το υπόλοιπο ποσό των 30.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%
από πόρους του Δήμου Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851
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.
Στις τιμές μονάδος επιπλέον (βλ. και άρθρο 13 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΣΥ) περιλαμβάνονται:
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.
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.
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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.
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.
Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων μερών του έργου, μετά
από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαμβάνονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που
τον βαρύνουν αποκλειστικά:
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.
Οι πληρωμές του εργολάβου υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, φόρους κλπ. για έργα του Προϋπολογισμού του Δήμου
Χαϊδαρίου.
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.
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.
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 –Σχέδια) που αφορούν στο παρόν έργο περιέχονται στο φάκελο δημοπρασίας.
Ισχύουν οι σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, εφόσον δεν αναιρούνται από τα αναγραφόμενα στις ΕΤΕΠ ή
στο Αναλυτικό Τιμολόγιο που κατισχύει των εντύπων Τεχν. Προδιαγραφών της Υπηρεσίας.
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. /1322/7.9.2016
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.
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, περιλαμβάνεται
ανοιγμένη στις τιμές του Τιμολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του έργου.
Συντονισμός προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων.
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.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλμα ή παράλειψη των σχεδίων.
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.
σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 από την Διευθύνουσα Υπηρεσία 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.
Στις προτάσεις ή σχέδια του εργολάβου η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να φέρει οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνει
αναγκαία και μετά την σύμφωνο γνώμη της Κεντρικής Υπηρεσίας.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα καθορίζονται οι εργασίες έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του ευρύτερου
χώρου του εργοταξίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ. 4 του Ν4412/2016, 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.
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 Ν. 4412/2016 , 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.
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Προθεσμίες - Ποινικές Ρήτρες
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας αυτής μέσα σε οκτώ (8) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την ημέρα περαίωσης του έργου.
Οι μήνες νοούνται πάντοτε σύμφωνα με την ημερολογιακή διαδοχή των ημερών.
Σχετικά με τμηματικές προθεσμίες ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 147 παρ. 4του Ν.4412/2016.
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 του Ν 4412/16, μέσα στην οποία ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου.
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 παρ. 7.
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 .
Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το χρόνο
εκτέλεσης του όλου έργου ή μέρους αυτού, ο ανάδοχος υποχρεώνεται όπως ευθύς αμέσως ενημερώσει έγγραφα τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις, προκειμένου αιτιολογηθεί και τεκμηριωθεί αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.
Επίσης εφόσον οι υπόψη καθυστερήσεις δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες στον ανάδοχο και προσαυξάνουν το κόστος
εκτέλεσης εργασιών (ημεραργίες προσωπικού και μηχανημάτων) και για να ληφθεί υπόψη σχετική απαίτηση, θα πρέπει ο
ανάδοχος ευθύς αμέσως, να γνωστοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, πλήρως αιτιολογημένα, τις οικονομικές του
απαιτήσεις. Παρόμοια αιτήματα που τίθενται εκ των υστέρων δεν θα λαμβάνονται υπόψη, τόσο για τη χορήγηση παράτασης
προθεσμίας όσο και των αντίστοιχων αποζημιώσεων.
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.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως μεγάλο τμήμα της εργολαβίας πρέπει υποχρεωτικά να εκτελεστεί τις ώρες και τις μέρες
που η κυκλοφορία θα είναι μειωμένη και ο Ανάδοχος θα προσαρμόσει ανάλογα το χρονοδιάγραμμα και τον προγραμματισμό
του. 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, κλπ εύλογες περιστάσεις. Σε
δε εκτέλεσης εργασιών κατά τη λειτουργία των οδών, 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
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 210.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%). Το έργο έχει
ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας : «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον του Ε.Π. Αττικής» της
εγκεκριμένης Ο.Χ.Ε. της Δυτικής Αθήνας με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό στα πλαίσια της ΒΑΑ/ΟΧΕ .Φορέας
Χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής Η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά
στην αρμοδιότητα της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».(MIS 5037953 ΣΑΕ 2019ΕΠ08510015). Η δαπάνη θα βαρύνει την με
Κ.Α. : 61.7336.0002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του έτους 2020 κατά το ποσό των 180.000,00 € , και την με Κ.Α. :
15.7336.0025 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του έτους 2021 κατά το ποσό των 30.000,00 € του Δήμου Χαϊδαρίου.
Τα Γενικά Έξοδα και Όφελος του αναδόχου ανέρχεται σε ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό 18%.
Ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου διαφοροποιούνται οι κρατήσεις επί των πληρωμών. Διακρίνονται οι
παρακάτω βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης:
α. Χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους.
β. Χρηματοδότηση από Κονδύλια Δημοσίων Επενδύσεων.
Σε ό,τι αφορά στις κρατήσεις, αυτές γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (πρόσφατη
τροποποίηση βάσει Ν.4254/2014, ΦΕΚ 85/Α/2014).
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. Ειδικά για τα έργα των παρ. 6.3α και 6.3β, αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δοθεί δασμολογική
ή φορολογική απαλλαγή ή μείωση, αυτή θα εκπέσει σε ωφέλεια του έργου (όχι σε ωφέλεια του αναδόχου) και είναι
υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις νέες τιμές μονάδος που πιθανόν να συνταχθούν.
Εφόσον απαιτηθούν βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθώματα μηχανημάτων, σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών εργατικών και μισθωμάτων
από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.
Για το κατ’ αποκοπή τίμημα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη οι κάθε είδους επιβαρύνσεις, δηλαδή φόροι, τέλη, ειδικοί φόροι
κλπ.
Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου επιβληθούν και νέα πρόσθετα τέλη ή αυξηθούν τα ποσοστά αυτών που
ισχύουν κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς, η σχετική πρόσθετη δαπάνη που θα προέρχεται από αυτά, θα βαρύνει
την Υπηρεσία.
Σαν γενική τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας θα είναι η διαφορά του συνολικού ποσού προσφοράς από την συνολική
εκτίμηση δαπάνης της Υπηρεσίας διαιρούμενης δια της τελευταίας.
Οι διατάξεις περί Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή στην παρούσα εργολαβία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 34 του
ΜΕΡΟΥΣ Ι της ΕΣΥ.
Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 7. Του Ν 4412/16: Το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αντικαθίσταται ως εξής: «Για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται
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μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
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.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Πληρωμή Αναδόχου

Με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 ορίζονται όσα ισχύουν για τους Λογαριασμούς – Πιστοποιήσεις του αναδόχου. Και
συγκεκριμένα:
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.
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.
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.
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.
Για τα κατ’ αποκοπήν τμήματα του έργου, πλήρως ολοκληρωμένα αποζημιούμενα με καταβολή στον Ανάδοχο των
τμημάτων που προσφέρει ο ίδιος με την Οικονομική Προσφορά του.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 όπως
διορθώθηκε με τα ΦΕΚ 200/24.10.16 και 206/03.11.2016.
Σχετικά διευκρινίζεται ότι:
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.
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.
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.
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).
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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.
Κατ’ εξαίρεση από το Δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής στον τύπο αναθεώρησης της παραγράφου
6 του άρθρου 153 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)
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς
να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.
ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση
ΑΡΘΡΟ 10ο: Διάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης από ειδικευμένο προσωπικό.
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.
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.
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. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο
καθορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη. Προκειμένου για έργα
προϋπολογισμού πάνω από τρία (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς
ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος 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 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,
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: Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή- Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη
Όταν η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτικό μελετητικό γραφείο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον
μελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου που έχει μελετήσει και για κάθε τροποποίηση της μελέτης εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρ. 11.2.
Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, μόνο για τη διόρθωση
σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς
τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα
από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλματα και ελλείψεις της
μελέτης και ο μελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη μελέτη κατά την παρ. 5 του άρθρου 188 του Ν4412/2016,
εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαμβάνει ο ανάδοχος
του έργου σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Για εισαχθεί το θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο πρέπει η
τροποποιητική μελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή
που διατυπώνει εγγράφως τη γνώμη του σε εύλογη, κατά την κρίση της διευθύνουσας υπηρεσίας, προθεσμία.
Κατά τη συζήτηση στο συμβούλιο καλούνται προς ακρόαση ο αρχικός μελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή εκπρόσωποί τους
και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ενέκρινε την αρχική μελέτη, οι οποίοι υποβάλλουν γραπτό υπόμνημα. Η προϊσταμένη
αρχή εκδίδει την απόφαση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της μελέτης, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την έκδοση της γνωμοδότησης του συμβουλίου και η κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των
αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των εργασιών της τροποποιητικής μελέτης. Αν η ανάγκη τροποποίησης της μελέτης
αποδίδεται σε σφάλματα ή ελλείψεις της και δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του έργου κατά του μελετητή,
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016. Ο μελετητής της αρχικής μελέτης μπορεί να
ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της μελέτης, αν αυτή αποδίδεται σε σφάλματα ή
παραλείψεις μελέτης. Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος του μελετητή οικονομικές συνέπειες και
την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, όχι όμως την εφαρμογή της τροποποιημένης μελέτης. Η απόφαση κοινοποιείται στα
αρμόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του μελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη
τροποποίησης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της μελέτης.
Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016, για την
παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη κατά του μελετητή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του αυτού άρθρου 188 του
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Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο μελετητής φέρει πλήρως την ευθύνη της
μελέτης του. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα
θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το
περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών
τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016.
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.»
ΑΡΘΡΟ 12ο: Μηχανήματα και μέσα
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.
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.
Αν, παρ’ όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τακ.λ.π. μέσα που εισκομίσθηκαν στο
έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε υποχρεώνεται, μέσα σε 15ήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της
Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επίτόπου 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 Διευθύνουσατο έργο Υπηρεσίας
έκανε ή όχι χρήση του παρόντος άρθρου.
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).
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 13ο: Ποιότητα στα δημόσια έργα. - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε).(ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ))
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 158 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα:
Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του
έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου,
καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης
των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό
κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων,
τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.
Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας ΄Έργου σε κάθε δημόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη),
του οποίου ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις
των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ.611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928)
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν και οι
παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/ 27.01.2009). Η επίβλεψη της εφαρμογής των
Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των
εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης,
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για συστήματα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ΄ ελάχιστο
στο πεδίο εφαρμογής 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, για συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα όρια των αμοιβών
για τις πιο πάνω προσφερόμενες υπηρεσίες, μέσα στα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 13.4.
Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα
δημόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων έργων και από ειδικό Σύμβουλο που
προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Με τις κοινές
αποφάσεις αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (Β΄ 1539) των Υπουργών Οικονομικών, και Υποδομών, Μεταφορών και
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Δικτύων και Κ.Υ.Α. 8017 Α Πλ. 1259 (Β΄ 260/27.02.2007) κανονίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας των
ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Σύμβουλο, ώστε να διευκολύνεται στο
έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την
ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τον τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττωμάτων και επίλυση διαφωνιών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 ή τα καθοριζόμενα στη σύμβαση, και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου.
Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων,
που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων ΄Εργων, από τις άλλες κατά περίπτωση αρμόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από φορείς Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, διαπιστευμένους κατά την
παραγράφου 2 και από «αναγνωρισμένους οργανισμούς» στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από το
Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και τα συμβατικά τεύχη συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 3 του
άρθρου 158 του Ν 4412/16. Ως «αναγνωρισμένοι οργανισμοί», κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα
εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που
ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά
των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη - μέλη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κλιμακωτά το ποσοστό της προηγούμενης
παραγράφου ανάλογα το ύψος του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου, και ρυθμίζονται όλα τα θέματα αναφορικά με
τους παραπάνω ελέγχους, όπως ο προγραμματισμός, η ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων, οι δαπάνες που καλύπτονται,
ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση των ελέγχων και την αποτελεσματικότητά τους.
Σημειώνεται ότι και λόγω προϋπολογισμού, για το συγκεκριμένο έργο, δεν απαιτείται πρόγραμμα ποιότητας έργου
σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 2 του Ν4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14ο: Απολογιστικές εργασίες - Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες.
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 154-155 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα:
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.
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.
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.
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 15ο: Γενικά περί εργασιών στους χώρους εκτελέσεως έργων και μέτρα ασφαλείας
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 Β4301-8ΞΩ) του ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. )
Το πρόγραμμα εργασίας του αναδόχου θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνει και της έγκρισης της Επίβλεψης.
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.
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.
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
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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.
Οι δαπάνες για τα παραπάνω δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, αλλά περιλαμβάνονται ανοιγμένες στις τιμές
μονάδος των Τιμολογίων Μελέτης και Προσφοράς.
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. 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 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.) ΥΠΕΧΩΔΕ :
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 :
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.Δ. 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.
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
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.2.9Δ) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην
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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)
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).
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 .Σ3ε8 5π0ε/ρ1ί0π.τ ωση
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).
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 Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών
ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο
επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ.
ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
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. 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.
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
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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).
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).
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.
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.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10,
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα 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 :
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, 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,
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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.
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).
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).
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.
A. 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
Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05
Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06
Ν4412/2016
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/A/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 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΦΕΚ 765/Β/93
Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΦΕΚ 450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΦΕΚ 451/Β/93 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 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
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ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11
ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96
ΦΕΚ 155/Β/96
καθώς και αι η εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία
15.8 Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος
λος 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 α
ασφάλεια
σφάλεια 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:
Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.
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,
17/96, ΠΔ
ΠΔ- 305/96, ΠΔ-294/88). Η ανάθεση
η 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, 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
(ΠΔ- 95/99, ΠΔ-17/96
17/96 ) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία
Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ).
Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ.
Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.
Εκπόνηση διαδικασιών
ιαδικασιών 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 εξετάσε
εξετάσεις ε
Κατάρτιση ειδικών μελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται
από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής.
Διαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων,
χώ
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 θ
θέματα
έματα 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
ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων της μελέτης. Η παράδοση της μελέτης του έργου από την
Υπηρεσία στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή προκε
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 να κατατεθεί σκαρίφημα ή φωτογραφικό υλικό. Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε
συνάρτηση με την εξέλιξη 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
λήρωση του 'Έργου (και σε ηλεκτρονική μορφή) στην Τεχν. Υπηρεσία του ή στη Δ/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
ρεσία 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
το 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.
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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
Μέτ
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.
Καθώς το έργο αφορά και οδούς χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επικινδυνότητα του εργοταξίου και των
εκάστοτε εκτελουμένων εργασιών, προκειμένου να υπάρξει απόλυτη προστασία των χρηστών και των διερχόμενων
οχημάτων.
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
Αρθ-12
12 του ΠΔ-305/96).
ΠΔ
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύ
διεύθυνση
θυνση 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 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,
σιών, 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
άγονται 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 16ο: Διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής
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.
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
οποίοςς στην περίπτωση αυτή δεν παύει να φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα λόγω αμέλειας ή μη λήψης των
απαιτουμένων προληπτικών μέτρων.
ΑΡΘΡΟ 17ο: Προστατευτικές κατασκευές – Έκδοση Αδειών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση ((κάθε
κάθε σχετικής δαπάνης περιλαμβανομένης στο ποσοστό
γενικών εξόδων και όφελος), προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση των υπό του Π.Δ.
447/75 (ΦΕΚ 142Α/17-7-75), η εν ισχύει νεοτέρων, επιβαλλομένων προστατευτικών κατασκευών και
κ περιφραγμάτων του
εργοταξίου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, με δικές του δαπάνες, εγκαταστήσει στο εργοτάξιο άπαντα τα προβλεπόμενα υπό των
όρων της υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 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.
Πριν από την έναρξη εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται –με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του εκτός αν
α προβλέπεται
αποζημίωση στον προϋπολογισμό - για την έκδοση των κάθε είδους Αδειών, επ’ ονόματι του ΚτΕ (πχ. Οικοδομική, Μικρής
Κλίμακας, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίας, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής,
Επιθεώρησης Εργασίας, Φυσικού Αερίου και κάθε άλλη άδεια) που προβλέπονται από τη Νομοθεσία ή αλλού 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 δι
διατάξεων
ατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. (βλ. και 21.1 και 26.9
ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ) Ο ΚτΕ υποχρεούται να παράσχει στον Ανάδοχο κάθε απαιτούμενη συνδρομή προς την κατεύθυνση της
εξασφάλισης των ανωτέρω αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, παρέχοντας τα επίσημα στοιχεία και σχέδια αν υπάρχουν στο
Αρχείο της Υπηρεσίας.
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ΑΡΘΡΟ 18ο: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους Ισχύουν οι κείμενες διατάξεις στο άρθρο 132 και 156
του Ν.4412/2016.
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.
Ωστόσο, 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.
Οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι του
Νόμου 4412/2016, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, και
β) του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση
διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.
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 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 18.3
και η παράγραφος 18.2
Για τις εργασίες του άρθρου 14 , δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
της παραγράφου 18.4 ή σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους. 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.
Κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως
τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού
δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του
προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης.
Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε
διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου.
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.
Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών
μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των περιπτ. α), β) και γ) παρ. 5 άρθρου 156 του
Ν.4412/2016.
Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους
συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη.
Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το
άρθρο 143 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά
έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων
τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του
αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική
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πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της
ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς.
ΑΡΘΡΟ 19ο Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Ισχύουν οι κείμενες διατάξεις στο άρθρο 168 του Ν.4412/2016.
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 δέκα (10) 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 (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 δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται, σύμφωνα με τις
διατάξεις των επόμενων άρθρων.
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.
19.3. 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.
ΑΡΘΡΟ 20ο 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 Ν4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 21ο: Προσωρινή – οριστική παραλαβή, χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης
Σε ότι αφορά την προσωρινή παραλαβή, το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης των έργων και την οριστική παραλαβή του
έργου εφαρμόζονται τα άρθρα 170, 171, 172 του Ν.4412/2016.
Για την Προσωρινή παραλαβή εκτός των άλλων στο άρθρο 170 του Ν4412/2016 ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά. Με την προσωρινή παραλαβή
ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις
εργασίες της αρχικής σύμβασης.
β. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου δηλαδή από την
ημερομηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως ημερομηνία που αυτό περατώθηκε ή, στην περίπτωση της παρ. 2 του
άρθρου 168, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον
ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο
περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου
υποβληθούν από τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την
υποβολή της τελικής επιμέτρησης και του μητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική επιμέτρηση και το μητρώο έργου από τον
ανάδοχο, η προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιμέτρησης
που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί μέσα στις πιο πάνω
προθεσμίες, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον
ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του
έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί κατά την
παραλαβή ή υπογράψει «με επιφύλαξη» το σχετικό πρωτόκολλο, η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια
εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή ειδικής όχλησης. 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. Με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη
υποβολής του μητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
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 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου
ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα
της σύμβασης στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα
οριζόμενα στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τα
συμβατικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος
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από τρία (3) έτη. Για έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 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 τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν
μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που
υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.
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 ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό
τεύχος ο μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται με την
διευθύνουσα υπηρεσία.
Για την Οριστική παραλαβή εκτός των άλλων στο άρθρο 172 του Ν4412/2016 ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου
170, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείμενο της οριστικής παραλαβής.
β. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο
συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο
171. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα
(60) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια
όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν η
προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική
παραλαβή.
γ. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των
εργασιών.
δ. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περιπτώσεις
ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την
οριστική παραλαβή.
ε. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και της παρ. 3 του άρθρου 178 εφαρμόζονται είτε η οριστική παραλαβή
διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια.
στ. Η συντέλεση της οριστικής 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.
ζ. 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.
η. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).
ΑΡΘΡΟ 22ο Μητρώο του έργου- Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, μετά την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης των
εργασιών μέσα σε δυο (2) μήνες να υποβάλει την Τελική Επιμέτρηση και το Μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα
βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε» σύμφωνα με το άρθρο 170 παρ.2 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 κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Ειδικότερα μετά την αποπεράτωση του όλου έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία, διαμέσου του
Επιβλέποντος μηχανικού, δύο σειρές σχεδίων και τευχών σε χαρτί και με την υπογραφή του καθώς και δύο αντίγραφα σε
ηλεκτρονική μορφή, όλων των έργων που εκτελέστηκαν, όπως αυτά κατασκευάστηκαν τελικά, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων
των τροποποιήσεων και διορθώσεων, οι οποίες ίσως έγιναν στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά. Συγκεκριμένα:
- Γενική οριζοντιογραφία υπό κλίμακα 1:5.000 που θα απεικονίζει την θέση του έργου όπως κατασκευάσθηκε και θα περιέχει
τα διάφορα χωροσταθμικά σημεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου με πίνακα των υψομέτρων τους, τα
διάφορα τοπωνύμια, τις ονομασίες των κάθε είδους έργων κ.λ.π.
- Οριζοντιογραφίες υπό κατάλληλη κλίμακα (που θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι
ευανάγνωστα και να ανταποκρίνονται στον προορισμό τους) σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. Οι
οριζοντιογραφίες αυτές θα συνταχθούν με βάση τις αντίστοιχες της μελέτης, στις οποίες θα γίνουν οι διορθώσεις και
προσαρμογές σε όσες θέσεις εφαρμόστηκαν τυχόν παραλλαγές και τροποποιήσεις και θα απεικονίζουν όλα τα έργα που
κατασκευάστηκαν .
- Μηκοτομές όλων των γραμμικών έργων υπό κατάλληλη κλίμακα για τα μήκη και δεκαπλάσια των μηκών κλίμακα για τα ύψη,
σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης.
- Τυπικές διατομές και διάφορες λεπτομέρειες σε κατάλληλες κλίμακες και διανεμημένες σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχεδίων
της μελέτης, που θα απεικονίζουν τα έργα «όπως κατασκευάσθηκαν».
Τα παραπάνω θα παραδίδονται σε έντυπη μορφή και σε CD-R τα οποία θα είναι αριθμημένα και θα φέρουν τα εξής:
α) Το όνομα της Αναδόχου Εταιρίας ή Κοινοπραξίας
β) Το Τίτλο των παραδοτέων
γ) Τη θέση του κατασκευασθέντος τμήματος
δ) την ημερομηνία παραγωγής
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ε) τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείου κειμένου) και σε έντυπη μορφή.
Σε όλα τα παραπάνω σχέδια θα υπάρχει ο αντίστοιχος τίτλος κατά τα πρότυπα των σχεδίων της μελέτης, και η ένδειξη: ΟΠΩΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ.
- Τεύχος τεχνικής έκθεσης που θα αναφέρεται στις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την κατασκευή, σε ειδικά τεχνικά
χαρακτηριστικά του έργου, στις ανάγκες μελλοντικής συντήρησης, στον απολογισμό ποσοτήτων και κόστους του έργου, όπως
επίσης και σε κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση της Υπηρεσίας θα μπορούσε, μελλοντικά, να χρησιμεύσει στο έργο.
-Τεύχος με φωτογραφίες από όλες τις φάσεις του έργου (και ψηφιακά)
- Στο εξώφυλλο των τευχών θα εκτυπωθεί ο τίτλος του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία.
Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν.
4412/2016, τελικής επιμέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για
λογαριασμό του Αναδόχου. Οι δαπάνες για την τήρηση και παραγωγή όλων των παραπάνω στοιχείων του παρόντος άρθρου
θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου.
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.
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.
Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή 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.
ΑΡΘΡΟ 23ο: Ασφαλίσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ.4 4 του Ν.4412/2016. 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
ΓΕ ΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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.
Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμορφώνεται προς
τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.
Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 400/1970. οι αντασφαλίσεις
δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.
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.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/ 1985.
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
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.
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.
Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον Νόμο 487 / 76 και το Π.Δ. 237 / 86,
ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

