
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1.  ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 22/2020 

Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ - Πεξηβάιινληνο & 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ - Πξνκεζεηψλ & 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ 

 ΔΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» 

***********************************   ΚΑ:30.6277.07 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η κειέηε απηή, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 176.808,72 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24%), 

αθνξά ην έξγν «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΌ ΘΔΟΜΗΝΙΑ ΣΗΝ Σ.Κ ΚΑΛΤΒΙΩΝ». Σν έξγν ζα 

εθηειεζηεί ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Καιπβίσλ. 

Με ηελ παξνχζα κειέηε, ζα αληηκεησπηζηεί κέξνο ησλ δεκηψλ  πνπ πξνθιήζεθαλ, εμαηηίαο ησλ 

ηζρπξψλ βξνρνπηψζεσλ  ηνπ ρεηκψλα 2019-2020 ζηελ Σ.Κ. Καιπβίσλ. πλεπεία απηνχ ε Σνπηθή 

Κνηλφηεηα Καιπβίσλ, θεξχρζεθε ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο.  

 

Αλαιπηηθά πξνβιέπνληαη λα θαηαζθεπαζηνχλ:  

 

 Απνρεηεπηηθά νκβξίσλ πδάησλ ζηελ ζέζε  Γξηθάθε. Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ζσιελσηνχ 

νρεηνχ δηακέηξνπ  Φ1000 θαη  θαηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο. 

 

 

  Σνηρία απφ ιηζνδνκέο ζηηο ζέζεηο Άγηνο Ισάλλεο, ηακπέινπ θαη Μπακπαληψηε. ηηο 

παξαπάλσ ζέζεηο είρακε  βιάβεο θαη θαηάξξεπζε ησλ ιηζνδνκψλ πνπ ζηήξηδαλ ηνλ δξφκν 

θαη πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή λέσλ.   

 

 Σνηρία ζθπξνδέκαηνο ζηελ  ζέζε Γξηθάθε. Πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ηνηρίν 

αληηζηήξημεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ θαηαπηψζεηο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο.   

 

 Αζθαιηνζηξψζεηο ζηελ ζέζε Γξηθάθε, ε παξαζηξηηθή δχλακε ηνπ λεξνχ θαηέζηξεςε ζε 

αξθεηά ζεκεία ηελ  άζθαιην θαη πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο, ζε ηκήκα ηνπ δξφκνπ 

ζα γίλεη θαηαζθεπή ππφβαζεο θαη βάζεο απφ θαηάιιειν ζξαπζηφ ιαηνκείνπ, επάιεηςε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο κε θαηάιιειν αζθαιηηθφ γαιάθησκα θαη θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο 

θπθινθνξίαο  

 

Σν έξγν, ρξεκαηνδνηείηαη κε ην πνζφ ησλ 176.808,72 € απφ  (29104,58 Π. ΑΣΑ +90148,97 Π. 

ΑΠΔ +44600,58ΑΠΔ 20 +12954,59 ΑΣΑ 20)   Πεξηιακβάλεηαη δε, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 



 

 

Γήκνπ Καξχζηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα  ζην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ 2020 θαη ζηνλ νηθείν 

πξνυπνινγηζκφ κε Κ.Α.: 30.6277.07  

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ έληερλα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, 

ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1418 / 84 «Γεκφζηα έξγα» θαη ηνπ Ν. 

3669/2008 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ» θαη ησλ 

Π.Γ. 609 / 85  «Πεξί θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ» θαη ησλ επηθαηξνπνηήζεσλ κε ηνλ Ν. 4313 / 

2014 

Το έπγο θα εκτελεσθεί όταν εξασυαλισθεί η πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. Σν Έξγν ζα εθηειεζηεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 – Γεκφζηεο πκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

ε φια ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα ιεθζνχλ φια ηα κέηξα αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηα Π.Γ. 

778/80 (ΦΔΚ 193Α/1980), Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ260Α/1981) θαη Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212Α/1996). 

 

 

 

 

   

 

  ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

   04/03/2020 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

04/03/2020 

  Ξπλνγαιάο Ισάλλεο 

 

 

Πξντζηάκελνο Σερληθήο Τπεξεζίαο  

Γήκνπ Καξχζηνπ  

Κσλ/λνο Βαξειάο 

 

 

Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο  

Γήκνπ Καξχζηνπ 



ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      /2020ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      /2020
ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      /2020
ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΑ:30.6277.07

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος 
& Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Τεχνικών Έργων - 

Προμηθειών & Διενέργειας Διαγωνισμών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

 ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 1 
 χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη  
 γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ ΚΠΤ- 

2.507,00 1.1 Μ3 20.05.01.Μ-Α) ΟΙΚ 2124 460 5,45  
 Ξυλότυποι χυτών τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-2 

3.577,50 1.2 Μ2 38.01-Α) ΟΙΚ 3801 265 13,50  
 Απ οστατήρες σιδηροπλισμού 3 

583,00 1.3 Μ2 σκυροδεμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-Α) ΟΙΚ 3873 265 2,20  
 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 4 
 B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02 

3.745,00 1.4 Χγρ. -Α) ΟΙΚ 3873 3.500 1,07  
 Προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου, 5 
 διάστρωση και συμπύκνωση  
 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή  
 πυργογερανού κατηγορίας C16/20  

4.500,00 1.5 Μ3 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α) ΟΙΚ 3214 50 90,00  
 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 6 

252,50 1.6 Χγρ. (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α) ΟΙΚ 3873 250 1,01  
 Προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου, 7 
 διάστρωση και συμπύκνωση  
 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή  
 πυργογερανού κατηγορίας C12/15  

1.680,00 1.7 Μ3 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.03-Α) ΟΙΚ 3213 20 84,00  
 Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, 8 
 εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων  

4.500,00 1.8 Μ2 λιθοδομών (ΟΙΚ ΚΠΤ-45.05.01-Α) ΟΙΚ 4511 200 22,50  
 Αργολιθοδομές με 9 
 ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής  
 όψεως των 400 kg τσιμέντου (ΟΙΚ  

8.960,00 1.9 Μ3 ΚΠΤ-42.11.02-Α) ΟΙΚ 4212 128 70,00  
 Επίχωση με π ροϊόντα εκσκαφών, 10 
 εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ  

1.125,00 1.10 Μ3 ΚΠΤ-20.10-Α) ΟΙΚ 2162 250 4,50  
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 31.430,00 31.430,00  

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 1 
425,80 2.1 Μ3 σκυρόδεμα (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.13.Μ-Α) ΥΔΡ 6082.1 20 21,29  

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 2 
 δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή  
 ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα  
 έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  
 προϊόντων εκσκαφής επ ί  
 αυτοκινήτου, την σταλία και την  
 μεταφορά σε οποιαδήπ οτε  
 απόσταση. Για βάθος ορύγματος  

2.028,00 2.2 Μ3 έως 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ) ΥΔΡ 6081.1 240 8,45  
 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 3 
 δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με  
 πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την  
 φόρτωση των π ροϊόντων εκσκαφής  
 επ ί αυτοκινήτου, την σταλία του  
 αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  
 οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  
 ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ- 

269,90 2.3 Μ3 3.11.02.01.Μ) ΥΔΡ 6082.1 10 26,99  
 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επ ιπέδων 4 

Σε μεταφορά                          2.723,70 31.430,00 ErgoWin



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

Εκ μεταφοράς 31.430,00 2.723,70       

656,00 2.4 Μ2 επ ιφανειών (ΥΔΡ ΚΠΤ-9.01-Α) ΥΔΡ 6301 80 8,20  
 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 5 
 οπλισμού σκυροδεμάτων  
 υδραυλικών έργων (ΥΔΡ ΚΠΤ-9.26 

117,60 2.5 Χγρ. -Α) ΥΔΡ 6311 120 0,98  
 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 6 
 συμπύκνωση και συντήρηση  
 σκυροδέματος Για κατασκευές από  
 σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ  

6.930,00 2.6 Μ3 ΚΠΤ-9.10.03-Α) ΥΔΡ 6326 90 77,00  
 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 7 
 εγκατάστασης και τοποθέτηση  
 προκατασκευασμένων  
 τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης  
 κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  
 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000  

17.568,00 2.7 ΜΜ mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-Α) ΥΔΡ 6551.7 122 144,00  
 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό 8 
 χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ ΚΠΤ- 

4.756,00 2.8 Χγρ. 11.02.04-Α) ΥΔΡ 6752 1.640 2,90  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 32.751,30 32.751,30  

 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 1 
1.440,00 3.1 Μ2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α) ΟΔΝ 4120 3.200 0,45  

 Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ 2 
960,00 3.2 Μ2 ΚΠΤ-Δ-3-Α) ΟΔΝ 4110 800 1,20  

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 3 
 συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με  
 χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ  

37.320,00 3.3 Μ2 ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α) ΟΔΝ 4521Β 4.000 9,33  
 Τομή οδοστρώματος με 4 

16,00 3.4 ΜΜ ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α) ΟΙΚ 2269Α 16 1,00  
 Υπ όβαση οδοστρωσίας 5 
 συμπυκωμένου πάχους 0,10 m  