32

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.
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 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.
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.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
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
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 .
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.
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
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.
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.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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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).
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω παραγράφων 23.5.1, 23.5.2 και 23.5.3.
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.
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.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο 15ο άρθρο της ΓΣΥ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το
αλλοδαπό προσωπικό
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων και του 15ου άρθρου της ΓΣΥ. ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης
του έργου.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
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.
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.
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.
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.
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.
231.5.1.6 Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της
υπασφάλισης.
23.5.1.7 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.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ
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
Διάρκεια της Ασφάλισης
Ή ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου.
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
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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.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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.
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.
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.
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.
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.
Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των μηχανημάτων έργων μπορεί να γίνεται με ανεξάρτητο ενιαίο ασφαλιστήριο, το
οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόμενα να διατηρεί σε ισχύ για μέρος ή το σύνολο του μηχανικού εξοπλισμού του. Στην περίπτωση
αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα
Μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο έργο «καλύπτονται για τις ίδιες ζημιές τους με το Ασφαλιστήριο
υπ΄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.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε.)
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.
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.
Ή σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα μέλη να
μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.
Διευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων πρέπει να έχουν ατομική ασφάλιση με βάση τον αριθμό
κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθμό πλαισίου τους. Ως αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων , που εφοδιάζονται με πινακίδες
Μ.Ε. σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης θεωρούνται
τα αναφερόμενα παρακάτω: Φορτωτής εκσκαφέας, εκσκαφέας-φορτωτής, τρακτέρ-κομπρεσέρ, φορτωτής-κομπρεσέρ,
προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός, αντλία σκυροδέματος, μπετονιέρα αυτοφορτωνόμενη, γεωτρύπανο, σφύρα, υδραυλική,
μηχάνημα επούλωσης λάκκων, εκχιονιστικό, γομωτής, καδοφόρο, κόσκινο μηχανικό, εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάμπερ),
χιονοδιαστρωτήρας, κλιμακοφόρο, αναβατόριο, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αλατοδιανομέας, εκτοξευτής ασβεστοκονιάματος,
αμμοβολιστικό, μεταφορική ταινία, κλιματιστικό, παρασκευαστής μπετόν, λιπαντής, μετατοπιστικό βαρέων αντικειμένων,
επεξεργαστής απορριμμάτων. Πρέσα απορριμμάτων, πυροσβεστικό, σπαστήρας ελαστικών-πλαστικών, σταθμός βάσης και
καταβρεκτήρας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα απαιτείται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση
των εργασιών της παρούσας εργολαβίας.
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:
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.
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.
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
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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 ευθύνης των ασφαλιστών.
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, 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.
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.
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.
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).
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 24ο: Κήρυξη έκπτωτου
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 160 του
Ν4412/2016. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον Ανάδοχο, κλπ., καθορίζονται στο ίδιο άρθρο.
ΑΡΘΡΟ 25ο: Πληροφοριακές Πινακίδες
Εκτός από όσα καθορίζονται στη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελουμένων έργων "εντός και εκτός κατοικημένων
περιοχών" (εγκύκλιος ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/1.07.2003), σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη των προσθέτων
ενδεικτικών και πληροφοριακών πινακίδων που θα τοποθετηθούν στις εισόδους των περιοχών του έργου και που θα φέρουν
τον τίτλο της εργολαβίας, το όνομα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, το όνομα του Αναδόχου και το
όνομα του μελετητή του έργου, καθώς και οιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ζητήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί σε δυο (2) τουλάχιστον εμφανή σημεία, πινακίδες που να αναγράφουν όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία του έργου που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο με την έναρξη του έργου και πριν εκτελεστούν
εργασίες. Για τις θέσεις τους, διαστάσεις τους, τα στοιχεία που θα αναγράφονται, τον τρόπο Στήριξης, τα χρώματα εκτύπωσης
κλπ στοιχεία, θα γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ συνεννόηση με την Υπηρεσία.

ΧΑΪΔΑΡΙ 29/9/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΑΪΔΑΡΙ 29/9/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ

ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2020(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΥΠ. ΑΡ : 11/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ

C.P.V. : 45112700-2
45316100-6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)
& ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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1.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το τεύχος αυτό της Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά στους
τεχνικούς συμβατικούς όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας και συμπεριφοράς) που επιτρέπουν την
περιγραφή εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά να εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις
μελέτες σκοπό τους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών
τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου :” ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ ”

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις μηχανικές, φυσικές και χημικές
ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών
και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν.
Περιλαμβάνουν επίσης την τεχνική ή τις μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις,
τις οποίες η Υπηρεσία μπορεί να προδιαγράφει με γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά
ολοκληρωμένες εργασίες και 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 απαιτούμενη και επιβαλλόμενη

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 επί

μέρους εργασίες με πεπειραμένους και ειδικευμένους τεχνίτες με χρήση των καταλληλότερων κατά
περίπτωση μηχανικών μέσων και οχημάτων, με κάθε επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες
της εμπειρίας και της τεχνικής επιστήμης, και ότι πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του
όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των
εργασιών.
Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών που
συναντώνται σε παρόμοιας φύσης έργα. Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες εργασίες, υλικά,
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να μην συναντώνται στο συγκεκριμένο έργο, ή να διαφέρουν.
Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την περίπτωση που απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές
(κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει
χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την μελέτη, οπότε οι όροι αυτοί έχουν πλήρη εφαρμογή. Σε
κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών της μελέτης,
υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης.
Όπου σημειώνεται ο όρος "Υπηρεσία" εννοείται η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, αλλά και
οποιοδήποτε άλλο σχήμα εκπροσωπεί νόμιμα τον κύριο του έργου, κατά περίπτωση και σε
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συνεννόηση πάντοτε με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως οι επιβλέποντες μηχανικοί που έχουν
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οριστεί κατά κατηγορία εργασιών ή για το σύνολο του έργου, οι μελετητές, ειδικοί σύμβουλοι ή οι
έχοντες την υψηλή επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως την τελική
ευθύνη των εγκρίσεων έχει η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου που αποτελεί και τον νόμιμο
εκπρόσωπο του κυρίου του έργου.
Όπου σημειώνεται ο όρος "σχέδια της Υπηρεσίας" εννοείται τα επίσημα σχέδια της μελέτης
του έργου που έχουν συνταχθεί με ευθύνη των μελετητών και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία,
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
Το παρόν τεύχος χωρίζεται σε δύο Μέρη, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο:
1ο ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, µε ΕΤΕΠ
Όλα τα άρθρα (Επίσημα και Νέα) του Τιμολογίου Μελέτης του έργου, αντιστοιχίζονται µε τον
κωδικό των ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ.
2ο ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Περιλαμβάνεται, ο Πίνακας των Θεσμοθετημένων Εναρμονισμένων Προτύπων, για τα προϊόντα
τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής
επικράτειας και οφείλουν να συμμορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και φέρουν την
σήμανση CE.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της
Τεχνικής και βάσει των όσων, ειδικότερα, αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρμογή, έστω και εάν δεν γίνεται μνεία:


Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, όλοι οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί (π.χ. Κανονισμός για

την μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, Αντισεισμικός Κανονισμός, Κανονισμός
Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, οι ισχύοντες Πολεοδομικοί Κανονισμοί,
Κανονισμοί Ηλεκτρικών, Υδραυλικών, Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Διάθεσης Λυμάτων,
Ακαθάρτων και Ομβρίων, Πυροπροστασίας Κτιρίων, διατάξεις περί μέτρων υγείας και ασφαλείας
στα εργοτάξια, κ.λ.π.), τα πρότυπα και συναφείς διατάξεις (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές
αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα.


Οι Ευρωκώδικες (EC-0 έως EC-9) ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που

δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισμούς καιαποφάσεις.


Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών,

Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και
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τα ισχύοντα ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.


Τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τυποποίησης (CEN)/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC).


Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), οι οποίες εγκρίθηκαν µε την µε αριθμό

∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07/2012 (ΦΕΚ 2221 Β΄/30–07-2012) (Α∆Α:Β4Γ71-19Ι) Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων µε
θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012,
έχουν πλήρη και υποχρεωτική εφαρμογή οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα
αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης(CΕΝ).


Η

συνοδευτική

εγκύκλιος

26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012

καθώς

και

το

Τεύχος

Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου σύμφωνα µε την παράγραφο 13 της
εγκυκλίου 26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012.


Η εγκύκλιος 17/∆ΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 µε θέμα «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής

πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ). Επισημαίνεται ότι, σε
κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, αντ' αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές
των παραρτημάτων της εν λόγω Εγκυκλίου.


Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους

/ δοκιμές, δειγματοληψίες κλπ) που προβλέπονται στο έργο και δεν καλύπτονται από τις
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα
άρθρα της ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα εφαρμόζονται τα «Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα» (hΕΤ) 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.


Το Π∆ 334/94 (ΦΕΚ 176/Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», καθώς και

διατάγματα, αποφάσεις εγκύκλιοι, κλπ κατ’ εφαρμογή του Π∆ 334/94.


Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε

αγωγούς υψηλής τάσης ΔΕΗ, αγωγοί και ιστοί ΟΚΩ κλπ.


Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.



Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων σε ότι

αφορά τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να υπολογισθούν οι τιμές
συμπληρωματικών εργασιών και δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Τιμολογίου ή να
πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά.
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Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός εκ των συμβατικών τευχών και των ισχυόντων
κανονισμών και προδιαγραφών, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές καθώς και
άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της
Δημοπρασίας και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να
δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία.


Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:

α. 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.
β. 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.
γ.

Συμπληρωματικά σαν «αποδεκτά» πρότυπα χαρακτηρίζονται, πλην των Ελληνικών προτύπων

(και σχεδίων προτύπων) του ΕΛ.Ο.Τ. και των «Ευρωπαϊκών προτύπων», τα διεθνή ISO, τα γερμανικά
DIN και τα βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και τα αμερικάνικα ASTM και AWWA. Εφόσον δεν
αναφέρεται χρονολογία έκδοσης των προτύπων, νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών.


Όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο

πρόσφατες

εκδόσεις

τους

ως

προς

το

χρόνο

δημοπράτησης

του

υπόψη

έργου,

συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους.


Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι

υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί μέρους στοιχεία ή τμήματα των κατασκευών και του
εξοπλισμού είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις ποιότητας.


Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία

θα

είναι

σύμφωνα µε αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα της εγκρίσεως του Επιβλέποντα και της
Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας, και ο Ανάδοχος κατά την υποβολή των δειγμάτων των υλικών
θα συνυποβάλλει και το κείμενο του σχετικού προτύπου µμεταφρασμένο στην Ελληνική Γλώσσα.

2.

ΓΕΝΙΚOI OΡΟΙ
Τεκμαίρεται ότι ο Ανάδοχος έχει εξετάσει την Διακήρυξη, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,

τον Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο μελέτης, τα Γενικά Σχέδια και τα Σχέδια Λεπτομερειών, την
Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Υπόδειγμα Σύμβασης, ότι έχει αντιληφθεί την
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έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει υπόψη στην προσφορά του όλες τις
απαιτούμενες ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις πού
παρουσιάζονται άμεσα ή μπορούν να συναχθούν έμμεσα από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές του
στον Προϋπολογισμό Προσφοράς θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται για την κατασκευή, την
συμπλήρωση και την συντήρηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
Σημειώνεται επίσης ότι, ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασμό του Έργου
και τις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στο σύνολο των Συμβατικών Τευχών.
Αν ο Εργολάβος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου του παρόντος και των υπολοίπων
συμβατικών τευχών της μελέτης από την Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία πριν από την
κατάθεση των Προσφορών, δια ειδικής επιστολής.
Στην αντίθετη περίπτωση:
α. Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης.
β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί ο Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση
όλων των απαιτούμενων εργασιών µε αποτέλεσμα την εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την
Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται
ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο.
Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:
Ο Ανάδοχος µε μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες στο
παρόν τεύχος προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου και ότι
αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογήτους.
Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή
αναφερόμενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν αποκλειστικά 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 περί του αντιθέτου.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του (χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση), που επιτάσσουν οι κάτωθι όροι:
Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) έργων τεχνικών υποδομών ή
κτιριακών έργων, θα διοχετευθούν απαραίτητα µε ευθύνη του αναδόχου σε πιστοποιημένο Σύστημα
Εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ σύμφωνα µε, την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010)
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ, τον Ν. 2939/2001
όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους Ν.3854/2010 & Ν.4496/2017 και ισχύει, τον Ν.4042/2012 και
γενικότερα την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
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Επισημαίνεται ότι, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) θα προσκομίσει στην υπηρεσία πριν την
εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων κ.λ.π., επικυρωμένο αντίγραφο
σύμβασης µε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύμφωνα µε την σχετική ισχύουσα
νομοθεσία. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής/μεταφοράς των ΑΕΚΚ, σύμφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ’ αριθµ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση
(ΚΕΦ. Γ΄ άρθρο 10, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103). Μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης
των ΑΕΚΚ, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) οφείλει να καταθέσει, στην επιβλέπουσα υπηρεσία, βεβαίωση
παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται
στο ΚΕΦ.Β, άρθρο7, παρ.3., ΚΥΑ36259/1757/Ε103.
Στον ανάδοχο θα καταβάλλεται η πραγματική δαπάνη/κόστος υποδοχής των προς απόρριψη
προϊόντων απολογιστικά, σύμφωνα µε τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση των
εργασιών από το συμβαλλόμενο πιστοποιημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ.
Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε
θέματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), να
εφαρμόζει το Π.∆.117/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Π.∆. 15/2016, Απόφαση 133480 (ΦΕΚ
2711/2011)), χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 82
του Ν.4412/2016 - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Τα χρήσιμα υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων/αποξηλώσεων,
κατασκευών, ανήκουν στον Δήμο Χαϊδαρίου και εφ’ όσον δεν επαναχρησιμοποιηθούν στο ίδιο το έργο,
θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων έργων όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», τις
συμπληρωματικές διατάξεις και εγκυκλίους που είναι σε ισχύ, όσων άρθρων του Ν.3669/2008
παραμένουν εν ισχύ και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος κ.λ.π) που
διέπει την εκτέλεση αντίστοιχης φύσεως έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά. Επιπροσθέτως, η
εκτέλεση του έργου θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ισχύουσες, ως προς το είδος του εκτελούμενου
έργου Τεχνικές Προδιαγραφές, των Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδομών, Μεταφορών, (τ) ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
και οι αναφερόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στα λοιπά τεύχη της μελέτης.
Στο παρόν τεύχος της Τ.Σ.Υ., το οποίο περιλαμβάνει τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
Θεσμοθετημένα Εναρμονισμένα Πρότυπα, για όλες τις εργασίες και τα ενσωματωμένα υλικά του έργου,
σε συνδυασμό µε τα οριζόμενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης, θα πρέπει να
αναφερθούν τα κάτωθι:
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΥΛΙΚΑ
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλα
συσκευασμένα, καινούργια, αρίστης ποιότητας, "πρώτης διαλογής", αναγνωρισμένων

και

καθιερωμένων εργοστασίων παραγωγής, ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιμολόγιο. Με την
έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα
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 τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.
Για όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει δείγματα τα
οποία θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης (πιστοποιητικά
ποιοτικής συμμόρφωσης, πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει κ.λ.π.) από τα οποία θα
αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη χρήση,
καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε
θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο. Τα
παραπάνω δείγματα θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται
από τον Ανάδοχο, για σύγκριση µε τα υλικά που θα προσκομισθούν και θα χρησιμοποιηθούν τελικά
στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων εγκριθέντων δειγμάτων.
Απαγορεύεται η χρήση υλικών για την κατασκευή του έργου απροσδιόριστης ποιότητας ή
άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν φέρουν την σήμανση CE και δεν
έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ενσωμάτωση στο έργο υλικών µε σήμανση
CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα του Συμβατικού Τιμολογίου, η Τ.Σ.Υ. και οι λοιπές
Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ήόχι.
Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να
συνοδεύονται υποχρεωτικά µε το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (μετάφραση), αλλά απαραίτητα από το
πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας παραγωγής
Καμία παραγγελία προμήθειας υλικού δεν θα δίδεται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί το
αντίστοιχο δείγμα. Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια η προσκόμιση δειγμάτων, θα γίνονται
έγκαιρα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραγωγής από το εργοστάσιο. Πάντως ο Ανάδοχος είναι
ο µόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτουμένων ποσοτήτων.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, προκειμένου να
διαπιστωθεί η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται
παρακάτω.
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Η Υπηρεσία µε τα αρμόδια όργανα της δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η
ποιότητα του δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα της παρούσας και γενικότερα της μελέτης. Υλικά που
είναι ελαττωματικά, αλλοιωμένα, ληξιπρόθεσμα, φθαρμένα, διαβρωμένα ή παραποιημένα θα
απομακρύνονται µε πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου.
Διευκρινίζεται ότι, όπου στην παρούσα μελέτη αναφέρεται η έκφραση «ενδεικτικού τύπου» για
υλικά, προμηθευτές ή άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, τονίζεται ρητά ότι αποτελεί ένδειξη
ποιότητάς τους και δεν προϋποθέτει την προτίμηση του αναφερομένου Οίκου, αλλά αναφέρεται σε
υλικά, προμηθευτές ή άλλα είδη, τουλάχιστον παρεμφερή ή ισοδύναμα, της ίδιας ποιότητας, τεχνικών
προδιαγραφών και χαρακτηριστικών ή καλύτερων.
Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια αναγνωρισμένα για
την καλή ποιότητα, να είναι αρίστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, άσχετα αν αυτό δεν αναφέρεται
ρητά στο Τιμολόγιο, να προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν στην
αγορά και να συνοδεύονται απαραίτητα από έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας από ημεδαπά ή
αλλοδαπά επίσημα αναγνωρισμένα εργαστήρια και οργανισμούς και από αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή
εφαρμογής και δοκιμών, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η
καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εμπορίας και
διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο
εργοτάξιο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο. Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των εν λόγω
υλικών πρέπει να τηρούνται κατά οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός εάν δοθούν άλλες
εντολές από τον ΕπιβλέπονταΜηχανικό.
Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών µε την
ανάλογη προσοχή και σύμφωνα µε τις οδηγίες των προμηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων.
Για λόγους ασφαλείας ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει την λήψη πρόσθετων μέτρων κατά την
αποθήκευση υλικών.
Η αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους µε
φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και κατά τέτοιο τρόπο και τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να
αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σ’ αυτά (σύσταση, φυσική και χημική, αντοχές και λοιπές
χαρακτηριστικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση κ.τ.λ.). Η τοποθέτηση των υλικών στους
αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται µε τρόπο ώστε να αναλώνονται ανάλογα µε τη σειρά παραγωγής
τους ή προσκόμισης τους στο Εργοτάξιο και να είναι εύκολος ο έλεγχος τους από την Επίβλεψη, όποτε
αυτή το κρίνει απαραίτητο, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις και ανατοποθετήσεις στους χώρους
αποθήκευσης.
Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σημεία και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην
εμποδίζεται η ομαλή ροή της εκτέλεσης των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς και
των μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο.
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Δεν επιτρέπεται δε σε καμία περίπτωση, η εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους χώρους εκτός
εάν µε φροντίδα του αναδόχου χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές.
Η αποθήκευση των ευπαθών υλικών θα γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που θα πληρούν τις
σχετικές ειδικές προδιαγραφές των προμηθευτών του κάθε είδους.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ
Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας
περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα
φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:
1.

Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ)

2.

Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου

3.

Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

4.

Η θέση λήψης

5.

Η θέση απόθεσης

6.

Η ώρα φόρτωσης

7.

Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης

8.

Το καθαρό βάρος, και

9.

Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ..
Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους

υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.
Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο
ζύγισής του.
Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη
συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη
οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα
σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας.
Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών
επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο
παραλαβής του υλικού.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα µε όσα ορίζονται στις
προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και τις
προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, από έμπειρους και ειδικευμένους
εργατοτεχνίτες, σύμφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής ούτως ώστε το τελικό
αποτέλεσμα να είναι δομικά, λειτουργικά και αισθητικά άρτιο.
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Καμία εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχουν εγκριθεί από τον εργοδότη οι
μελέτες και τα υλικά σύμφωνα µε τις οποίες θα εκτελεσθεί αυτή.
Καμία εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι προηγούμενες εργασίες πριν
καταστούν αφανείς. Κατά τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα την
επίβλεψη και να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, προσωπικό και µέσα στον ελεγκτή του
εργοδότη.
Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται και τα άχρηστα υλικά, θα
καθαρίζονται οι χώροι µε προσοχή και θα καλύπτονται οι περατωμένες εργασίες για να µην υποστούν
φθορές κ.λ.π. μέχρι την παράδοση του έργου.
Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί, σύμφωνα µε ορισμένο
πρότυπο ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στις παρούσες
Τεχνικές Προδιαγραφές, ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων των αντίστοιχων δοκιμών και
εργαστηριακών ελέγχων, που προδιαγράφονται, έστω και αν αναφέρονται ως προαιρετικές στο
πρότυπο αυτό ή τις προδιαγραφές αυτές, περιλαμβανομένων των σχετικών δαπανών στις αντίστοιχες
τιμές μονάδος του Τιμολογίου.
Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύμφωνη προς τα παραπάνω
και να επιβάλλει την άμεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα
άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που
μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο µόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας
Οι εργασίες, γενικώς, θα εκτελεσθούν µε βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Εργασίες, που εκτελέστηκαν µε διαστάσεις, βάρη ή σε αριθμό μεγαλύτερο από τα προβλεπόμενα
στην μελέτη ή σε όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία,
γίνονται, από τεχνική άποψη, αποδεκτές μόνον εφόσον δεν παραβλάπτουν, κατά την κρίση της
επίβλεψης, την ασφάλεια ή την λειτουργικότητα του όλου έργου.
Οι εργασίες, γενικά, θα εκτελεσθούν σύμφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές
διατάξεις, περιλαμβανομένων των αστυνομικών διατάξεων, που ισχύουν για την εκτέλεσή τους.
Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη, ποινική και αστική, για την ασφάλεια και για κάθε ατύχημα
εργατικό ή µη που τυχόν συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου και για την επαρκή σηματοδότηση
και διευθέτηση της κυκλοφορίας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. Το σχέδιο εργοταξιακής σήμανσης
και εκτροπής ή διευθέτησης της κυκλοφορίας, θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την
∆/νση Τροχαίας ή και από την ∆/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Χαϊδαρίου, εφόσον απαιτείται.
Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ΣΑΥ – ΦΑΥ τηρώντας
όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας.
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ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η εξασφάλιση των απαραίτητων για το εργοτάξιο παροχών ενέργειας, νερού, τηλεπικοινωνιών
και αποχέτευσης ομβριών και λυμάτων, είναι ευθύνη του αναδόχου και βαρύνουν όλα τα έξοδα
εγκατάστασης και λειτουργίας αποκλειστικά αυτού και μόνον.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ
Οι δειγματοληψίες, δοκιμασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται με
δαπάνες και φροντίδα του Αναδόχου, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή
το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο, μετά από σχετική έγγραφη εντολή της προς τον ανάδοχο. Ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως και πλήρως προς τις εντολές της
Υπηρεσίας και να προσκομίζει τα επίσημα πιστοποιητικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), στα
εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα από το Δημόσιο ιδιωτικά
εργαστήρια μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγματα "εργασιών" επί τόπου του
έργου στις κατάλληλες θέσεις - ώστε να λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις για την έγκριση τους με δικές του δαπάνες.
Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών ή την εκτέλεση εργασιών
όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές ή με
νεώτερες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο.
Η μη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν μη έγκαιρη διάγνωση ελαττωμάτων ή και προσωρινή
αποδοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων του έργου,
οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών ή μεθόδων
κατασκευής.
Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, των δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε
επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του
έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.
Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες προμήθειας και απομάκρυνσης των υλικών
που απορρίφθηκαν σαν ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των
διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και
ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή η χρήση ακατάλληλων υλικών, και
τέλος κάθε άλλη δαπάνη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από την διαδικασία της δειγματοληψίας
υλικών και εργασιών.
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Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί το κάθε υλικό θα ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα της
επιστήμης, της τέχνης και ιδιαίτερα τα εξειδικευμένα υλικά θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή τους, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι άρτια από κάθε άποψη. Κατά
συνέπεια η επιλογή των υλικών θα γίνει µε τα ακόλουθα κριτήρια:


Τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.



Τις λειτουργικές ανάγκες.



Τους φυσικούς και μηχανικούς παράγοντες, όπως θερμοκρασίες, νερό, παγετός ,

κραδασμοί, εξωτερικές, συνήθεις, μόνιμες ή μεταβλητές επιδράσειςκ.λ.π.


Τους χημικούς παράγοντες, όπως οξειδώσεις, αποσύνθεση, πολυμερισμός,

αλλοιώσεις, θρυμματισμός κλπ.


Τους οργανικούς παράγοντες, όπως ζωικοί οργανισμοί , βακτηρίδια, μύκητες κλπ.



Τις ιδιότητες των υλικών (υδροαπορρόφηση, υδροπερατότητα, γραμμικές διαστολές -

συστολές, παραμορφώσεις, αλλοίωση όγκου κλπ)


Τη διάρκεια ζωής.



Την εύκολη συντήρηση.



Τη διαθεσιμότητα-επάρκεια στην αγορά.

ΧΑΪΔΑΡΙ 29/9/2020

ΧΑΪΔΑΡΙ 29/9/2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ

ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΗΛ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

1

1ο ΜΕΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, µε ΕΤΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ :

Αρ.
Μελέτης
:

2

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ.
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ)
20/2020 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ.
11/2018

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ
ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
Τίτλος Αρθρου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501+

Τίτλος ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ 22.15.01

1

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα,
με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

15-02-01-01

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με
μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 22.10.01

2

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

15-02-01-01

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με
μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 20.05.01

3

Eκσκαφή θεμελίων και
τάφρων με χρήση
μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

02-04-00-00

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

ΝΑΟΙΚ 20.05.02

4

Eκσκαφή θεμελίων και
τάφρων με χρήση
μηχανικών μέσων σε
εδάφη βραχώδη, εκτός
από γρανιτικάκροκαλοπαγή, χωρίς
χρήση εκρηκτικών

02-04-00-00

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

ΝΑΟΙΚ 20.10

5

Επίχωση με προϊόντα
εκσκαφών, εκβραχισμών
ή κατεδαφίσεων

02-07-02-00

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

ΝΑΟΙΚ 20.30

6

Φορτοεκφόρτωση
προϊόντων εκσκαφών με
μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 38.01

7

Ξυλότυποι χυτών τοίχων

01-04-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΙΚ 38.03

8

Ξυλότυποι συνήθων
χυτών κατασκευών

01-04-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΙΚ 38.13

9

Ξυλότυποι εμφανών
σκυροδεμάτων

01-05-00-00

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου
σκυροδέματος

3

ΝΑΟΙΚ 38.02

10

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

01-04-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΝΑΟΙΚ 38.20.02

11

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος,
κατηγορίας B500C.

01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 38.20.03

12

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 32.01.05

13

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού
για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25

01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος

01-01-02-00

Διάστρωση σκυροδέματος

01-01-03-00

Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος

01-01-02-00

Διάστρωση σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 32.01.04

14

Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού
για κατασκευές από

4

σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

ΝΑΟΙΚ 71.31

15

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με
μαρμαροκονίαμα

ΑΤΗΕ 9302.1

16

Εκσκαφή χάνδακα γιά
την τοποθέτηση
καλωδίων σε έδαφος
γαιώδες

ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05

17

Αγωγοί υπό πίεση από
σωλήνες PVC-U
Ονομαστικής πίεσης 6 at
Ονομαστικής διαμέτρου
D110 mm

ΑΤΗΕ Ν\2162.2

18

Διάστρωση με άμμο
εκσκαφθέντων χανδάκων

ΑΤΗΕ Ν\2162.3

19

Διάστρωση με υλικά
εκσκαφής εκσκαφθέντων
χανδάκων

ΑΤΗΕ 9307.2

20

Φρεάτιο επισκέψεως από
σκυρόδεμα πάχους 10
cm με διπλό
χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 40Χ40 cm,
βάθους 70 cm

01-01-03-00

Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

01-01-05-00

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

03-03-01-00

Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί
τόπου

08-06-02-01

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

5

ΑΤΗΕ Ν9312

21

Βάση σιδηροϊστού άοπλη
διαστ.0,80Χ0,80Χ1,00 μ.

ΑΤΗΕ Ν\8979.100.9

22

Φωτιστικό σώμα
εξωτερικού χώρου
άμεσου φωτισμού με 1
λαμπτήρα τύπου LED
από 30έως 60W/230V
σε κυλινδρικό ιστό
γαλβανισμένο εν θερμώ
διαμέτρου 102mm,ύψους
4m

ΑΤΗΕ Ν\8979.100.10

23

Φωτιστικό σώμα
εξωτερικού χώρου
άμεσου φωτισμού με 2
αδιάβροχους προβολείς
τύπου LED από 80 έως
100W/230V ,
τουλάχιστον IP 65 ,σε
κυλινδρικό ιστό
γαλβανισμένο εν θερμώ
διαμέτρου 102mm,ύψους
4m
περιγραφή, τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα
σχέδια της μελέτης.
Φωτιστικό σώμα
εξωτερικού χώρου
(τύπου χελώνας) με
λαμπτήρα ισχύος έως
70W

ΑΤΗΕ Ν\8985.40.Ω

24

ΑΤΗΕ Ν\9351.6.Ν

25

ΑΤΗΕ 9340.3

26

ΑΤΗΕ 9340.2

27

Αγωγός γυμνός χάλκινος
πολύκλωνος Διατομής
16mm2

ΑΤΗΕ 8773.6.4

28

Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο
έδαφος Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 6 mm2

Κιβώτιο ηλεκτρικής
διανομής (πίλλαρ δύο
θέσεων) διαστάσεων
1400Χ1300Χ300 mm
ηλεκτροφωτισμού με
λαμαρίνα inox πλήρες
περιλαμβάνων τον
ηλεκτρικό πίνακα και τον
πίνακα άρδευσης
Αγωγός γυμνός χάλκινος
πολύκλωνος Διατομής
25mm2

6

ΑΤΗΕ 8773.3.2

29

Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο
έδαφος Τριπολικό
διατομής 3 Χ 2,5 mm2

ΑΤΗΕ 8773.3.1

30

Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο
έδαφος Τριπολικό
διατομής 3 Χ 1,5 mm2

ΑΤΗΕ Ν\8837.22.4

31

ΝΑΟΙΚ 20.20

32

Ηλεκτρόδιο γείωσης
ηλεκτρολυτικά
επιχαλκωμένο με
χαλύβδινη ψυχή
διαμέτρου 17mm και
πάχος επιχάλκωσης
τουλάχιστον 250μm,
μήκους 3,00m,
Εξυγιαντικές στρώσεις με
θραυστό υλικό λατομείου

ΝΑΟΙΚ Ν\7360

33

Βοτσαλωτό χυτό
δάπεδο

ΝΑΟΙΚ 73.91

34

Κατασκευή βιομηχανικού
δαπέδου με υστερόχυτο
σκυρόδεμα ελαχίστου
πάχους 5 cm

ΝΑΟΙΚ 73.11

35

Επιστρώσεις με
χονδρόπλακες
ακανόνιστες

03-07-03-00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΑΟΙΚ Ν\73.97

36

Προμήθεια και
τοποθέτηση συνθετικού
δαπέδου ασφαλείας 5cm

03-07-06-02

Βινυλικά δάπεδα

ΝΑΟΙΚ 77.10

37

Υδροχρωματισμοί
επιφανειών
σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με
ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιμεντόχρωμα

03-10-01-00

Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 77.20.01

38

Αντισκωριακές βαφές,
εφαρμογή αντισκωριακού
υποστρώματος ενός
συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου
αλκυδικής, ακρυλικής ή
τροποποιημένης
αλκυδικής ή ακρυλικής
ρητίνης

03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών
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ΝΑΟΙΚ 77.55

39

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί
σιδηρών επιφανειώνμε
χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών,
βάσεως νερού η
διαλύτου

03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών

ΝΑΟΙΚ 79.81

40

Βελτίωση θερμικών
επιδόσεων εξωτερικών
χώρων με επίστρωση
εγχρώμων κυβολίθων
που περιέχουν ψυχρά
υλικά (cool materials)

ΝΑΟΙΚ 52.81.01

41

Επενδύσεις στεγών και
δαπέδων με συνθετική
ξυλεία με κόντρα πλακέ
θαλάσσης πάχους 20
mm

ΝΑΟΙΚ 61.05

42

Φέροντα στοιχεία από
σιδηροδοκούς ή
κοιλοδοκούς ύψους ή
πλευράς έως 160 mm

ΝΑΟΙΚ 64.01.01

43

Σιδηρά κιγκλιδώματα
από ράβδους συνήθων
διατομών, απλού
σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

ΝΑΟΙΚ 54.80.01

44

Πέργκολες και
παρεμφερείς κατασκευές
από ξυλεία λαρικοειδή
(λαρτζίνη)

ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.04

45

Διπλό Όργανο
εκγύμνασης ώμων και
στήθους:

03-08-02-00

Σιδηρά κουφώματα

ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.05

46

Διπλό όργανο
εκγύμνασης ποδιών και
αερόβιας άσκησης

03-08-02-00

Σιδηρά κουφώματα

ΝΑΟΙΚ Ν\64.01.06

47

Διπλό όργανο κοιλιακών
και ισορροπίας

03-08-02-00

Σιδηρά κουφώματα

ΝΑΟΙΚ Ν\61.100

48

Μεταλλικό στέγαστρο με
επικάλυψη
πολυκαρβονικού φύλλου

ΝΑΠΡΣ Β10.2

49

Καθιστικά - Παγκάκια
Καθιστικά χωρίς πλάτη,
με σκελετό από
διαμορφωμένους
χαλυβδοσωλήνες και
δοκίδες φυσικής ξυλείας

10-02-02-01

Καθιστικά υπαίθριων χώρων

ΝΑΠΡΣ Β11.2

50

Κάδοι Απορριμμάτων
Ξύλινος στρογγυλός
επιστήλιος κάδος

ΝΑΠΡΣ Η08.2.5.1

51

Σταλακτηφόροι Φ 16 ή Φ
17 mm από ΡΕ με
σταλάκτες
αυτορυθμιζόμενους και
με μηχανισμό
αποτροπής απορροής
του νερού από το