480,48 3.5 Μ2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α) ΟΔΝ 3111Β 168 2,86  
 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) 6 

497,28 3.6 Μ2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α) ΟΔΝ 3211Β 168 2,96  
    ΣΥΝΟΛΟ (3) 40.713,76 40.713,76  

 Γ.Ε. &.Ο.Ε. 104.895,06 x18,00% 18.881,11 

104.895,06 Αθροισμα 

 Απ ρόβλεπτα 123.776,17 x15,00% 18.566,43 

123.776,17 Αθροισμα 

 Προόβλεψη Αναθεώρηση 9,08 

142.342,60 Αθροισμα 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

200,00 

142.351,68 Αθροισμα 

 Γ.Ε.&Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 36,00 

142.551,68 Αθροισμα 

 Ενιαίος Φ.Π.Α. 142.587,68 x24,00% 34.221,04 

142.587,68 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 176.808,72 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

     ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                            ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

     ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                            ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

     ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                            ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Σελί δα  1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος 
& Πολιτικής Προστασίας

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος 
& Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Τεχνικών Έργων - 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Περιβάλλοντος 
& Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Τεχνικών Έργων - 
Προμηθειών & Διενέργειας Διαγωνισμών
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2017
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 
εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του 
Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα 
και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει 
το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή 
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 
1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας 
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 
τις 
ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 
πλάγιες 
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
αντίστοιχα 
άρθρα του Τιμολογίου. 
 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την 
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Ε.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) 
και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 
τιμολογίου.
 Ως "κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους" νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου 
από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες 
εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής 
εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή 
τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 
πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 
εξειδικευμένο 
αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, 
επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού.
1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και 
δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως 
της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, 
εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή 
εκτός αυτού. 
  Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου 
κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 
και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
εργασιών, η 
καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή 
οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα 
με τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
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  Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
  (α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 
το Δημόσιο
  (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου.
1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, 
τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των 
όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή 
τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 
ρύπανσης 
ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 
έργων σε κάθε 
φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως 
"δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, 
εργασία κ.λπ.)
1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, 
στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 
απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και 
τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 
μετακινήσεις 
στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες 
και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή 
τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης 
και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης 
λατομείων, 
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
αναφέρεται 
ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο 
[*]). 



Σελί δα  4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη 
των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 
1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται:
 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 
 (β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των 
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των 
εργασιών), 
 (γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 
 (δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
 (ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε 
είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
 (στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
 (ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 
βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.).
1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 
οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
 -(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή 
τις 
αρμόδιες Αρχές 
 -(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών 
και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, 
ήτοι για την 
περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση 
του κοινού, 
την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που 
προκύπτει από 
μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών 
και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 
αρχικής σήμανσης.
1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης 
μελετών 
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης 
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στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων 
λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης 
του έργου και 
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 
υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 
1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο 
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 
καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 
υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων 
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 
εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και 
τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 
τεύχη 
δημοπράτησης.
1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα 
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο των 
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι 
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών 
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ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 
χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών 
όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου.
1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες 
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου 
(μίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή 
βελτίωση 
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων 
χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος 
προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης 
ή επέκταση 
ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 
εργασιών, 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για 
την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία 
οπών αγκύρωσης 
(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός 
αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από 
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, 
μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.
1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από 
την εκτέλεση 
των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
 -(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
 -(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα 
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
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Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
δαπάνες οι οποίες 
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 
του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες 
εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς 
και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
  (1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων 
του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
  (2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
  (3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης 
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
  (4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και 
αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης.
  (5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και 
σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
  (6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού 
γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα 
του έργου 
και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
  (7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
  (8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και 
Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  (9) Για φόρους.
  (10) Για εγγυητικές.
  (11) Ασφάλισης του έργου.
  (12) Προσυμβατικού σταδίου.
  (13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
  (14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 



Σελί δα  8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκύψουν κατά 
την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής 
υποστήριξης, 
απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, 
κλοπές μη 
καλυπτόμενες από ασφάλιση).
(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
  (1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων)
  (2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης 
και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης 
θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 
επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
  (3) Νομικής υποστήριξης 
  (4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
  (5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση 
αυτοκινήτων
  (6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού 
  (7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
  (8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
  (9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
  (10)Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του 
Έργου.
 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά 
όμως σύμφωνα 
με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 
αυτές είναι 
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους 
σύμφωνα με 
το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, 
PVC κ.λπ.
 Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, 
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κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου 
σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής 
διαμέτρου, με 
βάση το λόγο:
     DN / DM 
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 
Τιμολόγιο. 
 Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα 
διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
 Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας 
σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 
     DN / 12
     όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
 Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 
ταινίας σε 
μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 
     ΒN / 240 
     όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος 
Τιμολογίου
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 
η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 
ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως 
της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς 
των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το .Μ)
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση 
τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές 
μονάδας σε ευρώ #/m3.km
Σε αστικές περιοχές    
 - απόσταση < 5 km  0.28    
 - απόσταση >= 5 km   0,21    
Εκτός πόλεως  
 *-οδοί καλής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km  0,20  
 - απόσταση >= 5 km   0,19  
 *-οδοί κακής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km  0,25  
 - απόσταση >= 5 km   0,21  
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 *-εργοταξιακές οδοί  
 - απόσταση < 3 km  0,22  
 - απόσταση >= 3 km   0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και 
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)  0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*](.Μ) 
των άρθρων 
του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), 
κατά τον 
τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση 
και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 
καθορίζεται στο 
αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 
προστίθεται στην 
τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με (.Μ)[*], και αναθεωρείται με βάση 
τον εκάστοτε 
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του 
μεταφορικού 
έργου).
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α1.1Αρθρο1
 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"
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.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2124: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Σαράντα πέντε λεπτά € 5,45

 
ΟΙΚ ΚΠΤ-38.01-Α1.2Αρθρο2

  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.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3801: 100,00%

Ευρώ : Δέκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-Α1.3Αρθρο3
  Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873)
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3873: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Είκοσι λεπτά € 2,20
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-Α1.4Αρθρο4
 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).
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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.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__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.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα 
με την μελέτη.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3873: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Επτά λεπτά € 1,07
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α1.5Αρθρο5
 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 
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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 "Παραγωγή και μεταφορά 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".
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 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
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3214: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα € 90,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α1.6Αρθρο6
 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 
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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.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__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.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα 
με την μελέτη.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3873: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Ενα λεπτά € 1,01
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.03-Α1.7Αρθρο7
 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213)
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 "Παραγωγή και μεταφορά 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",
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01-01-07-00 "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 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
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3213: 100,00%

Ευρώ : Ογδόντα τέσσερα € 84,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-45.05.01-Α1.8Αρθρο8
 Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών- Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, 
ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4511)
Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, από σκληρούς λίθους λατομείου, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων.
Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια, η 
κατεργασία των προσώπων σε ορθογωνικά σχήματα ποικίλου ύψους, η επεξεργασία των 
επιφανειών έδρασης και επαφής αυτών ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει το 
1,0 cm, η επεξεργασία των προσώπων, η δόμηση κατά εμπλέκτους ανισουψείς δόμους 
και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 4511: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-42.11.02-Α1.9Αρθρο9
 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου- Αργολιθοδομές με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212)
Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 
ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m 
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 
"Λιθόκτιστοι τοίχοι".
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 4212: 100,00%

Ευρώ : Εβδομήντα € 70,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10-Α1.10Αρθρο10
  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.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2162: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΔΡ ΚΠΤ-4.13.Μ-Α2.1Αρθρο1
 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1)
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και 
στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους 
απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων 
κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση 
αναλυτική επιμέτρηση.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6082.1: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι ένα και Είκοσι εννέα λεπτά € 21,29

 
ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ2.2Αρθρο2

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες-Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.- Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1)
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή 
μονάδας του άρθρου.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και 
τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Οι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 
και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 
του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6081.1: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Σαράντα πέντε λεπτά € 8,45
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ2.3Αρθρο3
 Εκσκαφή ορυγμάτων υπονόμων δικτύων σε έδαφος βραχώδες-Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.- Για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1)
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή 
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αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) 
ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση 
λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις 
αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζομενη με 
άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων". Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από 
σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις 
απαιτούμενες
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και 
τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Οι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 
και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 
του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του 
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (ΠΙ3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6082.1: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι έξι και Ενενήντα εννέα λεπτά € 26,99
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-9.01-Α2.4Αρθρο4
 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301)
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης 
φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών 
ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων 
κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών 
από σκυρόδεμα (τύποι)"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την 
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 
ή/και συνδυασμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, 
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση 
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και 
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου 
από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, 
φόρτωση και μεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από πρDεξ έχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφανείς του σκυροδέματος με 
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και 
τις οδηγίες της Επίβλεψης.
- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών 
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των 
αχρήστων καρφοβελονών.
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- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων 
υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς 
μηχανικά μέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6301: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ και Είκοσι λεπτά € 8,20
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-9.26-Α2.5Αρθρο5
 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311)
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας 
Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωση του σύμφωνα 
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτηση 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 συντάσσονται 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.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__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_|
______________________________________________________________
Στην τιμή μονάδας, 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 
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διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετε 
ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα 
με την μελέτη.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6311: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Ενενήντα οκτώ λεπτά € 0,98
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.03-Α2.6Αρθρο6
 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος- Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326)
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΔΡ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 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 στην θέση 
διάστρωσης.
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 Αναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη του έργου.
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος 
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που 
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωση τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία 
γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό 
ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
-01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
-01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
-01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
-01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
-01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
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-01-01-07-00: 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.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθεντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6326: 100,00%