10-08-01-00

Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

8

σωλήνα, αποστάσεις
σταλακτών 33 cm

ΝΑΠΡΣ Η02.3.1

52

Αγωγός από σωλήνα
PVC 10 atm,
ονομαστικής διαμέτρου
Φ 50 mm

08-06-02-01

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6

53

Βάνες ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10
atm, πλαστικές, με
μηχανισμό ρύθμισης
πίεσης, διατομής 1 in

10-08-01-00

Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.1

54

Πηνία ηλεκτροβανών 24
V AC

ΝΑΠΡΣ Η08.3.3.2

55

10-08-01-00

Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

ΝΑΠΡΣ Ε13.2

56

Εκτοξευτήρες
αυτοανυψούμενοι,
γραναζωτοί, ακτίνας
ενεργείας 7 - 14 m, με
σώμα ανύψωσης
ανοξείδωτο
Εγκατάσταση
προπαρασκευασμένου
χλοοτάπητα

10-05-02-02

Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα

ΝΑΠΡΣ Δ07

57

Προμήθεια κηπευτικού
χώματος

02-07-05-00

Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη

ΟΙΚ 1502

Aναμικτήρ σκυροδέματος
250 λίτρων

ΟΙΚ 2121

Εκσκαφή θεμελίων
γαιώδης άνευ χρήσεως
μηχανικών μέσων

ΟΙΚ 3213

Σκυρόδεμα κατηγορίας
Β160 των 300 kg
τσιμέντου, διά σκύρων
διαστάσεων 0,7 έως 2,
5 ή 3 cm
Πλαστικός σωλήνας
αποχετεύσεως από
σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4
atm διαμέτρου Φ 110
mm
Καλύμματα φρεατίων
χυτoσιδηρά

ΑΤΗΕ 8042.1.8

ΑΤΗΕ 8072
ΧΑΪΔΑΡΙ

29/9/2020

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

29/9/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ . Ε.
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ . Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
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2ο ΜΕΡΟΣ:
10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
1
2
3
4

ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007
ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009
ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007
ΦΕΚ 386Β/20-03-2007

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΦΕΚ 427Β/07-04-2006
ΦΕΚ 815Β/24-05-2007
ΦΕΚ 917Β/17-07-2001
ΦΕΚ 973Β/18-07-2007
ΦΕΚ 210Β/01-03-2010
ΦΕΚ 1091/19-07-2010
ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010
ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010
ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010
ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012

αριθ. ΚΥΑ
οικ.15894/337, οικ.15914/340
12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410
οικ18174/393
5328/122
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010)
9451/208
16462/29
10976/244
1782/63, 1781/62, 1783/64
οικ8134/388
οικ8622/414, 8623/415
οικ8136/390, οικ8135/389
οικ624/416, οικ8625/417
6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN)
11

15
16

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
4

ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012
ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ
ΕΛΟΤ ΕΝ 12620

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139

5

ΕΛΟΤ EN 934-2

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4

7

ΕΝ 197-1

7

ΕΝ 197-2

14

ΕΛΟΤ EN 12839

14

ΕΛΟΤ EN 13263-1

6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς)
6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG)

Τίτλος Προτύπου
Αδρανή για σκυρόδεμα
Ελαφρά αδρανή-Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για
σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα
Αδρανή κονιαμάτων
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και
ενεμάτων-Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και
επισήμανση
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και
ενεμάτων-Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα
τοιχοποιίας -Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση,
σήμανση και επισήμανση
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και
ενεμάτων-Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για
προεντεταμένους τένοντες -Ορισμοί, απαιτήσεις,
συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση
Τσιμέντο -Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα
Τσιμέντο -Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Στοιχεία περιφράξεων
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα -Μέρος 1:
Ορισμοί, απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης
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Κατασκευαστικός
τομέας
Γενικής εφαρμογής
Γενικής εφαρμογής
Γενικής εφαρμογής

Γενικής εφαρμογής

Γενικής εφαρμογής

Γενικής εφαρμογής
Γενικής εφαρμογής
Γενικής εφαρμογής
Γενικής εφαρμογής
Γενικής εφαρμογής

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 14216

14

ΕΛΟΤ EN 14647

14

ΕΛΟΤ EN 14889-1

14

ΕΛΟΤ EN 14889-2

14

ΕΛΟΤ EN 14964

14

ΕΛΟΤ EN 15167-1

14

ΕΛΟΤ EN 15743

14

ΕΛΟΤ EN 197-4

14

ΕΛΟΤ EN 450-1

14

ΕΛΟΤ EN 934-5

15

ΕΛΟΤ EN 15368

12

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02

12

12

12

Τίτλος Προτύπου
Τσιμέντο -Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια
συμμόρφωσης ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής
θερμότητας ενυδάτωσης
Ασβεσταργιλικό τσιμέντο -Σύνθεση,
προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης
Ίνες για σκυρόδεμα -Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση
Ίνες για σκυρόδεμα -Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες
-Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση
Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση Ορισμοί και χαρακτηριστικά
Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία
υψικαμίνων για χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα
και ενέματα -Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης
Τσιμέντο υψηλών θειικών-Σύνθεση,
προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης
Τσιμέντο -Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και
κριτήρια συμμόρφωσης τσιμέντων υψικαμίνων με
χαμηλή πρώιμη αντοχή
Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα -Μέρος 1:
Ορισμός, προδιαγραφές και κριτήρια
συμμόρφωσης
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και
ενεμάτων-Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου
σκυροδέματος -Ορισμοί, απαιτήσεις,
συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση
Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια
συμμόρφωσης
Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συμμόρφωσης-Μέρος 2: Συστήματα
προστασίας επιφανειών σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συμμόρφωσης-Μέρος 3: Επισκευή φερόντων
και μη φερόντων στοιχείων

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συμμόρφωσης-Μέρος 4: Δομικά συνδετικά.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συμμόρφωσης-Μέρος 5: Προϊόντα και
συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα
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Κατασκευαστικός
τομέας
Γενικής εφαρμογής
Γενικής εφαρμογής
Γενικής εφαρμογής
Γενικής εφαρμογής
Γενικής εφαρμογής

Γενικής εφαρμογής
Γενικής εφαρμογής

Γενικής εφαρμογής

Γενικής εφαρμογής

Γενικής εφαρμογής

Γενικής εφαρμογής

Επισκευές ενισχύσεις

Επισκευές ενισχύσεις

Επισκευές ενισχύσεις

Επισκευές ενισχύσεις

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συμμόρφωσης-Μέρος 6: Αγκύρωση
χαλύβδινων ράβδων οπλισμού

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση
της συμμόρφωσης-Μέρος 7: Προστασία οπλισμού
έναντι διάβρωσης

12

12

14

ΕΛΟΤ EN 15274

14

ΕΛΟΤ EN 15275

14

ΕΛΟΤ EN 1

14

ΕΛΟΤ EN 1020

14

ΕΛΟΤ EN 12285-2

14

ΕΛΟΤ EN 12566-1

14

ΕΛΟΤ EN 12566-3

14

ΕΛΟΤ EN 12566-4

14

ΕΛΟΤ EN 13160-1

14

ΕΛΟΤ EN 13341

14

ΕΛΟΤ EN 13616

Κατασκευαστικός
τομέας
Επισκευές ενισχύσεις

Επισκευές ενισχύσεις

Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικές
συναρμογές -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Δομικά συγκολλητικά -Χαρακτηρισμός των
αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική
συναρμογή μεταλλικών στοιχείων στις
κατασκευές και τεχνικά έργα

Επισκευές ενισχύσεις

Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες
εξάτμισης
Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση
χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης
μεταφοράς, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου,
που δεν υπερβαίνει τα 300 kWμε
ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη
της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των
προϊόντων καύσης
Χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σε
εργοστάσιο-Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές
δεξαμενές απλού και διπλού τοιχώματος για
υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη
εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό

ΗΛΜ

Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων
μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους -Μέρος 1:
Προκατασκευασμένες σηπτικές δεξαμενές
Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων
μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους -Μέρος 3:
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων
οικιακής χρήσης, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και
επι τόπου, συναρμολογούμενες
Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων
μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους -Μέρος 4:
Σηπτικές δεξαμενές συναρμολογημένες επί τόπου
από προκατασκευασμένα στοιχεία
Συστήματα ανίχνευσης διαρροής -Μέρος 1: Γενικές
αρχές
Θερμοπλαστικές σταθερές δεξαμενές για υπέργεια
αποθήκευση καυσίμου θέρμανσης, κηροσίνης και
πετρελαίου οικιακής χρήσης - Πολυαιθυλένιο δια
εμφυσήσεως και περιστροφής και πολυαμίδιο 6 με
ανιοντικό πολυμερισμό δεξαμενών-Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμών
Διατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές
δεξαμενές υγρών καυσίμων
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Επισκευές ενισχύσεις

ΗΛΜ

ΗΛΜ

ΗΛΜ

ΗΛΜ

ΗΛΜ

ΗΛΜ

ΗΛΜ

ΗΛΜ

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
14
14

ΕΛΟΤ EN 14339
ΕΛΟΤ EN 14384

14

ΕΛΟΤ EN 416-1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου
Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια
Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόμια
Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη
φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με
ανεμιστήρα -Μέρος 1: Ασφάλεια
Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση
χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης
μεταφοράς με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου
που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεμιστήρα
για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης
ή/και των προϊόντων καύσης
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων,
με ανεμιστήρα -Μέρος 1: Σύστημα D,ασφάλεια

Κατασκευαστικός
τομέας
ΗΛΜ
ΗΛΜ
ΗΛΜ

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 621

14

ΕΛΟΤ EN 777-1

14

ΕΛΟΤ EN 777-2

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων,
με ανεμιστήρα -Μέρος 2: Σύστημα E,ασφάλεια

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 777-3

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων,
με ανεμιστήρα -Μέρος 3: Σύστημα F,ασφάλεια

ΗΛΜ

14

ΕΛΟΤ EN 858-1

14
15

ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN
777-4
ΕΛΟΤ EN 14229

14

ΕΛΟΤ EN 1057

14

ΕΛΟΤ EN 1123-1

14

ΕΛΟΤ EN 1124-1

14

ΕΛΟΤ EN 12050-1

14

ΕΛΟΤ EN 12050-2

ΗΛΜ

Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ
λιπαντικά και καύσιμα)-Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού ΗΛΜ
προϊόντος, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και
έλεγχος ποιότητας
Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη
φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων,
με ανεμιστήρα -Μέρος 4: Σύστημα Η,ασφάλεια
Δομική ξυλεία -Ξύλινοι στύλοι για εναέριες
γραμμές
Χαλκός και κράματα χαλκού-Στρογγυλοί
χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε
εγκαταστάσεις υγιεινής και θερμάνσεως
Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από
χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημένων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού- θηλυκού
για συστήματα αποβλήτων-Μέρος 1:
Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας
Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο
χάλυβα με διαμήκη ραφή με σύνδεση ελεύθερου
άκρου και μούφας για συστήματα
αποβλήτων-Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος
ποιότητας
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια
και γήπεδα -Αρχές κατασκευής και δοκιμώνΜέρος 1: Εγκαταστάσεις άντλησης που περιέχουν
κοπρανώδη υλικά
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια
και γήπεδα -Αρχές κατασκευής και δοκιμώνΜέρος 2: Εγκαταστάσεις άντλησης από μη
κοπρανώδη υλικά
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ΗΛΜ
ΗΛΜ
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 12050-3

14

ΕΛΟΤ EN 12050-4

14

ΕΛΟΤ EN 12380

14

ΕΛΟΤ EN 12446

14

ΕΛΟΤ EN 12737

14

ΕΛΟΤ EN 12764

14

ΕΛΟΤ EN 12809

14

ΕΛΟΤ EN 12815

14

ΕΛΟΤ EN 13063-1

14

ΕΛΟΤ EN 13063-2

14

ΕΛΟΤ EN 13063-3

14

ΕΛΟΤ EN 13069

14

ΕΛΟΤ EN 13084-5

14

ΕΛΟΤ EN 13084-7

14

ΕΛΟΤ EN 1319

Τίτλος Προτύπου
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια
και γήπεδα -Αρχές κατασκευής και δοκιμώνΜέρος 3: Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα
που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για
περιορισμένες εφαρμογές
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια
και γήπεδα -Αρχές κατασκευής και δοκιμώνΜέρος 4: Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα
μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα
περιέχοντα κοπρανώδη υλικά

Κατασκευαστικός
τομέας
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα για
συστήματα αποχέτευσης -Απαιτήσεις, μέθοδοι
δοκιμών και αξιολόγηση της συμμόρφωσης

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Καπνοδόχοι-Στοιχεία δόμησης -Εξωτερικά
στοιχεία από σκυρόδεμα
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Σχάρες δαπέδου και σταυλισμού
Είδη υγιεινής -Προδιαγραφή για λουτήρες
υδρομασάζ
Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με
στερεά καύσιμα -Ονομαστική θερμική ισχύς έως
50 kW -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά
καύσιμα -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Καπνοδόχοι-Συστήματα καπνοδόχων με
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύληΜέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για
αντίσταση σε φλόγα -αιθάλη

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Καπνοδόχοι-Συστήματα καπνοδόχων με
εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής σε
υγρές συνθήκες
Καπνοδόχοι-Συστήματα καπνοδόχων από κεραμικά
στοιχεία -Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
για συστήματα απαγωγής αέρα καπνοδόχων
Καπνοδόχοι-Εξωτερικά τοιχώματα από
άργιλο/κεραμική ύλη για συστήματα καπνοδόχων
-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Eλεύθεpα ιστάμενες καπνοδόχοι-Μέρος 5: Υλικά
για αγωγούς από τούβλα -Προδιαγραφές
προϊόντος
Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι-Μέρος 7:
Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές
κατασκευές από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχους
μονού τοιχώματος από χάλυβα και εσωτερικούς
αγωγούς από χάλυβα
Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση
χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με
καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική θερμική
ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70kW
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ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 13229

14

ΕΛΟΤ EN 13240

14

ΕΛΟΤ EN 13310

14

ΕΛΟΤ EN 13407

14
ΕΛΟΤ EN 13502

Τίτλος Προτύπου
Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων
ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά
καύσιμα -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Νεροχύτες κουζίνας -Λειτουργικές απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής
Επιτοίχια ουρητήρια -Λειτουργικές απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής
Καπνοδόχοι-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για
απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραμική
ύλη
Διατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις
κτιρίων-Μέρος 1: Απαιτήσεις
Θερμαντικά σώματα οροφής, δι' ακτινοβολίας,
τροφοδοτούμενα με νερό θερμοκρασίας κάτω
από 120°C -Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές
και απαιτήσεις

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

14

ΕΛΟΤ EN 13564-1

14

ΕΛΟΤ EN 14037-1

14

ΕΛΟΤ EN 14296

Είδη υγιεινής -Νιπτήρες κοινής χρήσης

14

ΕΛΟΤ EN 14428

14

ΕΛΟΤEN 14471

Διαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες)Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Καπνοδόχοι-Σύστημα καπνοδόχων με πλαστικούς
εσωτερικούς αγωγούς -Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής

14

ΕΛΟΤ EN 14528

14
ΕΛΟΤ EN 1457
14

ΕΛΟΤ EN 14688

14
ΕΛΟΤ EN 14785

14

ΕΛΟΤ EN 14800

14

ΕΛΟΤ EN 14909

14

ΕΛΟΤ EN 14989-1

14

ΕΛΟΤ EN 14989-2

Κατασκευαστικός
τομέας
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Πυγολουτήρες (μπιντέ)-Λειτουργικές απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής
Καπνοδόχοι-Εσωτερικοί αγωγοί από
άργιλο/κεραμική ύλη -Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
Είδη υγιεινής -Νιπτήρες-Λειτουργικές
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων με
ξύλινα πλινθία -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών
Εύκαμπτοι κυματοειδείς μεταλλικοι σωλήνες για
την ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που
χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα.
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης -Πλαστικά και
ελαστομερή φύλλα υγρομόνωσης τοίχων- Ορισμοί
και χαρακτηριστικά
Καπνοδόχοι-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
μεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών
ανεξαρτήτως υλικού για εφαρμογές θέρμανσης
κλειστού χώρου-Μέρος 1: Κατακόρυφα
τερματικά αέρος/καπνού για συσκευές C 6
Καπνοδόχοι-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για
μεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως
αγωγών παροχής αέρα για εφαρμογές κλειστού
τύπου-Μέρος 2: Αγωγοί προσαγωγής και
απαγωγής αέρα για εφαρμογές κλειστού τύπου
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ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ
ΕΛΟΤ EN 15069

14
ΕΛΟΤ EN 15250

14

ΕΛΟΤ EN 15283-1

14

ΕΛΟΤ EN 15283-2

14

ΕΛΟΤ EN 15285

14

ΕΛΟΤ EN 1806

14

ΕΛΟΤ EN 1825-1

14

ΕΛΟΤ EN 1856-1

14

ΕΛΟΤ EN 1856-2

14

ΕΛΟΤ EN 1857

14

ΕΛΟΤ EN 1858

14

ΕΛΟΤ EN 442-1

14

ΕΛΟΤ EN 681-1

14

ΕΛΟΤ EN 681-2

14

ΕΛΟΤ EN 681-3

14

ΕΛΟΤ EN 681-4

Τίτλος Προτύπου
Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για
συστήματα μεταλλικών σωληνώσεων που
χρησιμοποιούνται στη σύνδεση οικιακών συσκευών
αερίων καυσίμων
Οικιακές συσκευές θέρμανσης με καύση στερεών
καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση
θερμότητας
Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες -Ορισμοί,
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής -Μέρος 1:
Γυψοσανίδες με υφασμάτινοοπλισμό
Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες -Ορισμοί,
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής -Μέρος 2:
Ινοπλισμένες γυψοσανίδες
Μωσαϊκοί λίθοι-Διαστασιολογημένα πλακίδια
για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά)
Καπνοδόχοι-Στοιχεία άργιλο/κεραμικά για
αγωγούς καπνοδόχων μονού τοιχώματος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

Κατασκευαστικός
τομέας
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Λιποσυλλέκτες -Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού,
επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος
ποιότητας
Καπνοδόχοι-Απαιτήσεις μεταλλικών
καπνοδόχων-Μέρος 1: Προϊόντα που
βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Καπνοδόχοι-Απαιτήσεις για μεταλλικές
καπνοδόχους -Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και
στοιχεία συνδέσεων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Καπνοδόχοι-Δομικά στοιχεία -Εσωτερικοί
αγωγοί από σκυρόδεμα
Καπνοδόχοι-Δομικά στοιχεία -Στοιχεία από
σκυρόδεμα
Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες Θερμότητας
-Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις
Ελαστομερή στεγανωτικά -Απαιτήσεις για τα
υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και
αποχέτευσης -Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Ελαστομερή στεγανωτικά -Απαιτήσεις για τα
υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και
αποχέτευσης -Μέρος 2: θερμοπλαστικά
ελαστομερή
Ελαστομερή στεγανωτικά -Απαιτήσεις για τα
υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε
εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης-Μέρος 3:
Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου ελαστικού
Ελαστομερή στεγανωτικά -Απαιτήσεις για τα
υλικά ατεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε
εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης-Μέρος
4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη
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ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ
ΕΛΟΤ EN 682

14

ΕΛΟΤ EN 778

14

ΕΛΟΤ EN 877

14

ΕΛΟΤ EN 969

14

ΕΛΟΤ EN 997

15

ΕΛΟΤ EN 14055

15

ΕΛΟΤ EN 14516

15

ΕΛΟΤ EN 14527

15

ΕΛΟΤ EN 15821

15

ΕΛΟΤ EN 331

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 13659

2
ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01

9

14

ΕΛΟΤ EN 13241-1

ΕΛΟΤ EN 1125

14
ΕΛΟΤ EN 1154

14

ΕΛΟΤ EN 1155

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τομέας

Ελαστομερή στεγανωτικά -Απαιτήσεις για τα
υλικά στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται σε
σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο
και ρευστούς υδρογονάνθρακες

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με
καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, με
ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν
υπερβαίνει τα 70 kWχωρίς ανεμιστήρα για την
υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης
ή/και των προϊόντων καύσης

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι
συνδέσεις τους και παρελκόμενα για την
εκκένωση του νερού από τα κτίρια -Απαιτήσεις,
μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας

ΗΛΜ κτιριακών
έργων

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια,
εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για
σωληνώσεις αερίου-Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με
ενσωματωμένη οσμοπαγίδα
Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και
ουρητήρια
Λουτήρες για οικιακή χρήση
Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή
χρήση
Θερμαντικά σώματα σάουνας πολλαπλής
τροφοδότησης που λειτουργούν με κορμούς
φυσικού ξύλου-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού
πυθμένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια
Εξώφυλλα -Απαιτήσεις επιδόσεων και
ασφάλειας
Παράθυρα και πόρτες -Πρότυπο προϊόντος,
χαρακτηριστικά επίδοσης -Μέρος 1: Παράθυρα
και εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζούς
χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και
διαρροής καπνού
Πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς
και στάθμευσης -Πρότυπο προϊόντος -Μέρος 1:
Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης
και ελέγχου καπνού

ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
ΗΛΜ κτιριακών
έργων
Κουφώματα

Κουφώματα

Κουφώματα

Είδη κιγκαλερίας -Διατάξεις εξόδων πανικού
Κουφώματα
χειριζόμενες με οριζόντια δοκό για χρήση σε
οδεύσεις διαφυγής -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Είδη κιγκαλερίας -Συσκευές ελεγχόμενου
κλεισίματος θυρών-Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
Είδη κιγκαλερίας -Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για
ανακλινόμενες πόρτες -Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
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Κουφώματα

Κουφώματα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 12209

14

ΕΛΟΤ EN 179

14

ΕΛΟΤ EN 1935

15
ΕΛΟΤ EN 14846
1
1
1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4

1
2

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5
ΕΛΟΤ ΕΝ 13561

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2

3

ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1341

6

ΕΛΟΤ 13165

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13162

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13164

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13166

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13167

Τίτλος Προτύπου
Είδη κιγκαλερίας -Κλειδαριές -Κλειδαριές
μηχανικής λειτουργίας και κυπριά -Απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής
Είδη κιγκαλερίας -Διατάξεις εξόδων κινδύνου
χειριζόμενες με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, για
χρήση σε οδεύσεις διαφυγής -Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμής
Είδη κιγκαλερίας -Μονοαξονικοί μεντεσέδεςΑπαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών
Είδη κιγκαλερίας -Κλειδαριές Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και θήκες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο
Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο
Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή
συνήθη και ελαφρά)
Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό
σκυρόδεμα
Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους
Εξωτερικές περσίδες -Απαιτήσεις επιδόσεων και
ασφάλειας
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας -Μέρος 1:
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας -Μέρος 2
κονίαμα τοιχοποιίας
Δομική Άσβεστος -Μέρος 1 Ορισμοί, Προδιαγραφές
και Κριτήρια Συμμόρφωσης
Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίωνΒιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από
άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR)Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίωνΒιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από
ορυκτόμαλλο (MW)-Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίωνΒιομηχανικούς παραγόμενα προϊόντα από
διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)-Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίωνΒιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από
εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS)Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίωνΒιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από
φαινολικό αφρό (PF)-Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίωνΒιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από
κυψελωτό γυαλί (CG)-Προδιαγραφή
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Κατασκευαστικός
τομέας
Κουφώματα

Κουφώματα

Κουφώματα

Κουφώματα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τομέας

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13168

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίωνΒιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από
ξυλόμαλλο (WW)-Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13169

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίωνΒιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από
διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ)-Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13170

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίωνΒιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από
διογκωμένο φελό (ΙΟΒ)-Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

6

ΕΛΟΤ ΕΝ 13171

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίωνΒιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες
ξύλου (WF)-Προδιαγραφή

Κτιριακά έργα

8

ΕΛΟΤ 12326-1

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 12057

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 12058

8

ΕΛΟΤ ΕΝ 1469

9

ΕΛΟΤ EN 13830

11

ΕΛΟΤ EN 14915

12

ΕΛΟΤ EN 14509

13

ΕΛΟΤ 14342

13

ΕΛΟΤ EN 13986

14
ΕΛΟΤ EN 1158
14

ΕΛΟΤ EN 1168

14
ΕΛΟΤ EN 12004
14

ΕΛΟΤ EN 12467

14

ΕΛΟΤ EN 12843

14

ΕΛΟΤ EN 12859

14

ΕΛΟΤ EN 12860

Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα γιαασυνεχείς
επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις -Μέρος 1:
Προδιαγραφή προϊόντος
Προϊόντα από φυσικούς λίθους Διαστασιολογημένα πλακίδια -Απαιτήσεις
Προϊόντα από φυσικούς λίθους -Πλάκες για δάπεδα
και σκάλες -Απαιτήσεις
Προϊόντα από φυσικούς λίθους -Πλάκες για
επενδύσεις -Απαιτήσεις
Πετάσματα όψεων-Πρότυπο προϊόντος
Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης
και σήμανση
Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με
μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα Προδιαγραφές
Ξυλεία δαπέδων-Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της
συμμόρφωσης και σήμανση
Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης
και σήμανση
Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων-Διατάξεις
συντονισμού πόρτας -Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά
Κόλλες για πλακίδια -Απαιτήσεις, αξιολόγηση
της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και
χαρακτηρισμός
Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου-Προδιαγραφές
προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Ιστοί και στύλοι
Γυψότουβλα -Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

21

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 12878

14

ΕΛΟΤ EN 12951

14

ΕΛΟΤ EN 1304

14
ΕΛΟΤ EN 13224
14

ΕΛΟΤ EN 13225

14

ΕΛΟΤ EN 13279-1

14

ΕΛΟΤ EN 1344

14

ΕΛΟΤ EN 13454-1

14

ΕΛΟΤ EN 13658-1

14

ΕΛΟΤ EN 13658-2

14

ΕΛΟΤ EN 13693

14

ΕΛΟΤ EN 13707

14

ΕΛΟΤ EN 13747

14

ΕΛΟΤ EN 13748-1

14

ΕΛΟΤ EN 13748-2

14

ΕΛΟΤ EN 13813

14

ΕΛΟΤ EN 13815

14

ΕΛΟΤ EN 13859-1

14

ΕΛΟΤ EN 13859-2

Τίτλος Προτύπου
Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που
βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη
-Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης Σκάλες στεγών μόνιμης τοποθέτησης Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής
Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα-Ορισμοί
και προδιαγραφές προϊόντων
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Στοιχεία προκατασκευασμένων δαπέδων με
νευρώσεις
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία
Συνδετικά και επιχρίσματα από γύψο-Μέρος 1:
Ορισμοί και απαιτήσεις
Κεραμικά επιστρώσεων-Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιομηχανικώς
παραγόμενα μίγματα για επικαλύψεις δαπέδων
με βάση το θειικό ασβέστιο-Μέρος 1: Ορισμοί και
απαιτήσεις
Μεταλλικά πλέγματα και γωνιές -Ορισμοί,
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής -Μέρος 1:
Εσωτερικά επιχρίσματα
Μεταλλικά πλέγματα και γωνίες -Ορισμοί,
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής -Μέρος 2:
Εξωτερικά επιχρίσματα
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Ειδικά στοιχεία για στέγες
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης -Οπλισμένα
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωμάτωνΟρισμοί και χαρακτηριστικά
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Προκατασκευασμένες πλάκες για συστήματα
δαπέδων
Πλάκες από μωσαϊκό -Μέρος 1: Πλάκες από
μωσαϊκό για εσωτερική χρήση
Πλάκες από μωσαϊκό -Μέρος 2: Πλάκες από
μωσαϊκό για εξωτερική χρήση
Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδωνΥλικό επικάλυψης -Ιδιότητες και απαιτήσεις
Χυτά, γύψινα, ινοπλισμένα προϊόντα -Ορισμοί,
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης -Ορισμοί και
χαρακτηριστικά υποστρωμάτων-Μέρος 1:
Υποστρώματα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης -Ορισμοί και
χαρακτηριστικά υποστρωμάτων-Μέρος 2:
Υποστρώματα τοίχων
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Κατασκευαστικός
τομέας
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ
ΕΛΟΤ EN 13915

14
ΕΛΟΤ EN 13950

Τίτλος Προτύπου
Προκατασκευασμένα πετάσματα γυψοσανίδων
με πορώδη πυρήνα από χαρτόνι-Ορισμοί,
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα γυψοσανίδων-Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης -Πλαστικά και
ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτωνΟρισμοί και χαρακτηριστικά
Υλικά αρμών για γυψοσανίδες -Ορισμοί, απαιτήσεις
και μέθοδοι δοκιμής
Ψευδοροφές -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης -Πλαστικά και
ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και
άλλων χώρων-Ορισμοί και χαρακτηριστικά

Κατασκευαστικός
τομέας
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13956

14

ΕΛΟΤ EN 13963

14

ΕΛΟΤ EN 13964

14

ΕΛΟΤ EN 13967

14

ΕΛΟΤ EN 13969

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης -Ασφαλτικά φύλλα
στεγάνωσης υπογείων και άλλωνχώρων- Ορισμοί
καιχαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13970

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης -Ασφαλτόπανα
για τον έλεγχο της διαπερατότητας των ατμώνΟρισμοί και χαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Προκατασκευασμένοι χώροι στάθμευσης
αυτοκινήτων-Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους
στάθμευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα
μονολιθικής κατασκευής ή αποτελούμενους από
ανεξάρτητα οτοιχεία συγκεκριμένων διαστάσεων

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 13978-1

14

ΕΛΟΤ EN 13984

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης -Πλαστικά και
ελαστομερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας
ατμών-Ορισμοί καιχαρακτηριστικά

Κτιριακά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 14016-1

Συνδετικά από μαγνησίτη για επικαλύψεις Καυστική μαγνησία και χλωριούχο μαγνήσιο Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις

Κτιριακά έργα

14
ΕΛΟΤ EN 14041

14

14

ΕΛΟΤ EN 14063-1

ΕΛΟΤ EN 14064-1

14

ΕΛΟΤ EN 14190

14

ΕΛΟΤ EN 14195

Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και
πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδου-Βασικά
χαρακτηριστικά
Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα-Επί τόπου
κατασκευαζόμενα προϊόντα ελαφροβαρών
αδρανών διογκωμένης αργίλου (LWA)-Μέρος 1:
Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα
πριν την εγκατάσταση
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια -Προϊόντα
ορυκτόμαλλου (MW) για επιτόπια εφαρμογή
χαλαρής πλήρωσης -Μέρος 1: Προδιαγραφή για
χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την
εγκατάσταση
Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα
γυψοσανίδων-Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
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Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ
ΕΛΟΤ EN 14209

14

ΕΛΟΤ EN 14246

14

ΕΛΟΤ EN 14316-1

14

ΕΛΟΤ EN 14317-1

14

ΕΛΟΤ EN 14353

14

ΕΛΟΤ EN 14411

14

ΕΛΟΤ EN 14496

14
ΕΛΟΤ EN 14566
14

ΕΛΟΤ EN 14716

14

ΕΛΟΤ EN 14782

14

ΕΛΟΤ EN 14783

14

ΕΛΟΤ EN 14843

14
ΕΛΟΤ EN 14904

14

ΕΛΟΤ EN 14933

14
ΕΛΟΤ EN 14934

14
ΕΛΟΤ EN 14967
14

ΕΛΟΤ EN 14991

Τίτλος Προτύπου
Προδιαμορφωμένες κορνίζες από γύψο
επενδεδυμένες με χαρτί-Ορισμοί, απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμής
Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές -Ορισμοί,
απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων-Επί τόπου
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα
διογκωμένου περλίτη (ΕΡ)-Μέρος 1: Προδιαγραφή
για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα
πριν την εγκατάσταση
Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων-Επί τόπου
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα
διογκωμένου βερμικουλίτη (EV)-Μέρος 1:
Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση
Μεταλλικές γωνίες και ελάσματα για γυψοσανίδες
-Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Κεραμικά πλακίδια-Ορισμοί, ταξινόμηση,
χαρακτηριστικά και σήμανση
Συγκολλητικά με βάση το γύψο για σύνθετα
θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα και γυψοσανίδες
-Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Μηχανικά στερεωτικά για συστήματα
γυψοσανίδων-Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
Ψευδοροφές υπό τάνυση-Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμής
Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για στέγαση,
εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυσηΠροδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις
Πλήρως στηριζόμενα μεταλλικά φύλλα και ταινίες
για στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και
εσωτερικές επενδύσεις -Προδιαγραφή
προϊόντος και απαιτήσεις
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κλίμακες
Επιφάνειες αθλητικών χώρων-Επιφάνειες
εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιώνΠροδιαγραφή
Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα
πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικούΒιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από
διογκωμένη πολυοτερίνη (EPS)-Προδιαγραφές
Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα
πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικούΒιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από αφρώδη
εξηλασμένη πολυστερίνης (XPS)Προδιαγραφή
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης -Ασφαλτικά
φύλλα υγρομόνωσης τοίχων-Ορισμοί και
χαρακτηριστικά
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Στοιχεία θεμελίωσης
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Κατασκευαστικός
τομέας
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ
ΕΛΟΤ EN 14992

14

ΕΛΟΤ EN 15037-1

14

ΕΛΟΤ EN 15037-4

14

ΕΛΟΤ EN 15102

14

ΕΛΟΤ EN 1520

14

ΕΛΟΤ EN 15435

14

ΕΛΟΤ EN 15498

14

ΕΛΟΤ EN 15824

14

ΕΛΟΤ EN 1873

14

ΕΛΟΤ EN 413-1

14

ΕΛΟΤ EN 438-7

14

ΕΛΟΤ EN 490

14

ΕΛΟΤ EN 492

14

ΕΛΟΤ EN 494

14

ΕΛΟΤ EN 516

14

ΕΛΟΤ EN 517

14

ΕΛΟΤ EN 520

14

ΕΛΟΤ EN 534

Τίτλος Προτύπου
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Στοιχεία προκατασκευασμένων τοίχων
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης -Μέρος 1: Δοκοί
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης -Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από
διογκωμένη πολυοτερίνη

Κατασκευαστικός
τομέας
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Διακοσμητικές επικαλύψεις τοίχων-Προϊόντα σε
μορφή ρολλών και φύλλων
Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από
σκυρόδεμα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δομής
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με συνήθη ή
ελαφροβαρή αδρανή -Ιδιότητες προϊόντος και
επίδοση
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με ροκανίδια
ξύλου-Ιδιότητες προϊόντος καιεπίδοση
Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά
επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες -Προδιαγραφή
προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής

Κτιριακά έργα

Τσιμέντο τοιχοποιίας -Μέρος 1: Σύνθεση,
προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης
Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλής συμπίεσης
(HPL) -Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες
ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολύστρωμα)Μέρος 7: Συμπαγή πολύστρωμα και σύνθετα
πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές
επενδύσεις τοίχων και οροφών

Κτιριακά έργα

Κεραμίδια και εξαρτήματα τους από σκυρόδεμα
για επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχωνΠροδιαγραφές προϊόντος
Πλακίδια από ινοτσιμέντο και εξαρτήματαΠροδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής
Σχηματοποιημένες πλάκες από ινοτσιμέντο και
εξαρτήματα-Προδιαγραφή προϊόντος και
μέθοδοι δοκιμής
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών-Διάδρομοι
επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης Άγκιστρα ασφαλείας
Γυψοσανίδες -Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα -Προδιαγραφή
προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής
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Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 544

14

ΕΛΟΤ EN 771-6

14

ΕΛΟΤ EN 845-1

14

ΕΛΟΤ EN 845-2

14

ΕΛΟΤ EN 845-3

15

ΕΛΟΤ EN 13245-2

15

ΕΛΟΤ EN 14303

15

ΕΛΟΤ EN 14304

15

ΕΛΟΤ EN 14305

15

ΕΛΟΤ EN 14306

15

ΕΛΟΤ EN 14307

15
ΕΛΟΤ EN 14308

15

ΕΛΟΤ EN 14309

15

ΕΛΟΤ EN 14313

Τίτλος Προτύπου
Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό
ή/και συνθετικό υλικό -Προδιαγραφή προϊόντος
και μέθοδοι δοκιμής

Κατασκευαστικός
τομέας
Κτιριακά έργα

Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας -Μέρος 6:
Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα
τοιχοποιίας -Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες στερέωσης,
λάμες ανάρτησης και στηρίγματα

Κτιριακά έργα

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα
τοιχοποιίας -Μέρος 2: Υπέρθυρα
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα
τοιχοποιίας -Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγμα
οπλισμού οριζόντιων αρμών.