Ευρώ : Εβδομήντα επτά € 77,00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-Α2.7Αρθρο7
 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.-Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916- Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 
(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7)
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα 
ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπου 
"καμπάνας" (bell-sochet pipes)
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστήρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jackmg).
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 
ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 
διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 
(beddmg factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο 
βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια 
μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 
έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που 
απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρείας ή ελαφρός κυκλοφορίας, εκτός 
καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 
κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 
καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 
παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής 
μονάδας κατά 10%.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με
τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 
του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 
μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη 
μηκοτομικής κλίσης.
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 
του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 
φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:
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Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6551.7: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν σαράντα τέσσερα € 144,00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.04-Α2.8Αρθρο8
 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλονής- Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, 
ductile iron), της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό 
χυτοσίδηρο".
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως 
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου 
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση 
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη 
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφισταμένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους 
πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση 
αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6752: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Ενενήντα λεπτά € 2,90
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ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α3.1Αρθρο1
 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120)
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή 
καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση,
 . η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με 
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
 . η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 4120: 100,00%

Ευρώ :  μηδέν και Σαράντα πέντε λεπτά € 0,45
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α3.2Αρθρο2
 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε 
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική 
προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από 
οποιαδήποτε απόσταση,
 . η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),
 . ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,
 . η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),
 . η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
 . η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 4110: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Είκοσι λεπτά € 1,20
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α3.3Αρθρο3
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β)
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, 
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
 . η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
 . η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωση του με finisher
 . η σταλία των μεταφορικών μέσων
 . η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε 
να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
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 . η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας 
και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο 
πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιούμενης ασφάλτου, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 4521Β: 100,00%

Ευρώ : Εννέα και Τριάντα τρία λεπτά € 9,33
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α3.4Αρθρο4
 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269Α)
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε 
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από 
φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων 
καθαίρεσης, τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες"
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2269Α: 100,00%

Ευρώ : Ενα € 1,00
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Α3.5Αρθρο5
 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β)
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση 
της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 . η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 3111Β: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Ογδόντα έξι λεπτά € 2,86
 

ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α3.6Αρθρο6
 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ 0-155) 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιούμενου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση 
της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 . η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
 . η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 3211Β: 100,00%

Ευρώ : Δύο και Ενενήντα έξι λεπτά € 2,96
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



Σελί δα  25 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

     ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

     ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                            ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

     ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                            ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

    ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020                                          ΚΑΡΥΣΤΟΣ, __/__/2020

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

     ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                            ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:                  22/2020 

Δ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - Πεξηβάιινληνο & 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ - Πξνκεζεηώλ & 

Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκώλ 

 ΔΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» 

***********************************    

 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 

Η παξνύζα Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (Ε..Τ.) πεξηιακβάλεη ηνπο όξνπο 

ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζζεί ην σο άλσ έξγν, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξόηππεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαγξάκκαηα πνπ ρνξεγνύληαη από ηελ Τπεξεζία θαζώο θαη 

ηπρόλ έγγξαθεο νδεγίεο πξνζαξκνζκέλεο πάληνηε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/16, όπσο ηζρύεη 

ζήκεξα. 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 - ΣΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ πνπ ηζρύνπλ είλαη απηέο ησλ αξκόδησλ 

Τπνπξγείσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε παξόκνηαο θύζεσο εξγαζίεο. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 - ΣΡΟΠΟ  ΔΚΣΔΛΔΗ 

Η εθηέιεζε ηνπ  Έξγνπ ζα γίλεη κε αλάδεημε αλαδόρνπ. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ  Έξγνπ είλαη ζε Επξώ (€)  176.808,72  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24%). 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 - ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο είλαη ίζε κε ην 5%.επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

ππεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαζεώξεζεο. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο νη 

εγγπεηηθέο είλαη θνηλέο ππέξ όισλ ησλ κειώλ ηεο θνηλνπξαμίαο. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΠΔΡΑΣΩΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Γηα ην Έξγν απηό νξίδνληαη πξνζεζκία εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθώλ 

εκεξώλ νη νπνίεο μεθηλνύλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - ΑΤΞΟΜΟΙΩΔΙ ΔΡΓΑΙΩΝ – ΝΔΔ ΔΡΓΑΙΔ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζζεί  απμνκείσζε  εξγαζηώλ  ή εθηέιεζε λέσλ εξγαζηώλ 

εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/16, όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

  



  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:            /2020 
  ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 - ΤΠΔΡΤΜΒΑΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ – ΔΙΓΙΚΔ ΣΙΜΔ 

ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζζεί ε εθηέιεζε ππεξζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ θαη θαζνξηζκόο 

εηδηθώλ λέσλ ηηκώλ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 - .Α.Τ. & Φ.Α.Τ. 

Καζηεξώλεηαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο (Φ.Α.Τ.) –  θαη αληίζηνηρν ζρέδην 

αζθάιεηαο θαη πγείαο (.Α.Τ.) πνπ ζα απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ηερληθήο κειέηεο, 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/16, σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ 

πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκόζηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 - ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κέζα ζε 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο, λα ππνβάιιεη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία πξνο ηειηθή έγθξηζε: 

 Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ  

 Οξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή (δξόκσλ, αγσγώλ θιπ) 

 Πίλαθα απαηηνύκελσλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ. 

Αλ πξόθεηηαη γηα έξγν πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Ε.Ε., είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ηνπνζέηεζε δύν πηλαθίδσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηθλύνληαη από 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα δίλνληαη. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 - ΤΛΙΚΑ – ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΙΥΤΟΤΔ ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Γηα εξγαζίεο ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ, πνπ δελ κλεκνλεύνληαη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ηεο 

απόιπηεο εθινγήο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, πνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ κε θαηάιιεισλ απ’ απηά. 

ε εξγαζηεξηαθό έιεγρν ππόθεηληαη θαη νη εθηεινύκελεο εξγαζίεο, πξνο δηαπίζησζε 

ηεο εθηέιεζεο απηώλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο. Απηέο ππόθεηληαη αληίζηνηρα 

θαη ζηνλ έιεγρν ηεο επίβιεςεο, πνπ δύλαηαη λα δηαηάμεη ηελ θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηπρόλ θαθνηερληώλ ζηηο εξγαζίεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο. 

Η ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλά πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ ηεο 

πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ, κε ηελ αξσγή ηνπ θεληξηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ Κ.Ε.Δ.Ε, 

ζηελ Αζήλα ή εηδηθώλ γηα ηέηνηνπ είδνπο δεηγκαηνιεςίεο εξγαζηεξίσλ, κε ππνρξέσζε ηνπ 

αλαδόρνπ:  

α) ηελ δηάζεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηε ιήςε δνθηκίσλ,   

β) ηελ απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ, κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη  

γ)  ηελ απνδεκίσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ 

πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ αληνρήο ησλ πιηθώλ.  



  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:            /2020 
  ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ 

ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» 

 

 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα, εθόζνλ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζην 

άξζξν 8 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Οη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ αλαδόρνπ, ζα εθηεινύληαη κεηά από ζύκθσλε γλώκε 

ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνπ ηδίνπ θαη κε βάζε ηνλ πίλαθα ησλ 

απαηηνύκελσλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ. 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 - ΔΦΟΓΙΑ 

Αλ ηα αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά θαη εθόδηα ρνξεγνύληαη από ηνλ 

εξγνδόηε ζηνλ αλάδνρν, ηόηε απηόο δελ δηθαηνύηαη θαλέλα όθεινο, πάλσ ζηελ αμία ησλ 

πιηθώλ θαη εθνδίσλ απηώλ. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κάξπζηνο, 04   /  03  /2020 Κάξπζηνο,  04  /  03  /2020 

Ο  Διεσθσντής Τετν. Υπηρ.  

Περιβάλλοντος & Πολ. Προστ. 

Ο πληάθηεο 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΡΔΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΞΤΝΟΓΑΛΑ 

Ηλεκ. Μηχ/κός Σ.Δ. Μηχ. Μηχ/κός 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 22/2020 

Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - Πεξηβάιινληνο & 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

Σκήκα Σερληθώλ Έξγσλ - Πξνκεζεηώλ & 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ 

 ΔΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΌ ΘΔΟΜΗΝΙΑ 
ΣΗΝ Σ.Κ ΚΑΛΤΒΙΩΝ» 

***********************************    

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 

Η παξνύζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ αθνξά ησλ θάζε είδνπο Γεκνηηθώλ 

έξγσλ πνπ ε δαπάλε ηνπο βαξαίλεη ηελ δηαρείξηζε  ησλ Γήκσλ. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ 

(1) Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη, εξκελεύεηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαη, γηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη ηελ 

Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Δηδηθόηεξα, ζε ζέκαηα παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηζρύνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/16. Η εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπκπιεξώλεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο θαη ησλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ηελ νηθεία 

Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο.  

(2) πκπιεξσκαηηθά κε ηα αλσηέξσ, ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα δηέπεηαη, αλάινγα κε ηε 

θύζε ηνπο θαη ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ, θαη από ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία 

ΔΤ.  

(3)  Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία, ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ή θείκελεο δηαηάμεηο, 

λνείηαη, εθηόο εάλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θαλόλαο δηθαίνπ, εζληθόο, θνηλνηηθόο 

ή δηεζλήο εθαξκνδόκελνο ζηελ Διιάδα, πεξηερόκελνο ζε θάζε πεγή δηθαίνπ (ύληαγκα, 

Νόκνη, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθύθιηνη, Οδεγίεο, Καλνληζκνί, 

Δζληθνί θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο) όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη 

θάζε θνξά θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 - ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνηηθώλ έξγσλ αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθώλ 

εγθπθιίσλ ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ θαη εθαξκόδνληαη νη αληίζηνηρεο γηα ην είδνο ηνπ 

έξγνπ πνύ εθηειείηαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ πνπ 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ Δ..Τ. ή ην Σηκνιόγην. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 - ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ 

Ο ρξόλνο εγγύεζεο νξίδεηαη ζε δεθανθηώ (18) κήλεο από ηελ ηειηθή επηκέηξεζε. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 - ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κέζα ζε 10 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο, λα ππνβάιιεη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία πξνο ηειηθή έγθξηζε: 

 Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

 Οξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή (δξόκσλ, αγσγώλ θιπ) 

 Πίλαθα απαηηνύκελσλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ. 



  ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:                                  /2020 
  ΔΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΌ ΘΔΟΜΗΝΙΑ 

ΣΗΝ Σ.Κ ΚΑΛΤΒΙΩΝ» 

 

 

Αλ πξόθεηηαη γηα έξγν πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ., είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ηνπνζέηεζε δύν πηλαθίδσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηθλύνληαη από 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα δίλνληαη. 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα, εθόζνλ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζηα 

άξζξα 8 θαη 13 ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 - ΤΛΙΚΑ – ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΙΥΤΟΤΔ ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Γηα εξγαζίεο ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ, πνπ δελ κλεκνλεύνληαη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ηεο 

απόιπηεο εθινγήο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, πνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ κε θαηάιιεισλ απ’ απηά. 

ε εξγαζηεξηαθό έιεγρν ππόθεηληαη θαη νη εθηεινύκελεο εξγαζίεο, πξνο δηαπίζησζε 

ηεο εθηέιεζεο απηώλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο. Απηέο ππόθεηληαη αληίζηνηρα 

θαη ζηνλ έιεγρν ηεο επίβιεςεο, πνπ δύλαηαη λα δηαηάμεη ηελ θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηπρόλ θαθνηερληώλ ζηηο εξγαζίεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο. 

Η ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλά πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ ηεο 

πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ, κε ηελ αξσγή ηνπ θεληξηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ, 

ζηελ Αζήλα ή εηδηθώλ γηα ηέηνηνπ είδνπο δεηγκαηνιεςίεο εξγαζηεξίσλ, κε ππνρξέσζε ηνπ 

αλαδόρνπ:  

α) ηελ δηάζεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηε ιήςε δνθηκίσλ,   

β) ηελ απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ, κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη  

γ)  ηελ απνδεκίσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ 

πηζηνπνηεηηθώλ ειέγρνπ αληνρήο ησλ πιηθώλ.  

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα, εθόζνλ πεξηγξάθνληαη ξεηά ζην 

άξζξν 8 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ (άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 609/85). 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Οη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ αλαδόρνπ, ζα εθηεινύληαη κεηά από ζύκθσλε γλώκε 

ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνπ ηδίνπ θαη κε βάζε ηνλ πίλαθα ησλ 

απαηηνύκελσλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ (άξζξν 55 ηνπ Ν. 3669/08). 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 - ΔΦΟΓΙΑ 

Αλ ηα αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά θαη εθόδηα ρνξεγνύληαη από ηνλ 

εξγνδόηε ζηνλ αλάδνρν, ηόηε απηόο δελ δηθαηνύηαη θαλέλα όθεινο, πάλσ ζηελ αμία ησλ 

πιηθώλ θαη εθνδίσλ απηώλ. 

  



  ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:                                  /2020 
  ΔΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΌ ΘΔΟΜΗΝΙΑ 
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ΑΡΘΡΟ 9
ο
 - .Α.Τ. & Φ.Α.Τ. 

Καζηεξώλεηαη θάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο (Φ.Α.Τ.) –  θαη αληίζηνηρν ζρέδην 

αζθάιεηαο θαη πγείαο (.Α.Τ.) πνπ ζα απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ηερληθήο κειέηεο, 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ 

πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκόζηνπ έξγνπ. 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Κάξπζηνο, 04   /   03 /2020 Κάξπζηνο,    04 / 03   /2020 

Ο  Διεσθσντής Τετν. Υπηρ.  

Περιβάλλοντος & Πολ. Προστ. 

Ο πληάθηεο 
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1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

1.1 ΤΝΣΟΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Με ηελ παξνύζα κειέηε, ζα αληηκεησπηζηεί κέξνο ησλ δεκηώλ  πνπ πξνθιήζεθαλ, 

εμαηηίαο ησλ ηζρπξώλ βξνρνπηώζεσλ  ηνπ ρεηκώλα 2019-2020 ζηελ Σ.Κ. Καιπβίσλ. Καη 

αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηνηρίσλ, θαηαζθεπή αγσγνύ νκβξίσλ θαη αζθαιηνζηξώζεηο 

νδνύ. 

1.2 Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ είλαη : 

ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ Δ ΦΑΔΙ 

• Απνρεηεπηηθά νκβξίσλ πδάησλ ζηελ ζέζε  Γξηθάθε. Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή 

ζσιελσηνύ νρεηνύ δηακέηξνπ  Φ1000 θαη  θαηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο. Δθζθαθή, 

ζηξώζε έδξαζεο, ηνπνζέηεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, εγθηβσηηζκόο ηζηκεληνζσιήλσλ, 

θαηαζθεπή θξεαηίσλ πδξνζηπιινγήο. 

•  Σνηρία από ιηζνδνκέο. Δθζθαθή ζεκειίσλ θαηαζθεή ιηζνδνκήο, απνθαηάζηαζε 

νδνζηξώκαηνο.   

• Σνηρίν ζθπξνδέκαηνο. Δθζθαθή ζεκειίσλ, θαηαζθεπή θνηηόζηξσζεο, ηνπνζέηεζε 

μπινηύπσλ, ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ, ζθπξνδέηεζε ηνηρίνπ. 

• Αζθαιηνζηξώζεηο, Καηαζθεπή ππόβαζεο θαη  βάζεο από θαηάιιειν ζξαπζηό πιηθό 

ιαηνκείνπ, επάιεηςε κε  αζθαιηηθό γαιάθησκα, θαηαζθεπή  αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

θπθινθαξίαο.    

   

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Ζ νξγάλσζε ηεο αζθάιεηαο ζην Έξγν απνηειεί κέξνο ηεο γεληθόηεξεο νξγάλσζεο 

ηνπ Έξγνπ. ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζηειέρσζεο ηνπ Έξγνπ ππάξρνπλ: 

Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο ηνπ Αλαδόρνπ (ΠΓ 305/1996) 
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Ο ηερληθόο αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ (Ν 1568/85)  

Οη ηερληθνί αζθαιείαο ησλ ππεξγνιάβσλ γηα ην έξγν (Ν 1568/85) 

Οη εθπξόζσπνη ησλ ππεξγνιάβσλ (ΠΓ 1073/81) 

Οη ηαηξνί εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 50 άηνκα (Ν 

 1568/85) 

ΠΡΟΟΥΖ! Καλέλαο από ηνπο παξαπάλσ ξόινπο, εθηόο ελ κέξεη ηνπ εθπξνζώπνπ 

ππεξγνιάβνπ, δελ ζίγεη ηελ αξρή ηεο επζύλεο ηνπ εξγνδόηε (ΠΓ 305/96, ΠΓ 17/96) γηα 

θακία επηρείξεζε. 

1.3 ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζην 

εξγνηάμην ζα ηεξνύληαη: 

 Ζκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο ΖΜΑ (ζεσξεκέλν από ΚΔΠΔΚ) 

 Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνύ αζθαιείαο ΒΤΣΑ (ζεσξεκέλν από ην ΚΔΠΔΚ) γηα θάζε 

επηρείξεζε ζην έξγν. 