Κτιριακά έργα

Πλαστικά -Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο
πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC -U) για κτιριακές
εφαρμογές -Μέρος 2: Προφίλ από PVC -U και PVC UE για τελειώματα εσωτερικού και εξωτερικού
τοιχώματος και οροφής
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και
βιομηχανικές εγκαταστάσεις -Βιομηχανικά
παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW)Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις -Βιομηχανικός
παραγόμενα προϊόντα από εύκαμπτο αφρό
ελαστομερούς (FEF)-Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις -Βιομηχανικά
παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG)
-Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις -Βιομηχανικός
παραγόμενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS)
-Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις -Βιομηχανικός
παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό
πολυοτερίνης (XPS)-Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό
κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο
αφρό πολυουρεθάνης (PUR) και
πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR)-Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις -Βιομηχανικός
παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη
πολυστερίνη (EPS)-Προδιαγραφή
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακόεξοπλισμό
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις -Βιομηχανικός
παραγόμενα προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου
(PEF) -Προδιαγραφή
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Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

15

ΕΛΟΤ EN 14314

15

ΕΛΟΤ EN 14963

15

ΕΛΟΤ EN 15037-2

15

ΕΛΟΤ EN 15037-3

15

ΕΛΟΤ EN 15599-1

Τίτλος Προτύπου
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις -Βιομηχανικός
παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF)
-Προδιαγραφή
Επικαλύψεις στεγών-Συνεχείς φωτοπερατές
στέγες από πλαστικό υλικό με ή χωρίς ορθοστάτες
-Ταξινόμηση απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης -Μέρος 2: Στοιχεία πλήρωσης από
σκυρόδεμα
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία
πλήρωσης -Μέρος 3: Στοιχεία πλήρωσης από
άργιλο
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις -Eni τόπου
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα
διογκωμένου περλίτη (EP)-Μέρος 1: Προδιαγραφή
για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα
πριν την εγκατάσταση
Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό
και βιομηχανικές εγκαταστάσεις -Eni τόπου
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα
διογκωμένου βερμικουλίτη (EV)-Μέρος 1:
Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση

15

ΕΛΟΤ EN 15600-1

14

ΕΛΟΤ EN 10025-1

14

ΕΛΟΤ EN 10088-4

14

ΕΛΟΤ EN 10088-5

14

ΕΛΟΤ EN 10210-1

14

ΕΛΟΤ EN 10219-1

14

ΕΛΟΤ EN 10340

Χυτοχάλυβες κατασκευών

14

ΕΛΟΤ EN 10343

Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές
χρήσεις -Τεχνικοί όροι παράδοσης

Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες
κατασκευών-Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι
παράδοσης
Ανοξείδωτοι χάλυβες-Μέρος 4: Τεχνικοί όροι
παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και
χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για
δομικές χρήσεις
Ανοξείδωτοι χάλυβες-Μέρος 5: Τεχνικοί όροι
παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση
για ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, διατομές
και στιλπνά προϊόντα για δομικές
χρήσεις
Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική
κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους και
λεπτόκοκκους χάλυβες -Μέρος 1: Τεχνικοί όροι
παράδοσης
Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών
διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους
και λεπτόκοκκους χάλυβες -Μέρος 1: Τεχνικοί όροι
παράδοσης
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Κατασκευαστικός
τομέας
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Μεταλλικές
κατασκευές

Μεταλλικές
κατασκευές

Μεταλλικές
κατασκευές

Μεταλλικές
κατασκευές

Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 13479

14

ΕΛΟΤ EN 15048-1

14

ΕΛΟΤ EN 15088

15

Τίτλος Προτύπου
Αναλώσιμα συγκόλλησης -Πρότυπο γενικό προϊόν
για πλήρωση μετάλλων και συλλιπάσματα για
συγκόλληση με τήξη μεταλλικών υλικών

Κατασκευαστικός
τομέας
Μεταλλικές
κατασκευές

Κατασκευή συναρμολόγησης κοχλίωσης χωρίς
προφόρτιση-Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου-Δομικά
προϊόντα για κατασκευές -Τεχνικές συνθήκες
ελέγχου και παράδοσης

Μεταλλικές
κατασκευές
Μεταλλικές
κατασκευές

ΕΛΟΤ EN 1090-1

Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο
-Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων

Μεταλλικές
κατασκευές

10

ΕΛΟΤ ΕΝ 14250

Ξύλινες κατασκευές -Απαιτήσεις προϊόντος για
προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη
μεταλλική πλάκα συναρμολόγησης

Ξύλινες
κατασκευές

11

ΕΛΟΤ EN 14374

14

ΕΛΟΤ EN 14080

14

ΕΛΟΤ EN 14081-1

Ξύλινες
κατασκευές
Ξύλινες
κατασκευές
Ξύλινες
κατασκευές

14

ΕΛΟΤ EN 14545

Δομική ξυλεία -Πολυστρωματικές επικαλύψεις
δομικής ξυλείας – Απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές -Αντικολλητή ξυλεία Απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές -Δομική ξυλεία ορθογωνικής
διατομής ταξινομημένη με την αντοχή της - Μέρος
1: Γενικές απαιτήσεις
Ξύλινες κατασκευές -Σύνδεσμοι-Απαιτήσεις

14

ΕΛΟΤ EN 14592

4

ΕΛΟΤ 13055-2

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13043

Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών
επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων
περιοχών κυκλοφορίαςοχημάτων

Οδοποιία

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13242

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές
κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα
τεχνικά έργα και την οδοποιία

Οδοποιία

ΕΛΟΤ ΕΝ 13249

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα
γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασμάτων και σχετικών με γεωϋφάσματα
προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων
σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων

Οδοποιία

5

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1343

14
ΕΛΟΤ EN 12352

Ξύλινες κατασκευές -Στερεωτικά με οπή Απαιτήσεις
Ελαφρά αδρανή-Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή
ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων
και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη
σταθεροποιημένα υλικά

Εφέδρανα δομημάτων-Μέρος 4: Κυλινδρικά
εφέδρανα
Εφέδρανα δομημάτων-Μέρος 6: Εφέδρανα
εξισορρόπισης
Εφέδρανα κατασκευών-Μέρος 7: Εφέδρανα
σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE
Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας Προειδοποιητικοί σηματοδότες και σηματοδότες
ασφάλειας
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Ξύλινες
κατασκευές
Ξύλινες
κατασκευές
Οδοποιία

Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία

Οδοποιία

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ
ΕΛΟΤ EN 12368

14

ΕΛΟΤ EN 12676-1

14

ΕΛΟΤ EN 12966-1

14

ΕΛΟΤ EN 13108-1

14

ΕΛΟΤ EN 13108-2

14

ΕΛΟΤ EN 13108-3

14

ΕΛΟΤ EN 13108-4

14

ΕΛΟΤ EN 13108-5

14

ΕΛΟΤ EN 13108-6

14

ΕΛΟΤ EN 13108-7

14

ΕΛΟΤ EN1317-5

14

ΕΛΟΤ EN 1337-3

14

ΕΛΟΤ EN 1337-5

14

ΕΛΟΤ EN 1337-8

14
ΕΛΟΤ EN 13808

14

ΕΛΟΤ EN 13877-3

14
ΕΛΟΤ EN 13924

14

ΕΛΟΤ EN 14023

14

ΕΛΟΤ EN 14188-1

14

ΕΛΟΤ EN 14188-2

14

ΕΛΟΤ EN 14188-3

Τίτλος Προτύπου

Κατασκευαστικός
τομέας
Οδοποιία

Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας -Φωτεινοί
σηματοδότες
Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών-Μέρος 1: Επίδοση Οδοποιία
και χαρακτηριστικά
Κατακόρυφη σήμανση οδών-Πινακίδες
μεταβαλλόμενων μηνυμάτων-Μέρος 1:
Οδοποιία
Πρότυπο προϊόντος
Οδοποιία
Ασφαλτσμίγματα -Προδιαγραφές υλικώνΜέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα
Ασφαλτομίγματα -Προδιαγραφές υλικών-Μέρος
2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτές στρώσεις Οδοποιία
Ασφαλτομίγματα -Προδιαγραφές υλικών-Μέρος
3: Μαλακά ασφαλτομίγματα
Ασφαλτομίγματα -Προδιαγραφές υλικών-Μέρος
4: Ασφαλτομίγματα εν θερμώ (Hot Rolled
Asphalt)
Ασφαλτομίγματα -Προδιαγραφές υλικών-Μέρος
5: Ασφαλτική σκυρομαστίχη
Ασφαλτομίγματα -Προδιαγραφές υλικών-Μέρος
6: Ασφαλτομαστίχη
Ασφαλτομίγματα -Προδιαγραφές υλικών-Μέρος
7: Πορώδες ασφαλτόμιγμα
Οδικά συστήματα αναχαίτισης -Μέρος 5:
Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης για συστήματα αναχαίτισης
οχημάτων
Εφέδρανα δομημάτων-Μέρος 3: Ελαστομερή
εφέδρανα
Εφέδρανα δομημάτων-Μέρος 5: Εφέδρανα
εγκιβωτισμένου ελαστομερούς
Eφέδρανα δομημάτων-Μέρος 8: Eφέδρανα
οδήγησης και εφέδρανα συγκράτησης
Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά -Πλαίσιο
προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών
γαλακτωμάτων
Οδοστρώματα από σκυρόδεμα -Μέρος 3:
Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε
οδοστρώματα από σκυρόδεμα
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικώνΠροδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας
υψηλής σκληρότητας
Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά -Πλαίσιο
προδιαγραφών, για τροποποιημένη άσφαλτο με
πολυμερή
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών-Μέρος 1:
Προδιαγραφές για θερμά υλικά σφράγισης
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών-Μέρος 2:
Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης
Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών-Μέρος
3: Προδιαγραφές για προδιαμορφώμενα υλικά
σφράγισης
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Οδοποιία

Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία

Οδοποιία

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 1423

14

ΕΛΟΤ EN 14388

14

ΕΛΟΤ EN 14399-1

14

ΕΛΟΤ EN 1463-1

14
ΕΛΟΤ EN 14695

Τίτλος Προτύπου
Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών-Προϊόντα
επίπασης -Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά
αδρανή και μίγματα αυτών
Διατάξεις μείωσης θορύβου από οδική
κυκλοφορία-Προδιαγραφές
Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλής αντοχής για
προένταση-Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδώνΑνακλαστήρες οδοστρωμάτων-Μέρος 1:
Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης -Οπλισμένα
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωμάτων
γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών
από σκυρόδεμα με κυκλοφορία οχημάτωνΟρισμοί και χαρακτηριστικά
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Στοιχεία γεφυρών
Αντισεισμικά συστήματα
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών-Πλαίσιο
προδιαγραφών για διαλύματα και
ρευστοποιημένα συνδετικά ασφαλτικών

Κατασκευαστικός
τομέας
Οδοποιία
Οδοποιία
Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15050

14
14

ΕΛΟΤ EN 15129
ΕΛΟΤ EN 15258

14

ΕΛΟΤ EN 15322

14

ΕΛΟΤ EN 15381

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για
χρήση σε οδοστρώματα και ασφαλτοτάπητες

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 15382

Γεωσυνθετικά διαφράγματα-Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδομή
συγκοινωνιακών έργων

Οδοποιία

14

ΕΛΟΤ EN 523

Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από
περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία-Ορολογία,
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας

Οδοποιία

15

ΕΛΟΤ EN 12899-1

15

ΕΛΟΤ EN 12899-2

15

ΕΛΟΤ EN 12899-3

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6

1

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7

Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής
σήμανσης -Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής
σήμανσης -Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα
στοιχεία σήμανσης νησίδων
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής
σήμανσης -Μέρος 3: Οριοδείκτες και
οπισθοανακλαστικά στοιχεία
Ιστοί φωτισμού-Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο
σκυρόδεμα
Ιστοί φωτισμού-Μέρος 5: Απαιτήσεις για
χαλύβδινους ιστούς φωτισμού
Ιστοί φωτισμού-Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισμού από αλουμίνιο
Ιστοί φωτισμού-Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς
φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο
πολυμερές
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Οδοποιία
Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία

Οδοποιία κλπ
Οδοποιία κλπ
Οδοποιία κλπ

Οδοποιία κλπ

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1338

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1339

2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1340

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

5
ΕΛΟΤ EN 13251

5

ΕΛΟΤ EN 13252

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 1342

14
14
14

ΕΛΟΤ EN 12271
ΕΛΟΤ EN 12273
ΕΛΟΤ EN 12794

5

ΕΛΟΤ EN 12094-1

5

ΕΛΟΤ EN 12094-13

5

ΕΛΟΤ EN 12259-3

5

ΕΛΟΤ EN 12259-4

5

ΕΛΟΤ EN 671-1

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12

Τίτλος Προτύπου
Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα-Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Κράσπεδα από σκυρόδεμα-Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων
για χρήση σε υπόγεια έργα, θεμελιώσεις και
κατασκευών αντιστήριξης
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και
σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε
συστήματα αποστράγγισης
Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική
πλακόστρωση-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Επιφανειακές επαλείψεις -Προδιαγραφές
Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό -Απαιτήσεις
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Πάσσαλοι θεμελίωσης
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα C02 -Μέρος 1: Απαιτήσεις και
μέθοδοι δοκιμής για αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο
και μηχανισμούς χρονο -καθυστέρησης
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 13:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες
ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού
-Μέρος 3: Εγκαταστάσεις ξηρού συναγερμού
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερούΜέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Συστήματα με
εύκαμπτους σωλήνες -Μέρος 1: Πυροσβεστικές
φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 10:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για
πρεσσαριστούς διακόπτες
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 11:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές
διατάξεις ζύγισης
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
οτυστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 12:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές
διατάξεις συναγερμού
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Κατασκευαστικός
τομέας
Οδοποιία κλπ
Οδοποιία κλπ
Οδοποιία κλπ

Οδοποιία κλπ

Οδοποιία κλπ

Οδοποιία κλπ
ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ
ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ
ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2

5

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1

ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2

Τίτλος Προτύπου
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 2
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη αυτόματο
ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις καθυστέρησης
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 3:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους
μηχανισμούς ενεργοποίησης και διακοπής
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 4:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα
βαλβίδων δοχείου και τους ενεργοποιητές τους
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα πυρόσβεσης με αέριο -Μέρος 5:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για επιλογή
βαλβίδων υψηλής και χαμηλής πίεσης και των
ενεργοποιητών τους σε συστήματα CΟ2
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 6:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη
ηλεκτρικά αδρανοποιημένο μηχανισμό σε
συστήματα CΟ2
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 7:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια
σε συστήματα CΟ2
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 9:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς
πυρανιχνευτές
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού
-Μέρος 1: Καταιονηστήρες
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού
-Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική
βαλβίδα
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερούΜέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Συστήματα
σκόνης -Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
για εξαρτήματα
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Συστήματα
σκόνης -Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και
συντήρηση
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Συστήματα
αφρού-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για
εξαρτήματα
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Συστήματα με
σωλήνες -Μέρος 2 Συστήματα με επιπεδούμενους
σωλήνες
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Κατασκευαστικός
τομέας
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ
ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8

Τίτλος Προτύπου
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 1:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ηλεκτρικές
διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και
χρονοκαθυστέρησης
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 10:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μανόμετρα
και πρεσσοστατικούς διακόπτες
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 11:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηχανικές
διατάξεις ζύγισης
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 12:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για πνευματικές
διατάξεις συναγερμού.
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 13:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες
ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος2:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μηηλεκτρικές
διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και
χρονοκαθυστέρησης
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 3:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για χειροκίνητους
μηχανισμούς ενεργοποίησης και διακοπής
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 4:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για εξαρτήματα
βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών τους
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 5:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδες
επιλογής υψηλής και χαμηλής πίεσης και των
ενεργοποιητών σε συστήματα CO2
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 6:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για το μη
ηλεκτρικό αδρανοποιημένο μηχανισμό με
συστήματα CO2
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 7:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ακροφύσια
σε συστήματα CO2
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 8:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συνδέσμους
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Κατασκευαστικός
τομέας

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

Τίτλος Προτύπου
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα κατάσβεσης με αέριο -Μέρος 9:
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για ειδικούς
πυρανιχνευτές

Κατασκευαστικός
τομέας
Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερούΜέρος 4: Υδροκίνητες διατάξεις συναγερμού

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα για
συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερούΜέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Συστήματα
σκόνης -Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
για εξαρτήματα

Πυρασφάλεια

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1

9
9

ΕΛΟΤ ΕΝ 14604
ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04

Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας Μέρος 1: Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας Μέρος 2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και
ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας Μέρος 3: Προδιαγραφή για μηχανισμούς απαγωγής Πυρασφάλεια
καπνού και θερμότητας
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας Μέρος 6: Προδιαγραφή για συστήματα
διαφορικής πίεσης -Σύνεργα εξαρτημάτων
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας Μέρος 10: Παροχές ενέργειας
Μόνιμασυστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού
-Μέρος 1: Καταιονιτήρες
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού
-Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική
βαλβίδα
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Εξαρτήματα
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού
-Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Συστήματα
σκόνης -Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή και
συντήρηση
Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης -Συστήματα
αφρού-Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι
δοκιμής για εξαρτήματα
Διατάξεις ανιχνευτών καπνού
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 2: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 4: Εξοπλισμός παροχής ισχύος

34

Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ
ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07

9
ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10
9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21

9

ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25

14

ΕΛΟΤ EN 54-16

14

ΕΛΟΤ EN 54-24

15

ΕΛΟΤ EN 12101-7

15

ΕΛΟΤ EN 12101-8

15

ΕΛΟΤ EN 15650

15

ΕΛΟΤ EN 54-23

4

ΕΛΟΤ ΕΝ 13450

5

ΕΛΟΤ EN 13250

9

ΕΛΟΤ EN 1279-5

9

ΕΛΟΤ EN 14179-2

Τίτλος Προτύπου
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 5: Ανιχνευτές θερμότητας -Σημειακοί
ανιχνευτές
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 7: Ανιχνευτές καπνού-Σημειακοί
ανιχνευτές που λειτουργούν με διάχυτο φώς, δέσμη
φωτός ή ιονισμό
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 10: Ανιχνευτές φλόγας -Σημειακοί
ανιχνευτές
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 11: Εκκινητές χειρός
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 12: Ανιχνευτές καπνού-Γραμμικοί
ανιχνευτές που λειτουργούν με ακτίνα φωτός
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 17: Απομονωτές βραχυκυκλώματος
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 21: Εξοπλισμός μετάδοσης συναγερμού και
σημάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη
σφαλμάτων
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήματα
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 16: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων
συναγερμού με φωνή
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 24: Μέρη συστημάτων συναγερμού με
φωνή -Μεγάφωνα
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας Μέρος 7: Διατομές αγωγών καπνού
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας Μέρος 8: Διαφράγματα ελέγχου καπνού
Αερισμός κτιρίων-Πυροδιαφράγματα
Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμούΜέρος 23: Διατάξεις συναγερμού-Οπτικές
διατάξεις συναγερμού
Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για
χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόμων
Υαλος για δομική χρήση-Μονάδες μονωτικών
υαλοστασίων-Μέρος 5: Αξιολόγηση της
συμμόρφωσης

Κατασκευαστικός
τομέας
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια
Σιδηροδρομικά
Σιδηροδρομικά

Υαλουργικά

Υαλος για δομική χρήση-Νάτριο -άσβεστοπυ- ριτική
ύαλος ασφαλείας σκληρυμένη θερμικά και
Υαλουργικά
κατεργασμένη με Heat Soak-Μέρος 2: Αξιολό- γηση
της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος
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ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

9

ΕΛΟΤ EN 14321-2

9

ΕΛΟΤ EN14449

14

ΕΛΟΤ EN 1036-2

14

ΕΛΟΤ EN 1051-2

14

ΕΛΟΤ EN 1096-4

14

ΕΛΟΤ EN 12150-2

14

ΕΛΟΤ EN 12337-2

14

ΕΛΟΤ EN 13024-2

14

ΕΛΟΤ EN 14178-2

14

ΕΛΟΤ EN 1748-1-2

14

ΕΛΟΤ EN 1748-2-2

14

ΕΛΟΤ EN 1863-2:

14

ΕΛΟΤ EN 572-9

5

ΕΛΟΤ EN 13253

Τίτλος Προτύπου
Υαλος για δομική χρήση-Θερμικά σκληρυμένη
ύαλος ασφαλείας με βάση πυριτικές αλκαλικές
γαίες -Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος
Υαλος για δομική χρήση-Ύαλος πολλαπλών
στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών
στρώσεων-Αξιολόγηση της
συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος
Ύαλος δομικής χρήσης -Καθρέπτες από
επίπεδο γυαλί με επικάλυψη αργύρου για
εσωτερική χρήση-Μέρος 2: Αξιολόγηση
συμμόρφωσης, πρότυπο προϊόντος
Yαλος για δομική χρήση-Υαλότουβλα δόμησης και
επιστρώσεων-Μέρος 2: Αξιολόγηση της
συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος
Yαλος για δομική χρήση-Επενδυμένη ύαλος Μέρος 4: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δομική χρήση-θερμικά σκληρυμένη
νάτριο -άσβεστο -πυριτική ύαλος -Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δομική χρήση-Νάτριο -άσβεστο πυριτική ύαλος ενισχυμένη χημικά -Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δομική χρήση-θερμικά σκληρυμένη
βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας -Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

Κατασκευαστικός
τομέας
Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλουργικά

Υαλος για δομική χρήση-Προϊόντα υάλου με βάση
Υαλουργικά
πυριτικές αλκαλικές γαίες -Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος
Yαλος για δομική χρήση-Ειδικά βασικά
Υαλουργικά
προϊόντα -Βοριοπυριτικοί ύαλοι-Μέρος 1 - 2:
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Yαλος για δομική χρήση-Ειδικά βασικά
προϊόντα -Μέρος 2 -2: Υαλοκεραμικά Υαλουργικά
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο
προϊόντος
Ύαλος για δομική χρήση-Νάτριο -άσβεστο Υαλουργικά
πυριτική ύαλος ενισχυμένη θερμικά -Μέρος 2:
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος
Ύαλος για δομική χρήση-Βασικά προϊόντα από
νάτριο -άσβεστο -πυριτική ύαλο -Μέρος 9:
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο
προϊόντος
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και
σχετικών με αυτά προϊόντων σε συστήματα
ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης
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Υαλουργικά