 Βηβιίν αηπρεκάησλ θάζε επηρείξεζεο (πξναηξεηηθά ζεσξεκέλν από ην ΚΔΠΔΚ) 

 ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) 

 Μεηξών εθπαίδεπζεο αζθαιείαο εξγαδνκέλσλ  

 Πηζηνπνηεηηθά εμνπιηζκνύ θαη πιηθώλ 

 Μειέηεο αζθαιείαο (ηθξησκάησλ θιπ) 

 Αιιεινγξαθία (εηο-εμ) κε ΚΔΠΔΚ, ΚηΔ, ππεξγνιάβνπο (κειεηεηέο-πξνκεζεπηέο- 

θαηαζθεπαζηέο θαη ζπκβνύινπο) 

 Ννκνζεζία  
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Δηδηθά ην ΒΤΣΑ ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ ΣΑ ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην έξγν 

(Αλάδνρνο θαη ππεξγνιάβνη απηνύ) ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην άξζξν 6 παξ. 1&2 

ηνπ Ν. 1568/85, όπνπ αλαθέξεηαη όηη:  

«Ο ηερληθόο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδόηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ 

αηπρεκάησλ. Τηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηερληθόο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ζε εηδηθό βηβιίν ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο. Ο εξγνδόηεο έρεη 

ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ' απηό ην 

βηβιίν.» 

εκεηώλεηαη όηη θάζε ππεξγνιάβνο νθείιεη λα έρεη ην δηθό ηνπ ΒΤΣΑ. 

Δηδηθά γηα ην βηβιίν αηπρεκάησλ, ηζρύεη ην άξζξν 32 παξ. Α.9 ηνπ Ν. 1568/85, όπνπ 

αλαθέξεηαη όηη: 

«ν εξγνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί εηδηθό βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ηα αίηηα 

θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο.» 

Δηδηθά γηα ην ΖΜΑ ηζρύεη ην άξζξν 8 ηνπ Ν1396/83, όπνπ νξίδεηαη όηη:  

«γηα ηερληθά έξγα πνπ εθηεινύληαη ζε πόιεηο κε πιεζπζκό πάλσ από 10.000 θαηνίθνπο ή έρνπλ 

ζπκβαηηθό πξνϋπνινγηζκό κεγαιύηεξν από απηόλ πνπ αληηζηνηρεί ζε νηθνδνκή όγθνπ 1.000 θπβηθώλ 

κέηξσλ (κ3) θαη εθόζνλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηείηαη άδεηα απ' ηελ αξκόδηα αξρή, ηεξείηαη 

εκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο. Τν εκεξνιόγην κέηξσλ αζθαιείαο ρνξεγείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή, 

θπιάζζεηαη ζηνλ ηόπν ηνπ Έξγνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε αηόκνπ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κε 

επζύλε ηνπ εξγνιάβνπ ή ηνπ ππεξγνιάβνπ νιόθιεξνπ ηνπ Έξγνπ ή όηαλ δελ ππάξρνπλ απηνί, ηνπ 

θπξίνπ ηνπ Έξγνπ.»  

ύκθσλα κε ην άξζξν 8, παξ.2 ηνπ Ν1396/83,  

«ππνρξέσζε γηα ελεκέξσζε ηνπ ΗΜΑ έρνπλ:  

α) Ο επηβιέπσλ ην Έξγν γηα όηη αθνξά ηηο ππνδείμεηο, πνπ έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη ζύκθσλα κε ην 

λόκν απηόλ, θαζώο θαη ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

β) Οη ππόρξενη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθώλ ειέγρσλ ή δνθηκώλ, πνπ νξίδνληαη από ηε λνκνζεζία, 

γηα ό,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκώλ απηώλ.»  

Δπίζεο γηα ην ΖΜΑ ηζρύεη θαη ην άξζξν 3 παξ.14 ηνπ ΠΓ 305/96, όπνπ αλαθέξεηαη 

όηη: 

«επεθηείλεηαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο Hκεξνινγίνπ Mέηξσλ Aζθάιεηαο, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

8 ηνπ λ.1396/83 "Υπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά 
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ηερληθά έξγα" (126/Α), ζε όια ηα εξγνηάμηα πνπ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζύκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.» 

Σέινο, ε ΤΑ 130646/84 θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν έθδνζεο θαη ζεώξεζεο, ηνλ ηύπν, ηνλ 

ηξόπν ηήξεζεο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ ΖΜΑ. 

1.4 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΟΗ 

Ο Αλάδνρνο ζα ελεκεξώλεη θάζε ππεξγνιάβν ηνπ γηα ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ 

ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην. πγθεθξηκέλα θαλείο ππεξγνιάβνο δελ ζα μεθηλά εξγαζίεο αλ 

πξνεγνπκέλσο δελ ηνπ έρνπλ αλαιπζεί νη λνκνζεηηθέο θαη ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο 

γηα ηελ αζθάιεηα. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη νξίζεη ηερληθό αζθαιείαο (Ν 1568/85), 

εθπξόζσπν ζην εξγνηάμην (ΠΓ 1073/81) θαη γηαηξό εξγαζίαο, αλ ην πξνζσπηθό ηνπ 

ππεξβαίλεη ηα 50 άηνκα (Ν 1568/85).  

Ο εθπξόζσπνο ηνπ ππεξγνιάβνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

εθπαίδεπζε αζθαιείαο θαη λα ελεκεξώζεη, θαζώο επίζεο θαη λα δηαλέκεη όια ηα 

απαξαίηεηα ΜΑΠ, ζε όιν ην πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν πξηλ ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηώλ ζε απηό. Δπίζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη ην ζπλεξγείν ηνπ 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζε εκεξήζηα βάζε θαη λα δίλεη ζπλερώο νδεγίεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηελ εξγαζία. 

1.5 ΓΡΑΠΣΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (ΓΔΔΚ) 

Ζ ΓΔΔΚ είλαη απαξαίηεην εξγαιείν δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο, απαηηεί γλώζε θαη 

ππεπζπλόηεηα θαηά ηε ζύληαμή ηεο θαη επηβάιιεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ζε θάζε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην ΔΡΓΟ. Ζ ΓΔΔΚ ζπλνςίδεηαη ζε έλαλ πεξηεθηηθό πίλαθα 

εξγαζηώλ, θηλδύλσλ θαη κέηξσλ πξόιεςεο (ζπιινγηθώλ θαη Αηνκηθώλ) θαη πεξηέρεηαη ζην 

Παξάξηεκα Δ ηνπ παξόληνο ΑΤ. 

εκεηώλεηαη όηη γηα ΓΔΔΚ πνπ αθνξνύλ ζε εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ από 

ππεξγνιάβνπο, νη ππεξγνιάβνη ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ΓΔΔΚ ζύκθσλα κε ηελ 

κεζνδνινγία εξγαζίαο ηνπο.  
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Καηά ηελ θξίζε ησλ εξγνδεγώλ θαη ινηπώλ ζπληειεζηώλ ηνπ έξγνπ, κεραληθνί, 

εξγνδεγνί θιπ ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ε ΓΔΔΚ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί 

αλάινγα κε ηελ επί ηόπνπ πξνζαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη 

λα ελεκεξσζεί ν Σερληθόο Αζθαιείαο ηεο Δηαηξείαο πνπ εθηειεί ηελ εξγαζία. 

1.6 ΔΝΖΜΔΡΩΖ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ην εξγνηάμην ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ θαη 

ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ 

Σερληθώλ Αζθάιεηαο ησλ ππεξγνιάβσλ ηεο.  

Δπηβάιιεηαη θάζε εξγαδόκελνο ζην έξγν λα έρεη πεξάζεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε 

αζθαιείαο θαη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδεη, ηηο λνκνζεηηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπ θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ (βάζεη θαη ηεο ΓΔΔΚ). Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ζην έξγν θαη πξηλ από θάζε αιιαγή θαζεθόλησλ (ΠΓ 

305/96).  

Οη εθπαηδεύζεηο ζα θαηαγξάθνληαη ζην έληππν «ΜΖΣΡΩΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩΝ ΚΑΗ 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΠ» (Παξάξηεκα 1). 

1.7 ΜΔΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΜΑΠ) 

Καη’ ειάρηζην πξνβιέπεηαη όηη όινη νη εξγαδόκελνη ζην εξγνηάμην ζα θνξνύλ θξάλνο 

θαη παπνύηζηα αζθαιείαο. 

Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ΓΔΔΚ, ζηνπο εξγαδόκελνπο πξέπεη λα δνζνύλ ηα 

ΜΑΠ πνπ πξνβιέπνληαη θαη λα ηνπο γίλεη εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπο.  

Καηά ηελ θξίζε ησλ εξγνδεγώλ θαη ινηπώλ ζπληειεζηώλ ζηελ νξγάλσζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ (Σερ. Αζθάιεηαο, Δθπξόζσπνο ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θιπ) επηπιένλ ΜΑΠ κπνξεί λα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα ελεκεξώλεη ηνλ Σερληθό αζθαιείαο ηεο εηαηξείαο ηνπ. 
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Ζ δηαλνκή ησλ ΜΑΠ ζα θαηαγξάθεηαη ζην έληππν «ΜΖΣΡΩΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΩΝ ΚΑΗ 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΠ» (Παξάξηεκα Γ). 