Υδραυλικά έργα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

5

ΕΛΟΤ EN 13254

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13255

5
ΕΛΟΤ ΕΝ 13256

5
ΕΛΟΤ ΕΝ 13257

5

ΕΛΟΤ ΕΝ 13265

14
ΕΛΟΤ EN 10224

14

ΕΛΟΤ EN 10255

14
ΕΛΟΤ EN 10311

14
ΕΛΟΤ EN 10312

14
ΕΛΟΤ EN 13101

14

ΕΛΟΤ EN 13361

14
ΕΛΟΤ EN 13362

14

ΕΛΟΤ EN 13491

Τίτλος Προτύπου
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και
φραγμάτων
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή καναλιών
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και
υπογείων κατασκευών
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων
για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και
υπογείων κατασκευών
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με
γεωϋφάσματα-Απαιτούμενα χαρακτηριστικά
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων
για έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων
Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα
για τη μεταφορά υδατικών υγρών
συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για
κατανάλωση από τον άνθρωπο -Τεχνικοί όροι
παράδοσης
Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για
συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτωνΤεχνικοί όροι παράδοσης
Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων
για τη μεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών
υγρών
Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες
μεταφοράς υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου
του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο Τεχνικοί όροι
παράδοσης
Βαθμίδες φρεατίων επίσκεψης -Απαιτήσεις,
σήμανση, δοκιμές και αξιολόγηση της
συμμόρφωσης
Γεωσυνθετικά διαφράγματα-Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
δεξαμενών και φραγμάτων
Γεωσυνθετικά διαφράγματα-Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
αυλακιών
Γεωσυνθετικά διαφράγματα-Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγματος υγρών
στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων
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Κατασκευαστικός
τομέας

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

14

ΕΛΟΤ EN 13492

14

ΕΛΟΤ EN 13493

14

ΕΛΟΤ EN 1433

14
14

ΕΛΟΤ EN 14396
ΕΛΟΤ EN 14680

14
ΕΛΟΤ EN 14814
14

ΕΛΟΤ EN 14844

14
ΕΛΟΤ EN 1916

Τίτλος Προτύπου
Γεωσυνθετικά διαφράγματα-Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
χώρων απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθμών
μεταφοράς ή δευτερεύουσας αποθήκευσης
Γεωσυνθετικά διαφράγματα-Απαιτούμενα
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή
χώρων αποθήκευσης και διάθεσης στερεών
αποβλήτων
Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας
πεζών και οχημάτων-Ταξινόμηση, σχεδιασμός και
απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση καιαξιολόγηση της
συμμόρφωσης

Κατασκευαστικός
τομέας
Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Σταθερές κλίμακες ανθρωποθυρίδων
Υδραυλικά έργα
Υδραυλικά έργα
Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερμοπλαστικών
σωλήνων χωρίς πίεση-Προδιαγραφές
Συγκολλητικά για τα συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση- Προδιαγραφές Υδραυλικά έργα
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Οχετοί ορθογωνικής διατομής
Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από
σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες
χάλυβα
Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από
σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες
χάλυβα
Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήματα και
σύνδεσμοι τους για αποχετεύσεις και υπονόμους
-Μέρος 10: Απαιτήσεις επίδοσης

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 1917

14

ΕΛΟΤ EN 295-10

14

ΕΛΟΤ EN 588-2

Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και
αποχετεύσεις -Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και
θυρίδες επίσκεψης

Υδραυλικά έργα

14

ΕΛΟΤ EN 598

Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια,
εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για εφαρμογές
αποχέτευσης -Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

Υδραυλικά έργα

ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1

Φυσικοί ογκόλιθοι-Μέρος 1: Προδιαγραφή

16

ETAG 001

16

ETAG 001

16

ETAG 001-1

16

ETAG 001-2

16

ETAG 001-3

16

ETAG 001-4

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα Παραρτήματα Α και Β
Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεμα Παράρτημα C
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεμα Μέρος 1: Γενικότητες
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεμα Μέρος 2: αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόμενα με
δυναμόμετρο
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα Μέρος 3: αγκύρια βραχείας κεφαλής
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα Μέρος 4: αγκύρια διαστολής ελεγχόμενης
παραμόρφωσης

4
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Υδραυλικά έργα

Υδραυλικά,
Λιμενικά
Επισκευές ενισχύσεις
Επισκευές ενισχύσεις
Επισκευές ενισχύσεις
Επισκευές ενισχύσεις
Επισκευές ενισχύσεις
Επισκευές ενισχύσεις

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
16

ETAG 001-5

16

ETAG 001-6

16

ETAG 002-1

16

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

ETAG 002-2

16

ETAG 002-3

16

ETAG 003

16

ETAG 004

16

ETAG 005

16

ETAG 006

16

ETAG 007

16

ETAG 008

16

ETAG 009

16

ETAG 010

16

ETAG 011

16

ETAG 012

16

ETAG 013

16

ETAG 014

16

ETAG 015

16

ETAG 016-1

16

ETAG 016-2

Τίτλος Προτύπου
Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα Μέρος 5: Ενσωματωμένα αγκύρια
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα Μέρος 6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για μη
δομικές εφαρμογές
Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με
σφραγιστικά -Μέρος 1: Συστήματα με ή χωρίς
στηρίγματα
Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με
σφραγιστικά -Μέρος 2: Συστήματα αλουμινίου με
επίστρωση
Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με
σφραγιστικά Μέρος 3: Συστήματα με
ενσωματωμένη θερμοφραγή στη διατομή
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά τους για
διαγωριστικά εσωτερικών χώρων
Εξωτερικά συστήματα θερμομόνωσης με
εξωτεοικό επίχρισμα - ETICS
Eξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής
επάλειψης για στεγάνωση δωμάτων
Συστήυατα μηχανικά στερεωμένων εύκαυπτων
μεμβρανών στενάνωσης δωμάτων
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για
κτίρια με ξύλινο σκελετό
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για
προκατασκευασμένες κλίμακες.
Μόνιμα μη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήματα
με συμπαρομαρτούντα υλικά ή συναρμολογηθέντα συστήματα, τοποθετούμενα σε διάτρητα
στοιχεία ή πετάσματα μονωτικών υλικών και σε
ορισμένες περιπτώσεις και σε σκυρόδεμα.
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για
αυτοφερόμενα διαφανή προϊόντα κάλυψης
στεγών
Υποστυλώματα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης με
βάση το ξύλο
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασμένο
δομικό στοιχείο
Εξαρτήματα προέντασης και συμπαρομαρτούντα
υλικά για προεντεταμένες κατασκευές
Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών
συστημάτων θερμομόνωσης με εξωτερικό
επίχρισμα.
Τρισδιάστατα καρφοελάσματα
Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματαΜέρος 1: Γενικότητες
Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσματαΜέρος 2: Ιδιαιτερότητες σύνθετων
αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για
χρήση σε στέγες
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Κατασκευαστικός
τομέας
Επισκευές ενισχύσεις
Επισκευές ενισχύσεις

Κουφώματα

Κουφώματα

Κουφώματα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα
Ξύλινες
κατασκευές
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Ξύλινες
κατασκευές
Κτιριακά έργα
Οδοποιία

Κτιριακά έργα
Ξύλινες
κατασκευές
Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ
16

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ
ETAG 016-3

16

ETAG 016-4

16
16

ETAG 017
ETAG 018-1

16

ETAG 018-4

16

ETAG 019

16

ETAG 020-1

16

ETAG 020-2

16

ETAG 020-3

16

ETAG 020-4

16

ETAG 020-5

16

ETAG 021-1

16

ETAG 021-2

16

ETAG 022

Τίτλος Προτύπου
Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσματα Μέοος 3: Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε
εξωτερικούς τοίχους και πλακόστρωτες
επενδύσεις
Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματαΜέρος 4: Ιδιαιτερότητες σύνθετων
αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για
χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές
Εξαρτήματα και υλικά επενδύσεων
Προϊόντα πυροπροστασίας-Μέρος 1:
Γενικότητες
Προϊόντα πυροπροστασίας-Μέρος 4: Προϊόντα και
εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για
πυροπροοτατευτικά πετάσματα, πλάκες και
τάπητες
Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με
βάση το ξύλο με τανυσμένη επικάλυψη
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες
εφαρμογές -Μέρος 1: Γενικότητες
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες
εφαρμογές -Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για χρήση
σε συνήθη σκυροδέματα
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες
εφαρμογές -Μέρος 3: Πλαστικά αγκύρια για χρήση
σε συμπαγή τοιχοποιία
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσες
εφαρμογές -Μέρος 4: Πλαστικά αγκύρια για χρήση
σε τοιχοποιία με διάτρητα τούβλα
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε
σκυρόδευα και τοιχοποιία σε μή φέρουσες
εφαρμογές -Μέρος 5: Πλαστικά αγκύρια για χρήση
σε αυτόκλειστο σκυρόδεμα και προσαρτήματα Α,
Β, και Γ
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά
αποθηκών ψυχρής συντήρησης -Μέρος 1:
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για
κατασκευή ψυχρών θαλάμων
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά
αποθηκών ψυχρής συντήρησης Μέρος 2:
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για τα
περιβλήματα καθώς και για τα κτίρια αποθηκών
ψυχρής συντήρησης
Εξαρτήυατα και συμπαρομαρτούντα υλικά για
στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχωνΠροσαρτήματα Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ, Ζ, H και I
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Κατασκευαστικός
τομέας

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

ΗΛΜ

ΗΛΜ

Κτιριακά έργα

ΚΩΔ.
ΦΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ

16

ETAG 022-1

16

ETAG 022-2

16

ETAG 022-3

16
16

ETAG 023
ETAG 024

16

ETAG 025

16

ETAG 026-1

16

ETAG 026-2

16

ETAG 026-3

16

ETAG 026-5

16

ETAG 027

16

ETAG 029

16

ETAG 031-1

16

ETAG 031-2

16

ETAG 033

16
16

16

ETAG 035
ETAG018-2

ETAG018-3

Τίτλος Προτύπου
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για
στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχωνΜέρος 1: Επιστρώσεις υγρής επάλειψης με ή
χωρίς προστασία
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για
εξωτερική στενάνωση δωμάτων και τοίχωνΜέρος 2: Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα
υλικά για εύκαμπτα φύλλα
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για
εξωτερική στεγάνωση δωμάτων και τοίχωνΜέρος :2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα
υλικά με πλάκες εγγενώς στεγανοποιημένες

Κατασκευαστικός τομέας

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Προκατασκευασμένες κτιριακές μονάδες
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων με πλαίσια από σκυρόδεμα
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για
κατασκευή κτιρίων με μεταλλικά πλαίσια
Πυροφράγματα και πυροσφρανιστικά -Μέρος 1:
Γενικότητες
Πυροφράνματα και πυροσφρανιστικά -Μέρος 2:
Σφοανιστικά έναντι διείσδυσης της φωτιάς
Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά -Μέρος 3:
Σφραγιστικά για ευθύγραμμες συνδέσεις και
γεμίσματα κενών

Κτιριακά έργα
Κτιριακά έργα

Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά -Μέρος 5
Φράγματα κοιλοτήτων
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για
προστασία από πτώσεις βράχων
Μεταλλικά αγκύρια με βλήτρα νια χρήση σε
τοιχοποιία. Προσάρτημα Α, προσάρτημα Β,
Προσάρτημα Γ

Πυρασφάλεια

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για
ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων. Μέρος 1 :
Γενικότητες
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για
ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων-Μέρος 2 :
Μόνωση με προστατευτική επίστρωση
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής
εφαρμογής για στεγάνωση καταστρώματος
γεφυρών
Ασφαλτοδέματα πολύ λεπτής στρώσης
Προϊόντα πυροπροστασίας-Μέρος 2:
Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία
χαλύβδινων στοιχείων
Προϊόντα πυροπροστασίας-Μέρος 3: Εξωτερικά
επιχρίσματα και εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για εφαρμογές πυραντίστασης
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Κτιριακά έργα
Πυρασφάλεια
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

Οδοποιία
Επισκευές ενισχύσεις

Κτιριακά έργα

Κτιριακά έργα

Οδοποιία
Οδοποιία
Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια

ΣΑΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ
:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(ΣΑΥ)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΑΪΔΑΡΙ 29/9/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΑΪΔΑΡΙ 29/9/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ

ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ/ΓΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

4.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ

5.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

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
εμπειρί 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 ττου
ου 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 δέσμευση της εταιρείας 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
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,
με, 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
α
συνθήκες
εργασίας για το προσωπικό μας.

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Η εταιρεία μας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτή θα συμμετέχει στην υλοποίηση της
πολιτικής της αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα το μερίδιο της ευθύνης που του αντιστοιχεί.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
Είδος και χρήση του έργου
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ
Ο.Τ. 300 - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ-ΔΗΜΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
Μέσω αστικών οδών καλής βατότητας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
Άδεια έργου
...........................................

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στοιχεία του κυρίου του έργου
Δήμος Χαϊδαρίου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας θα δοθούν μετά την υπογραφή της Σύμβασης από τον ανάδοχο του
Έργου

ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΕΠΕΚ
Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου που υπάγεται το έργο

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

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.
Στην περιοχή της Αγίας Γρηγορούσας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σκρα, Ικάρων, Έλλης και
Πυθαγόρα (Ο.Τ.300), υπάρχει Κοινόχρηστος χώρος, ιδιοκτησίας Δήμου Χαϊδαρίου, χαρακτηρισμένος ως
χώρος Αναψυχής στο Γ.Π.Σ.
Στο χώρο αυτό, από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, έχουν υλοποιηθεί εκτεταμένες παρεμβάσεις
από το Δήμο, ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση και η χρήση του από τους κατοίκους της περιοχής.
Ειδικότερα,
ρα,

μεταξύ

άλλων

παρεμβάσεων,

κατασκευάστηκαν

αναβαθμοί

αμφιθεατρικά

τοποθετημένοι, γεγονός το οποίο εξηγεί γιατί ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους ως Ανοικτό
θέατρο της περιοχής Αγ. Γρηγορούσας, ενώ εκεί έχει διενεργηθεί πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η υλοποίηση έργου ανακατασκευής της συνολικής έκτασης,
λόγω των ιδιαίτερα εκτεταμένων φθορών και της εικόνας που αυτή εμφανίζει και που οφείλεται στην
παρέλευση αρκετών δεκαετιών από το χρόνο της αρχικής κατ
κατασκευής.
Στο επίπεδο των επιλογών για το έργο, εκτιμήθηκε ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι
υπάρχουσες χρήσεις, δεδομένου ότι ο χώρος αποτελεί σημείο αναφοράς και χώρος συνάντησης των
κατοίκων της περιοχής, ώστε να μπορούν να διενεργούνται εκδηλώσεις τοπικού
τ
τύπου πολιτιστικού
περιεχομένου, συγκεντρώσεις των κατοίκων και να αποτελεί ο χώρος αυτός σημείο αναψυχής για την
ευρύτερη περιοχή της Αγ. Γρηγορούσας.
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, προβλέπονται ήπιες λειτουργικές ανακατασκευές και βελτιώσεις
της ευρύτερης πλατείας, με στόχο την ανάδειξη και την ουσιαστική επανάχρηση του χώρου σε επίπεδο
γειτονιάς, τη χρήση του από όλο το εύρος των ηλικιακών ομάδων, καθώς και τη συνολική αναβάθμιση της
περιοχής.
Στο έργο, προβλέπεται η ανακατασκευή των κερκίδων
κερκίδων με αναβαθμούς και χώρους στάσης, της
σκηνής και των σημείων εισόδου, η κατασκευή καθιστικών και πέργκολας, η δημιουργία υπαίθριου χώρου
άθλησης, η αντικατάσταση και η ενίσχυση του υπάρχοντος φωτισμού, τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και
περιμετρικά, η αύξηση
ση του πρασίνου και η τοποθέτηση συστήματος άρδευσης.
Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι οι προβλεπόμενες εκσκαφές και οι επιχώσεις, είναι μικρότερες των
50 cm.
Συγκεκριμένα στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
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-

Διαμόρφωση των πλατωμάτων: Στο τμήμα που βρίσκονται
ονται σήμερα οι κερκίδες, προβλέπονται

ισοϋψείς αναβαθμοί, με προσαρμοσμένα καθιστικά, που σταδιακά θα καταλήγουν στη σκηνή του θεάτρου.
Ο χώρος, στο μεγαλύτερο τμήμα του θα καλύπτεται από

οικολογικές διαμορφώσεις. Οι αναβαθμοί

κατασκευάζονται με τοιχία αντιστήριξης και σε κάθε αναβαθμό προβλέπονται προσαρμοσμένες επιφάνειες
καθιστικού από σκυρόδεμα. Η υπόλοιπη επιφάνεια των αναβαθμών, στο μεγαλύτερο εύρος της, θα είναι
από κυβόλιθους, ενώ θα δημιουργούνται διαδρομές από πλάκες σκυροδέματος για την ομαλή κίνηση
μεταξύ των διαφορετικών πλατωμάτων του χώρου.
-

Διαμόρφωση της σκηνής: Η υπάρχουσα υπερυψωμένη σκηνή θα προεκταθεί, δημιουργώντας ένα

ενιαίο επίπεδο με υψομετρική διαφορά 0,50μ. περίπου από την είσοδο της οδού Σκρα. Στο πίσω μέρος της
σκηνής θα εκτείνονται
νονται δύο στέγαστρα με προσαρμοσμένα καθιστικά με πλάτη, τα οποία θα οριοθετούν το
χώρο της σκηνής από τον δρόμο. Στην

κύρια είσοδο του θεάτρου, επί της οδού Σκρα, προβλέπεται

στέγαστρο με καθιστικό και πάγκο πληροφοριών, για την ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης.
-

Τα στέγαστρα:: Θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό, από κοιλοδοκούς, και στο άνω

μέρος τους θα φέρουν ξύλινες διαδοκίδες. Στα δύο εκ των τριών στεγάστρων, προβλέπεται η διαμόρφωση
ξύλινων καθιστικών τα οποία θα στηρίζονται σε μια ενιαία ανά στέγαστρο κατασκευή (χαμηλό τοιχίο) από
σκυρόδεμα.
-

Χώρος Άθλησης: Στο άνω μέρος της πλατείας, επί της οδού Πυθαγόρα και Σκρα, προβλέπεται η

διαμόρφωση υπαίθριου χώρου άθλησης, που θα απευθύνεται σε όλο το φάσμα των ηλικιακών ομάδων. Στο
χώρο θα τοποθετηθούν τρία όργανα γυμναστικής διπλής χρήσης και το κάθε όργανο θα πακτωθεί σε
υπόβαση από μπετόν 4,00Χ4,00μ., η οποία θα καλυφθεί με πλακίδια ασφαλείας 5cm.
-

Είσοδος του χώρου: Προβλέπεται η διαπλάτυνση της υπάρχουσας εισόδου, επί της οδού Ικάρου και

η αναδιαμόρφωση και ανακατασκευή των πεζοδρομίων, με κατάλληλη δαπεδόστρωση.
-

Φωτισμός: Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, με σιδηροϊστούς 4m και