1.8 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΡΓΟΤ 

Όια ηα ΜΔ πνπ ζα εληαρζνύλ ζην Έξγν ζα πιεξνύλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί αδεηώλ θαη πηζηνπνηήζεσλ. 

Δπηπιένλ όια ηα ΜΔ ζα έρνπλ ζήκα ερεηηθό θαη θσηεηλό νπηζζνπνξείαο. 

Σα ΜΔ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη 

ζην ρώξν ηνπ ζπλεξγείνπ λα είλαη δηαζέζηκν θαη ελεκεξσκέλν ην βηβιίν ζπληήξεζεο. 

Ζ θαηάζηαζε ησλ ΜΔ ζε όηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο (ειαζηηθά, εξπύζηξηεο, θώηα, 

θξέλα, πδξαπιηθά, πύξνη, παξάζπξα, παινθαζαξηζηήξεο θιπ) ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά από ηνλ ίδην ηνλ ρεηξηζηή ν νπνίνο έρεη 

ηε βαζηθή επζύλε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηελ ππνρξέσζε δηαηήξεζήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ηνλ ππεύζπλν κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 

1.9 ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ – ΠΡΩΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 

Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνθαιείηαη /εθδειώλεηαη αδηαζεζία, ηξαπκαηηζκόο, 

αζζέλεηα, ην Δξγνηάμην είλαη ζε εηνηκόηεηα γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ.  

ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη θπηίν γηα ηελ παξνρή Πξώησλ Βνεζεηώλ. νβαξόηεξα 

πεξηζηαηηθά ζα ρεηξίδνληαη από Ννζνθνκεηαθέο κνλάδεο. Γηα ηε κεηαθνξά ηξαπκαηηώλ ζε 

λνζνθνκείν ζα ρξεζηκνπνηείηαη αζζελνθόξν ηνπ ΔΚΑΒ.  

Οη εξγνδεγνί νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ όιν ην πξνζσπηθό ηνπο όηη: 

 

ΚΑΝΔΙ ΓΔΝ ΘΑ ΜΔΣΑΚΙΝΔΙ ΑΣΟΜΟ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΠΣΩΗ ΓΙΑ ΚΑΝΔΝΑΝ ΛΟΓΟ 

ΔΚΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΝΑΙ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ ΝΑ ΣΟ ΚΑΝΔΙ, ΔΥΔΙ ΣΙ ΓΝΩΔΙ 

ΝΑ ΣΟ ΚΑΝΔΙ Ή ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΚΙΝΓΤΝΔΤΔΙ ΑΠΟ ΣΗ ΘΔΗ ΠΟΤ ΒΡΙΚΔΣΑΙ. 
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ην εξγνηάμην ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ ζπλζήθεο θαύζσλα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο 

κήλεο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ πξνηείλνληαη (εθόζνλ 

επεξεάδνπλ ηηο εξγαζίεο):  

 Να θαζνξηζηνύλ δηαιείκκαηα δηάξθεηαο θαη ζπρλόηεηαο αλαιόγσο ησλ θαηξηθώλ 

ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ. 

 Να γίλεη κεηαθύιηζε ηνπ σξαξίνπ (απνθπγή εξγαζίαο ζηηο κεζεκεξηαλέο ώξεο). 

 Να δηαθόπηνληαη νη εξγαζίεο όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο (θαύζσλαο, 

ζπειιώδεηο άλεκνη, έληνλεο βξνρνπηώζεηο). 

 Να παξέρεηαη ζηνπο εξγαδόκελνπο πόζηκν δξνζεξό λεξό (10-15 C) ζε ζπλζήθεο 

θαύζσλα. 

 Ο ππεύζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο πνπ ζπλεπάγνληαη 

πςειή ζεξκηθή θαηαπόλεζε εθηόο ζεξκνθξαζηαθώλ αηρκώλ, λα κεηαθπιήζεη θαη λα 

εληζρύζεη ην σξάξην ώζηε λα πινπνηνύληαη θαλνληθά ηα δηαιείκκαηα.  

1.10 ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ 

 Κάζε εξγαδόκελνο, ζηελ αληίιεςε ηνπ νπνίνπ ππνπίπηεη έλα ζπκβάλ, άζρεηα αλ 

ζπκκεηέρεη ή όρη ζε απηό νθείιεη λα ην αλαθέξεη ζηνλ εξγνδεγό ηνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά 

ην αλαθέξεη ζηνλ ππεύζπλν κεραληθό θαη απηόο ζηνλ Σερληθό Αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ ή 

ηνπ ππεξγνιάβνπ ηνπ. 

 Ο ηερληθόο αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα αλαιάβεη ακέζσο ηε δηεξεύλεζε 

ηνπ ζπκβάληνο. Κάζε εκπιεθόκελνο ή απηόπηεο κάξηπξαο ηνπ αηπρήκαηνο νθείιεη λα 

παξέρεη θάζε πιεξνθνξία ζηνλ ηερληθό αζθαιείαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Όια ηα αηπρήκαηα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη από ηνλ ηερληθό αζθαιείαο ηεο 

επηρείξεζεο ζην Βηβιίν Αηπρεκάησλ θαη λα αλαθέξνληαη γξαπηώο εζσηεξηθά ζηνλ 

εξγνηαμηάξρε θαη εμσηεξηθά πξνο ηηο Αξρέο (ΚΔΠΔΚ, Αζηπλνκία, ΗΚΑ) όπσο νξίδεηαη ζηε 
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λνκνζεζία.  Γηα ηελ αλαγγειία ζηηο Αξρέο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ 

ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ηνπ ΚΔΠΔΚ. 

1.11 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ 

 Όινη νη πξνκεζεπηέο πιηθώλ θαη νη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνύ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην έξγν ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ πξντόληα θαη εμνπιηζκό ηα νπνία 

είλαη ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή  Ννκνζεζία κε ηελ νπνία ελαξκνλίζζεθε ε αληίζηνηρε 

Διιεληθή. Δπίζεο νθείινπλ λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο ηδηόηεηεο 

θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο/ εθαξκνγήο ησλ πξντόλησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ πξνκεζεύνπλ 

(Δγρεηξίδηα ρξήζεο, Βηβιία ζπληήξεζεο, MSDS, πηζηνπνηεηηθά).  

1.12 ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ 

ε όινπο ηνπ ρώξνπο ηνπ Δξγνηαμίνπ ππάξρνπλ ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο. 

Δπίζεο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο κε εηδηθέο απαηηήζεηο ζα ηνπνζεηεζνύλ επηπιένλ 

ππξνζβεζηήξεο θαηάιιεινπ ηύπνπ.  

Κάζε κεράλεκα έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ππξνζβεζηήξα. 

Γηα ηελ θαηάζβεζε θσηηάο κε ππξνζβεζηήξεο πξέπεη λα επηζεκαλζνύλ ηα εμήο: 

 Ζ ρξήζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο ππξνζβεζηήξσλ είλαη πην απνηειεζκαηηθή από ηε 

δηαδνρηθή ρξήζε απηώλ. 

 Ζ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο λα γίλεηαη πάληα πξνο ηε θαηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

 Γηα ππξθαγηέο ζε επηθάλεηεο πγξώλ ε θαηάζβεζε λα αξρίδεη από ηε βάζε παξάιιεια 

πξνο ηελ θαηγόκελε επηθάλεηα. 

 Γηα ππξθαγηέο από ιάδηα ή θαύζηκα ε θαηάζβεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή από 

πάλσ πξνο ηα θάησ. 

 Σα θαηγόκελα ζηεξεά πξέπεη λα θαιύπηνληαη από όιεο ηηο πιεπξέο. 
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 Ζ εθηόμεπζε λεξνύ όηαλ γίλεηαη (θπξίσο ζε ζηεξεά πιηθά) πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη 

κε πίεζε. 

 Γεληθή αξρή είλαη ε θαηαζβεζηηθή νπζία λα θαηεπζύλεηαη ζηελ εζηία ηεο θσηηάο θαη όρη 

ζηηο θιόγεο. 

2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΓ 305/96 

2.1 ΠΡΟΒΑΖ ΣΟ ΔΡΓΟ 

Ζ πξόζβαζε ζην ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη από δηακνξθσκέλε είζνδν 

ηνπ ππάξρνληνο Δξγνηαμίνπ.  

2.2 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 

Σα νρήκαηα θαη ηα Μεραλήκαηα Έξγνπ ζα θπθινθνξνύλ κόλν ζηηο πξνβιεπόκελεο 

δηαδξνκέο θαη ζα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο θαη ηελ θπθινθνξηαθή ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ 

(όξηα ηαρύηεηαο, κνλνδξνκήζεηο, θιπ). Οη πεδνί ζα θπθινθνξνύλ κόλν ζε αζθαιείο 

δηαδξνκέο θαη ζα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα νρήκαηα θαη ζηα κεραλήκαηα πνπ 

θπθινθνξνύλ. 

2.3 ΔΠΗΚΔΠΣΔ 

Κάζε επηζθέπηεο ζα εθνδηάδεηαη κε ζρεηηθή άδεηα επηζθέπηε θαηά ηελ είζνδν ζην 

εξγνζηάζην, ηελ νπνία ζα θέξεη κνλίκσο καδί ηνπ.  

Κάζε επηζθέπηεο: 

 ζα θαζνδεγείηαη από ηελ πύιε εηζόδνπ κέρξη ηνπο ρώξνπο εξγαζηώλ.  

 ζε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη λα επηζθεθζεί ηνπο ρώξνπο εξγαζηώλ ηόηε ε εηαηξεία 

πνπ ηνλ θηινμελεί νθείιεη λα ηνλ ελεκεξώζεη γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ζηνπο ρώξνπο 

πνπ ζα επηζθεθζεί θαη λα ηνλ πξνκεζεύζεη κε θαηάιιεια ΜΑΠ ηα νπνία δηαξθώο ζα 

ρξεζηκνπνηεί όζν βξίζθεηαη εθηόο εξγνηαμηαθώλ γξαθείσλ (πιελ ηεο δηαδξνκήο 

επηζηξνθήο πξνο ηελ πύιε εμόδνπ).  



 ΚτΔ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 
ΑΤ ΔΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΌ 

ΘΔΟΜΗΝΙΑ ΣΗΝ Σ.Κ ΚΑΛΤΒΙΩΝ» 
 
 
 
 

 

ελίδα 13 από 37 

 ζηνπο ρώξνπο ησλ εξγαζηώλ ζπλνδεύεηαη πάληα από άηνκν ηεο εηαηξείαο πνπ ηνλ 

θηινμελεί. 

2.4 ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

Ζ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη από ηνπο επηθεθαιήο 

ησλ ηκεκάησλ (εξγνδεγνί, εθπξόζσπνη ππεξγνιάβσλ, γηαηξνί εξγαζίαο). πγθεθξηκέλα 

όηαλ ιόγνη πγείαο ην απαηηνύλ πξέπεη νη εξγαδόκελνη λα κελ ηξώλε, πίλνπλ ή θαπλίδνπλ 

ζην ρώξν εξγαζίαο. Δπίζεο κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο πγηεηλήο 

πξηλ ην θαγεηό θαη ηελ αλαρώξεζε από ην εξγνηάμην. Σα απνξξίκκαηα από ηα θαγεηά 

πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ρεκηθή ηνπαιέηα (WC) θαη 

ε παξνρή πόζηκνπ λεξνύ ηνπ Δξγνηαμίνπ.  

2.5 ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

Γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ππάξρνληα δνρεία 

απνξξηκκάησλ. Αλ θξηζεί όηη ηα ππάξρνληα δελ επαξθνύλ, ζα ηνπνζεηεζνύλ επηπιένλ. Θα 

ηεξείηαη ην ππάξρνλ πξόγξακκα απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ ή ζα εληαηηθνπνηεζεί, αλ 

θξηζεί απαξαίηεην. 
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3 ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

3.1 ΒΑΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ 

ην ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Έξγνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα παξαθάησ 

βαζηθά κέηξα αζθάιεηαο θαη ηήξεζεο θαλόλσλ πγηεηλήο: 

 Κάζε άηνκν ζην Έξγν πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηηο 

εξγαζίεο πνπ ην αθνξνύλ.  

 Γελ ζα αλαηίζεηαη κία δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά 

θαηάιιειν γη’ απηήλ. 

 Όια ηα άηνκα ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιειν θξάλνο 

αζθάιεηαο. Δμαηξνύληαη νη ρώξνη ησλ γξαθείσλ, πγηεηλήο θαη αλάπαπζεο.  

 Όια ηα άηνκα ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιεια 

ππνδήκαηα. Ζ ειάρηζηε απαίηεζε αζθάιεηαο γηα ηα ππνδήκαηα είλαη λα έρνπλ 

πξνζηαηεπηηθή κεηαιιηθή επέλδπζε γηα ηα δάρηπια θαη ζηε ζόια. 

 Ζ αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε όιεο ηηο ζέζεηο 

εξγαζίεο θαη ρώξνπο. 

 Όια ηα άηνκα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηεο ζήκαλζεο αζθάιεηαο 

ηνπ ππάξρνληνο Δξγνηαμίνπ. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αιθνόι ζηνπο ρώξνπο ηνπ Δξγνηαμίνπ. 

 Καλέλα άηνκν δελ επηηξέπεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη, απνκαθξύλεη, ηξνπνπνηήζεη, 

ραιάζεη, θαηαζηξέςεη νπνηνδήπνηε ζήκαλζε  ή εμνπιηζκό αζθάιεηαο. 

 Όινη νη εξγαδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε αλαζθαιή 

θαηάζηαζε εξγαζίαο θαη λα απεπζπλζνύλ γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνύλ λα ηελ 

ειέγμνπλ κόλνη ηνπο. 
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 Ο ρώξνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξόο. Όια ηα ζθνππίδηα 

πξέπεη λα ελαπνηίζεληαη ζηνπο παξερόκελνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ.  

 Μόλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα ρεηξίδνληαη ηνλ εμνπιηζκό. 

εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε αληίζεζεο ησλ παξαπάλσ βαζηθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο 

κε κέηξα πνπ έρνπλ εηδηθόηεξε ηζρύ, ηόηε ζα εθαξκόδνληαη ηα κέηξα κε εηδηθόηεξε ηζρύ. 

Πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε πξέπεη λα δηελεξγείηαη εθόζνλ θξηζεί απαξαίηεην. 

3.2 ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΛΟΓΩ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΩΝ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Σν Έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρώξν ππάξρνληνο ρνιείνπ.  

Δπίζεο πιεζίνλ ηνπ εξγνηαμίνπ ππάξρεη ζε εμέιημε άιιε εξγνιαβία (νδνπνηίαο) θαη 

γηα ην ιόγν απηό, νη εξγαδόκελνη θαη νη ινηπνί ζπληειεζηέο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθώλνληαη θαη κε ηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξαθείκελνπ Δξγνηαμίνπ.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ύπαξμε ζπλεξγείσλ ή κεραλεκάησλ 

άιισλ εξγνιαβηώλ, νύησο ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη θίλδπλνη πξόθιεζεο αηπρήκαηνο 

ιόγσ αιιειεκπινθήο ησλ ζπλεξγείσλ. Γηα ην ιόγν απηό, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιειε 

ζπλελλόεζε κε ηνπο ππεύζπλνπο ησλ ζπλεξγείσλ ησλ άιισλ εξγνιαβηώλ. 

3.3 ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΝΑ ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ αλά θάζε εξγαζηώλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα αληίζηνηρα 

κέηξα εμάιεηςεο/ειαρηζηνπνίεζήο ηνπο πνπ ζα ηεξεζνύλ, βιέπε ηνλ Πίλαθα Δθηίκεζεο 

Δπηθηλδπλόηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Δ ηνπ παξόληνο ΑΤ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α - ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ 
 
Παξαηίζεηαη εγρεηξίδην αζθαινύο εξγαζίαο ζην εξγνηάμην. 
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ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 

  
ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ  (ζπλέρεηα) 

 

 Να εθαξκόδεηο ηνπο θαλόλεο Αζθαιείαο θαη Τγηεηλήο ηεο εξγαζίαο 
θαη λα ππαθνύο ζηηο εληνιέο ησλ Τπεπζύλσλ. 

 Να επηιέγεηο θαη λα εθαξκόδεηο αζθαιείο κεζόδνπο εξγαζίαο 
παίξλνληαο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζνπ. 

 Αλ δελ γλσξίδεηο πνηνο είλαη ν αζθαιήο ηξόπνο εξγαζίαο ή δελ 
θαηαιαβαίλεηο ηηο νδεγίεο ηεο εξγαζίαο ξώηα ηνλ Πξντζηάκελό ζνπ. 

 Να δηαιέγεηο ηα ζσζηά εξγαιεία γηα ηελ εξγαζία πνπ ζα εθηειέζεηο. 

 Να νξγαλώλεηο ηελ εξγαζία πνπ πξόθεηηαη λα θάλεηο. 

 Γελ πξέπεη λα θαζπζηεξείο ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζνπ, αιιά 
νύηε θαη λα βηάδεζαη. 

 Πξηλ αξρίζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζθέςνπ ηνπο πηζαλνύο 
θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθηεζείο εζύ θαη νη 
ζπλάδειθνί ζνπ. 

 Φξόληηδε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηπιαλνύ ζνπ, όπσο ζα ήζειεο θαη 
απηόο λα θξνληίδεη γηα ζέλα. 

 Να αθνινπζείο πηζηά ηα ζήκαηα ησλ πηλαθίδσλ αζθαιείαο. 

 Μελ αλαπαύεζαη θαη θνηκάζαη ζε επηθίλδπλνπο ρώξνπο. 

 Μελ κεηαθέξεηο θαη θαηαλαιώλεηο νηλνπλεπκαηώδε πνηά θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ. 

 Να εηδνπνηείο ακέζσο ηνλ Πξντζηάκελό ζνπ αλ δηαπηζηώζεηο βιάβε 
ζηηο κεραλέο ή εγθαηαζηάζεηο ή αθόκε θαη αλζξώπηλν ιάζνο πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηύρεκα. 