φωτιστικά

σώματα

με λαμπτήρες LED, εσωτερικά και περιμετρικά του χώρου, στοχεύοντας στην

πραγματοποίηση της συνολικής αναβάθμισης του χώρου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολ
ακολουθήσουν
ουθήσουν 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. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ)
Δεν εντοπίστηκαν δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου.
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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 επικ
επικεφαλής
εφαλής 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
ζε
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 αποδυτ
αποδυτήρια
ήρια (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 χώ
χώροι
ροι 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
οχής 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 εεποπτεύεται 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/τροφοδ
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 τι
τιςς 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 χ
χώρου
ώρου 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 πλα
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 Λειτου
Λειτουργίας
 Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων
 Αποστάσεις ασφαλείας
 Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & μετά την απόθεση
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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 εργασί
εργασίας
 Περιορισμός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανική
 Πριν τη διακίνηση ελέγχονται
ελέγχονται:
χαρακτηριστικά του φορτίου
σωματική προσπάθεια
χώρο εργασίας
διαδικασία
 Ενημέρωση εργαζομένων για ορθές πρακτικές
 Χρήση κουμανταδόρου για μεταφορά με περισσότερους του ενός εργαζόμενους
 Μελέτη 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 λειτου
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 λειτου
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
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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

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα
γραμμα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις εργασιών που καταγράφονται παρακάτω.
Σημειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι δεσμευτική και περιοριστική για τον Ανάδοχο. Επίσης η
παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει του χρονοδιαγράμματος
χρονοδιαγράμματος του έργου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει την παρούσα
ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της ανάλυσης συνιστάται να γίνει
αναπροσαρμογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας που ακολουθούν.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας για τα
επιμέρους συνεργεία που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο.
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:
περι
 Ανάλυση της εργασίας σε επιμέρους
 Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιμέρους εργασίες και ενδεικτική αξιολόγηση της
επικινδυνότητας τους
 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων
 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό
που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρμόσει τα περιεχόμενα
των Οδηγιών Ασφαλούς
ύς Εργασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα της κατασκευής. Με βάση τα περιεχόμενα κάθε Οδηγίας
Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενημερώσει τους επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε τελευταίοι να
μεριμνήσουν για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία
συνεργε τους.
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 της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.
Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, του
Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των
εργασιών (διαθέσιμο προσωπικό, μεθοδολογία, εξοπλισμός, περιβάλλον εργασίας).
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Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιμέρους εργασίες
εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κλίμακας τριών βαθμίδων ως εξής:
3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ:
2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ:
1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ:

Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο του κινδύνου
Είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός και η λήψη μέτρων πρόληψης
Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον
όσον ληφθούν ορισμένα μέτρα ελέγχου

Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου μπορεί να αναθεωρήσει τις τιμές της επικινδυνότητας καθώς
και τη μεθοδολογία αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη διεργασία μπορεί να γίνει από τον τεχνικό
τεχν
ασφαλείας συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες κατά την εκπόνηση της Εκτίμησης
Επαγγελματικού Κινδύνου.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως φάσεως.
φά
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.
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 α
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 χειρίζο
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 ασφά
ασφάλειας
λειας 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
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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. 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 κ
και
αι 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
η 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
λεια 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. H 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 τεχνικ
τεχνικού
ού 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 ττων
ων 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
ει 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 α
αμετάβλητα
μετάβλητα 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.
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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
απ 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:
 Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.
αν
 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 ττων
ων 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
αμβάνει 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. H εκτίµηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό ερ
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.
εργοδό
 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 εργαζόμενο
εργαζόμενοιι 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.
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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
όψη 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 υγι
υγιεινής
εινής 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 κατάλ
κατάλληλες
ληλες οδηγίες του εργοδότη του.
 Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οφείλει ειδικότερα, σύμφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις
κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του:
α) Nα χρησιμοποιεί σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα
μεταφορικά και άλλα μέσα.
β) Nα χρησιμοποιεί σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη διάθεσή του και μετά
τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του.
γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή μετατοπίζε
μετατοπίζειι αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των
μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιεί σωστά αυτούς τους
μηχανισμούς ασφαλείας.
δ) Nα αναφέρει αμέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφά
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) Nα 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
εργαζομέν κατά την εργασία.
στ) Nα 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
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 εκπληρώσ
εκπληρώσει
ει 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 εργοδό
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 εξοπλ
εξοπλισμού,
ισμού, 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
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Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων κα
καιι 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
σχ
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
α 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.
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. H εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή
EΞYΠΠ, σύμφωνα µε τις κείμε
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
ο 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 ττον 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
ε
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 πο
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
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εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτ
εκτιμά
ιμά 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
τρικό 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
πρόλη
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 τι
τιςς 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 ττου
ου µε τον εργοδότη, για θέματα της
αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του.
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
μεταξ 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 ασ
ασθενειών,
θενειών, 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 εργασιακ
εργασιακών
ών 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
ο 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.
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Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν
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
γατικών 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
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Οργάνωση, συντονισμός και
αι αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων
 Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ
 Αναπροσαρμογή του ΣΑΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 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 ασφαλεί
ασφαλείας
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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
ιβλίου 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
ιν 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.
 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 εγκατεστημένο
εγκατεστημένους
υς 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
κέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η
διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν σχετικά θέματα.
Συνοπτικά:
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
 Ανάλυση νομοθετικών υποχρεώσεων
 Καθορισμός συμβατικών υποχρεώσεων σύ
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 ενημε
ενημερώνει
ρώνει 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 υπεργολά
υπεργολάβου,
βου, 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.
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:
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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 διάρκ
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 – εκαπίδευση νεοεισερχόμενου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
 Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού
1
Διευθυντής έργου
Εργοταξιάρχης
Μηχανικοί έργου
Συντονιστής ΤΑ
Υπεργολάβοι
Εργοδηγοί
Εργαζόμενοι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

x
x
x
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x
x
x
x

3
x
x
x
x
x
x
x

4
x
x
x
x
x
x

5

x
x

6

x
x

7
x
x
x
x
x
x

Βασικές αρχές ασφαλείας
Διαχείριση ασφαλείας
Νομοθετικές υποχρεώσεις
Οδηγίες ασφαλείας εργασίας
Πρώτες βοήθειες
Πυρασφάλεια
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
βοηθε
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
μετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του

[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ατυχήματος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση του ατυχήματος πρέπει να καταχωρούνται στα
αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχημάτων, Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού α
ασφαλείας - γιατρού εργασίας, Κατάλογος
Εργατικών Ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών
ημερών). Για τη διαχείριση των ατυχημάτων 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 αναφέρονταιι 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
θεί 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 κ
κρίνει
ρίνει 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 υπεργολάβο
υπεργολάβουυ 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
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 είχανν 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
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και καταγραφή των αποτελεσμάτων
 Ενημέρωση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συμβάντος

7.5

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Στο εργοτάξιο
τάξιο 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 συχνότη
συχνότητας
τας 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,
άνεμοι έντονες
βροχοπτώσεις).
 Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10
(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 τιςς 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
ηματοδότηση 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). Συγκεκριμέν
Συγκεκριμένα
α 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 απορρίμματ
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΕΙΔΟΣ

Αντισηπτικό διάλυμα ιωδίου
Σκεύασμα για κάψιμο
Οινόπνευμα
Οξυζενέ
Εισπνεύσιμη αμμωνία
Αποστειρωμένες γάζες
Επίδεσμοι γάζας
Τριγωνικοί επίδεσμοι
Ελαστικός επίδεσμος
Λευκοπλάστ ρολλό
Ύφασμα καθαρισμού
Υγρό σαπούνι
Ψαλίδι
Τσιμπίδα
Βαμβάκι
Αντισταμινική αλοιφή
Σπασμολυτικό
Γάντια μιας χρήσης
Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών

1-25
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25-50
1
2
1
1
2
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

51-100
100
1
3
1
1
2
3
6
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Για εργοτάξια εκτός κατοικημένων περιοχών, το φαρμακείο του εργοταξίου πρέπει να περιέχει επιπλέον:
Α/Α
20
21
22
23

ΕΙΔΟΣ

Ενέσιμο κορτιζονούχο
Σύριγγες πλαστικές
Δισκία αντιδιαρροικά
Δισκία αντιόξινα

1-25
1
6
1
1

25-50
1
6
1
1

51-100
100
1
6
1
1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
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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).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2011 - 2016
 Ν4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
2014/25/ΕΕ"
 Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 - Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241/Β)
«Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην ερ
εργασία στα
τεχνικά έργα»
 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 χει
χειρισμού
ρισμού 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 200Α/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 199Α/12
 ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματ
επαγγελματική
ική 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
φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/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 197Α/12
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Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των
δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο»
ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/οικ/369
/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
ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες
αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12
Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ
249Α/11
ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός
νονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 1227Β/11
ΥΑ6952/2011 «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 420Β/11

2006 - 2010
 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
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)
 ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων
σε κινδύνους
ους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση
με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10
 ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά μ
μεε τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας
95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, όπως τροποποιήθηκε με το
ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10
 ΥΑ21017/2009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες
κατεδάφισης
τεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές,
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και
εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09
 Εγκ. 6/2008 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και την
κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων» ΦΕΚ--/31/3.2008
ΦΕΚ
 ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσίων
Δημοσ
Έργων»
31/03/2008
 ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07
202Α
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ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία
91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κοινοβουλί
και
Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06
ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία
2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06

2000 - 2005
 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
 ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών
Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 1186/Β'/25
1186/Β'/25-82003
 ΥΑ 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
κιν
κατά την κατασκευή
Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03
 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)
(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. 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
Προ του 2000
 Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99
 ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των
εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση
με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ.
307/86 “Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες
κατά την διάρκεια της εργασίας τους” (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK
94/A/13-5-99
 ΠΔ 17/1996 «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας
υγεί των εργαζοµένων κατά την
εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK 11/A/18-1-96)
11/A/18
 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
 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε
συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95
[Πληκτρολογήστε κείμενο]
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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 2150Β/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
ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας γγια
ια τη χρήση από τους εργαζόμενους
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου
89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94
ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού
εργασίας από τουςς 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) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04).
ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυ
φυσικούς,
σικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.
Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93
ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση
χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93
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
N 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» ΦΕΚ 177/Α/18
177/Α/18-10
10-1985
N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας
στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων
θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΦΕΚ 49Α/84
ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84
Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά
ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83
ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας
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 ασφά
ασφάλειας
λειας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων»
ΦΕΚ 20Α/78

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΦΑΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ
:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(ΦΑΥ)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΧΑΪΔΑΡΙ 29/9/2020
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΧΑΪΔΑΡΙ 29/9/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ

ΠΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙ
ΗΛ/ΓΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ-ΜΗΧ/ΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΤΑ 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
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Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται:


Στην Ελληνική
ή 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
σ 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
τ 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
α 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
ηψης Επαγγελματικού Κινδύνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη καταννόηση του έργου από τον
αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε
επιμέρους μελέτης του έργου.
Στην περιοχή της Αγίας Γρηγορούσας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σκρα, Ικάρων, Έλλης και Πυθαγόρα
(Ο.Τ.300), υπάρχει Κοινόχρηστος χώρος, ιδιοκτησίας Δήμου Χαϊδαρίου, χαρακτηρισμένος ως χώρος Αναψυχής στο
Γ.Π.Σ.
Στο χώρο αυτό, από τα τέλη της δεκαετίας του 19
1970,
70, έχουν υλοποιηθεί εκτεταμένες παρεμβάσεις από το Δήμο,
ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση και η χρήση του από τους κατοίκους της περιοχής.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, κατασκευάστηκαν αναβαθμοί αμφιθεατρικά τοποθετημένοι, γεγονός
το οποίο εξηγείί γιατί ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους ως Ανοικτό θέατρο της περιοχής Αγ.
Γρηγορούσας, ενώ εκεί έχει διενεργηθεί πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η υλοποίηση έργου ανακατασκευής της συνολικής έκτασης, λόγω
λό των
ιδιαίτερα εκτεταμένων φθορών και της εικόνας που αυτή εμφανίζει και που οφείλεται στην παρέλευση αρκετών
δεκαετιών από το χρόνο της αρχικής κατασκευής.
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Στο επίπεδο των επιλογών για το έργο, εκτιμήθηκε ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι υπάρχουσες χρήσεις,
δεδομένου ότι ο χώρος αποτελεί σημείο αναφοράς και χώρος συνάντησης των κατοίκων της περιοχής, ώστε να μπορούν
να διενεργούνται εκδηλώσεις τοπικού τύπου πολιτιστικού περιεχομένου, συγκεντρώσεις των κατοίκων και να αποτελεί
ο χώρος αυτός σημείο αναψυχής
αψυχής για την ευρύτερη περιοχή της Αγ. Γρηγορούσας.
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, προβλέπονται ήπιες λειτουργικές ανακατασκευές και βελτιώσεις της
ευρύτερης πλατείας, με στόχο την ανάδειξη και την ουσιαστική επανάχρηση του χώρου σε επίπεδο γειτονιάς,
γειτονιάς τη χρήση
του από όλο το εύρος των ηλικιακών ομάδων, καθώς και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.
Στο έργο, προβλέπεται η ανακατασκευή των κερκίδων με αναβαθμούς και χώρους στάσης, της σκηνής και των
σημείων εισόδου, η κατασκευή καθιστικών και πέργκολας,
πέργκολας, η δημιουργία υπαίθριου χώρου άθλησης, η αντικατάσταση
και η ενίσχυση του υπάρχοντος φωτισμού, τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και περιμετρικά, η αύξηση του πρασίνου και
η τοποθέτηση συστήματος άρδευσης.
Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι οι προβλεπόμενες εκσ
εκσκαφές
καφές και οι επιχώσεις, είναι μικρότερες των 50 cm.
Συγκεκριμένα στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
-

Διαμόρφωση των πλατωμάτων: Στο τμήμα που βρίσκονται σήμερα οι κερκίδες, προβλέπονται ισοϋψείς

αναβαθμοί, με προσαρμοσμένα καθιστικά, που σταδιακά θα καταλήγουν στη σκηνή του θεάτρου.
Ο χώρος, στο μεγαλύτερο τμήμα του θα καλύπτεται από οικολογικές διαμορφώσεις. Οι αναβαθμοί κατασκ
κατασκευάζονται με
τοιχία αντιστήριξης και σε κάθε αναβαθμό προβλέπονται προσαρμοσμένες επιφάνειες καθιστικού από σκυρόδεμα. Η
υπόλοιπη επιφάνεια των αναβαθμών, στο μεγαλύτερο εύρος της, θα είναι από κυβόλιθους, ενώ θα δημιουργούνται
διαδρομές από πλάκες σκυροδέματος
ματος για την ομαλή κίνηση μεταξύ των διαφορετικών πλατωμάτων του χώρου.
-

Διαμόρφωση της σκηνής: Η υπάρχουσα υπερυψωμένη σκηνή θα προεκταθεί, δημιουργώντας ένα ενιαίο

επίπεδο με υψομετρική διαφορά 0,50μ. περίπου από την είσοδο της οδού Σκρα. Στο πίσω μέρος της σκηνής θα
εκτείνονται δύο στέγαστρα με προσαρμοσμένα καθιστικά με πλάτη, τα οποία θα οριοθετούν το χώρο της σκηνής από
τον δρόμο. Στην κύρια είσοδο του θεάτρου, επί της οδού Σκρα, προβλέπεται στέγαστρο με καθιστικό και πάγκο
πληροφοριών, για την ενημέρωση
έρωση του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης.
-

Τα στέγαστρα:: Θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό, από κοιλοδοκούς, και στο άνω μέρος τους

θα φέρουν ξύλινες διαδοκίδες. Στα δύο εκ των τριών στεγάστρων, προβλέπεται η διαμόρφωση ξύλινων καθιστικών τα
οποία
α θα στηρίζονται σε μια ενιαία ανά στέγαστρο κατασκευή (χαμηλό τοιχίο) από σκυρόδεμα.
-

Χώρος Άθλησης: Στο άνω μέρος της πλατείας, επί της οδού Πυθαγόρα και Σκρα, προβλέπεται η διαμόρφωση

υπαίθριου χώρου άθλησης, που θα απευθύνεται σε όλο το φάσμα των ηλικιακών
ηλικιακών ομάδων. Στο χώρο θα τοποθετηθούν
τρία όργανα γυμναστικής διπλής χρήσης και το κάθε όργανο θα πακτωθεί σε υπόβαση από μπετόν 4,00Χ4,00μ., η οποία
θα καλυφθεί με πλακίδια ασφαλείας 5cm.
-

Είσοδος του χώρου: Προβλέπεται η διαπλάτυνση της υπάρχουσας εισόδου, επί της οδού Ικάρου και η

αναδιαμόρφωση και ανακατασκευή των πεζοδρομίων, με κατάλληλη δαπεδόστρωση.
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-

Φωτισμός: Προβλέπεται η εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, με σιδηροϊστούς 4m και φωτιστικά

σώματα με λαμπτήρες LED, εσωτερικά και περιμετρικά του χώρου, στοχεύοντας στην πραγματοποίηση της συνολικής
αναβάθμισης του χώρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν
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
σμοί με βάση του οποίους συντάχθηκε η μελέτη αναφέρονται παρακάτω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης ο κατάλογος των Κανονισμών πρέπει να ενημερώνεται, ώστε
να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Οι παραδοχές που ακολουθούν
υθούν προέρχονται από τη μελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκαθιστούν και δεν υπερισχύουν των
αντίστοιχων της μελέτης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να ενημερώνεται, ώστε
να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα.
δεδο

5. ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές
Προδιαγραφές Υλικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενημερώνεται, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών
που ενσωματώνονται
ωματώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η απευθείας παραπομπή στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
(ΠΠΕ).

6. 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.
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7. 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 απαραίτητωνν 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»
Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόνκεφάλαιο
του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των "as built" σχεδίων του έργου.
AS BUILT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 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 3:: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2011 - 2016
 Ν4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
οδ
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ""
 Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 - Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241/Β)
«Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά
έργα»
 ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων
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
ε
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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 200Α/12
200Α/1
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,
ν
καθορισμός
επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά
πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12
ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού
μηχανημάτων τεχνικώνν 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 198Α/12
ΠΔ112/2012
/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 197Α/12
197Α
Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των
δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο»
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
ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές πρ
προδιαγραφές, διαδικασίες
αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12
Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ
249Α/11
ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ((ΚΜΛΕ)»,
ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 1227Β/11
ΥΑ6952/2011 «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
420Β/11

2006 - 2010
 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
συμμόρφ
με
τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ
157Α/99)
 ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή
(τεχνητή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση
με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10
 ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας
οδηγ
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95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, όπως τροποποιήθηκε με το
ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10
ΥΑ21017/2009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες
κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικώ
υλικώνν που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές,
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και
εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09
Εγκ. 6/2008 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και την
κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων» ΦΕΚ--/31/3.2008
ΦΕΚ
ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσίων Έργων»
31/03/2008
ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07
ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που
που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία
91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06
ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες
Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία
2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06

2000 - 2005
 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
 ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 1186/Β'/25-81186/Β'/25
2003
 ΥΑ
Α 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
Κ 16Β/03
 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
μ
στο στάδιο της
οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/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 1176Β/00
Προ του 2000
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Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99
ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών
τ
έκθεσης των
εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση
με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ.
307/86 “Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εεκτίθενται
κτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες
κατά την διάρκεια της εργασίας τους” (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK
94/A/13-5-99
ΠΔ 17/1996 «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία
σε συµµόρφωση
ρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK 11/A/18-1-96)
11/A/18
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
ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες
ες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε
συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95
Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής – Ασφάλειας κλπ»,
ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10
25231/10 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και
καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94
ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
φο
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
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
ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας
από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμ
συμμόρφωση
όρφωση 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) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04).
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
ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών
στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93
ΠΔ225/1989
5/1989 «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
N 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» ΦΕΚ 177/Α/18
177/Α/18-10--1985
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
ΥΑ130646/1984
130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84
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Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά
τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83
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»
συγκολ
ΦΕΚ 20Α/78
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