 Μελ παξελνριείο, κεηαηνπίδεηο, βιάπηεηο ή θαηαζηξέθεηο 
εγθαηαζηάζεηο ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Πξντζηάκελνπ ζνπ. 

 Μελ ξίρλεηο ζηα δάπεδα αληηθείκελα ή νπζίεο πνπ κπνξεί λα ηα 
θάλνπλ νιηζζεξά. 

 Μελ έρεηο ηελ πιάηε ζνπ γπξηζκέλε πξνο ην θελό όηαλ ηξαβάο 
θάπνην πιηθό πνπ είλαη βαξύ ή θάηη πνπ έρεη ζθαιώζεη. 

 

  

 Να ζπγθξαηείο ζηαζεξό ην πιηθό πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθηλήζεηο, έηζη 
ώζηε λα κελ κπνξεί λα ζνπ θύγεη ή λα γιηζηξήζεη. 

 Με ζηέθεζαη θάησ από θξεκαζκέλα θνξηία ή θνξηία πνπ 
αλπςώλνληαη ή θνληά ζε ηελησκέλα ζρνηληά θαη ζπξκαηόζρνηλα. 

 Μελ κπαίλεηο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο αλ δε βεβαησζείο όηη αεξίδνληαη 
θαλνληθά, όηη δελ είλαη επηθίλδπλνη, εθηόο αλ έρεηο ιάβεη ηα θαηάιιεια γηα 
ηελ πεξίπησζε κέηξα αζθάιεηαο. 

 Μελ επαλαπξνζδηνξίδεηο, απνκαθξύλεηο, ηξνπνπνηείο, ραιάο, 
θαηαζηξέθεηο νπνηαδήπνηε ζήκαλζε  ή εμνπιηζκό αζθάιεηαο. 

 Με ρξεζηκνπνηείο εμνπιηζκό, πιηθά θαη ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ε ρξήζε 
δελ ζνπ έρεη εμνπζηνδνηεζεί. 

 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
 

 Να ρξεζηκνπνηείο ηα πξνβιεπόκελα αζθαιή κέζα πξόζβαζεο ή 
εμόδνπ θαηά ηελ πξνζέιεπζε ή ηελ απνρώξεζή ζνπ από ηελ εξγαζία. 

 Μελ θπθινθνξείο άζθνπα εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 Μελ θπθινθνξείο ζε ρώξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ή 
θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ κόλν ζηνπο πξνβιεπόκελνπο αζθαιείο 
δηαδξόκνπο. 

 Απαγνξεύεηαη λα επηβηβάδεζαη ζε νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη γεληθά ζε 
νπνηνδήπνηε κεράλεκα πνπ δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ηε κεηαθνξά 
αλζξώπσλ. 

 Φξόληηζε λα παξακέλνπλ ειεύζεξνη νη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο, ηα 
θιηκαθνζηάζηα, νη ζθαισζηέο από εκπόδηα θαη δηάθνξα πιηθά. 

 Να θνηηάδεηο πίζσ πξηλ νπηζζνρσξήζεηο. 

 Μελ παξακέλεηο κεηαμύ δπν νρεκάησλ ή πίζσ από όρεκα πνπ έρεη 
ζηακαηήζεη πξνζσξηλά. 
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ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ  ΥΡΖΖ ΚΛΗΜΑΚΩΝ 
 

 Να δηαηεξείο ηνπο δηαδξόκνπο θπθινθνξίαο θαζαξνύο από κπάδα, 
δηάθνξα αληηθείκελα θαη άιια εκπόδηα. 

 Να ρξεζηκνπνηείο δηαδξόκνπο κε ειάρηζην πιάηνο 60 εθαηνζηά. 

 Υξεζηκνπνίεζε ππεξπςσκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη δηαδξόκνπο πνπ 
έρνπλ πιεπξηθή πξνζηαζία θαηά ηεο πηώζεο (θνππαζηή ζε ύςνο ελόο 
κέηξνπ, ελδηάκεζε ξάβδν θαη ζνβαηεπί). 

 Να θαηαζθεπάδεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο θεθιηκέλεο δηαβάζεηο κε 
κηθξή θιίζε θαη αληηνιηζζεηηθή πξνζηαζία (εγθάξζηα περάθηα ή 
θαηάιιειε επίζηξσζε). 

 
 
 
 
 

 
 

  

 Να εμεηάδεηο πξνζερηηθά ηε ζθάια πξηλ ηε ρξεζηκνπνηήζεηο. 

 Να πξνζέρεηο ηα πγξά, ιαδσκέλα ή ζθεπαζκέλα κε πάγν ζθαιηά. 

 Με ρξεζηκνπνηείο πξνρεηξνθηηαγκέλεο, ειαηησκαηηθέο  ζθάιεο ή 
ζθάιεο κε θαθνθαξθσκέλα εμσηεξηθά ζθαινπάηηα. 

 Να ζηεξεώλεηο ηηο ζθάιεο γηα λα απνθεύγεηο ηα γιηζηξήκαηα θαη ηηο 
αλαηξνπέο. 

 Να βεβαηώλεζαη όηη ε ζθάια πξνεμέρεη πεξηζζόηεξν από 1 κέηξν από 
ην επίπεδν πνπ ζέιεηο λα θηάζεηο. 

 Να ζπκάζαη όηη ε ζσζηή θιίζε κίαο ζθάιαο είλαη 1:4. 

 Με γέξλεηο πξνο ηα πιάγηα όηαλ είζαη πάλσ ζε ζθάια. 

 Να βιέπεηο πξνο ηε ζθάια όηαλ αλεβαίλεηο θαη θαηεβαίλεηο. 

 Μελ θξαηάο ζηα ρέξηα ζνπ εξγαιεία ή άιια βαξηά αληηθείκελα όηαλ 
θηλείζαη ζε θνξεηή ζθάια, θαιύηεξα δέζε ηα ζην ζώκα ζνπ ή βάιε ηα ζε 
ζάθν θιεηζηό θαη δεκέλν πάλσ ζνπ ή αλέβαζέ ηα κε ζρνηληά. 

 Με ρξεζηκνπνηείο κεηαιιηθέο ζθάιεο θνληά ζε ειεθηξνθόξα ζηνηρεία 
θαη γξακκέο. 

 Μελ ελώλεηο κε πξνζσξηλά κέζα δπν θιίκαθεο κηθξόηεξεο γηα λα 
θηηάμεηο κηα κεγάιε. 

 Μελ εξγάδεζαη ζε ζθάια πςειόηεξε από 6 κέηξα ρσξίο δώλε 
αζθαιείαο. 
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ΥΡΖΖ ΚΑΛΩΗΩΝ  ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ 
 

 Μελ απνζπλαξκνινγείο ηηο ζθαισζηέο ή κέξε απηώλ αλ δελ ιάβεηο 
εληνιή από ηνλ Πξντζηάκελό ζνπ. 

 Να πξνζέρεηο πάληνηε πνύ ζα ζηεξίμεηο ηε ζθαισζηά (πρ όρη ζε 
πέηξεο) θαη πώο (πρ όρη ινμά), γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο θαηάξξεπζεο. 

 Να θαηαζθεπάδεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο δάπεδα κε πιάηνο από 60 
σο 150 εθαηνζηά, αλαιόγσο ηεο ρξήζεο ηνπο. 

 Οη ζθαισζηέο πνπ ρξεζηκνπνηείο πξέπεη λα έρνπλ πιεπξηθή 
πξνζηαζία θαηά ηεο πηώζεο (θνππαζηή ζε ύςνο ελόο κέηξνπ, 
ελδηάκεζε ξάβδν θαη ζνβαηεπί). 

 Μελ αθήλεηο θελά κεηαμύ ησλ καδεξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηείο γηα 
δάπεδν. Σα καδέξηα πξέπεη λα έρνπλ πάρνο ηνπιάρηζηνλ 5 
εθαηνζηά. 

 Μελ αλεβαίλεηο ζε ζθαισζηά αλ δελ αηζζάλεζαη θαιά ή πάζρεηο από 
πςνθνβία. 

 Μελ αλεβαίλεηο ζε ζθαισζηέο όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ην 
επηηξέπνπλ (βξνρή, αέξαο, πάγνο). 

 Να ρξεζηκνπνηείο ζθαισζηέο πηζηνπνηεκέλεο πνπ θέξνπλ ζθξαγίδα 
ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 Με ρξεζηκνπνηείο ζθνπξηαζκέλεο ή εκθαλώο θαθνκεηαρεηξηζκέλεο 
ζθαισζηέο. 

 
 

 
 

  

 Να θπιάγεηο ηα εξγαιεία ζε αζθαιείο ζέζεηο. 

 Μελ εγθαηαιείπεηο ζην έδαθνο ή ζην δάπεδν εξγαζίαο θνθηεξά ή 
αηρκεξά αληηθείκελα (θαξθηά, θηπάξηα, αμίλεο θιπ). 

 Μελ ηνπνζεηείο ζηηο ηζέπεο ζνπ εξγαιεία ή άιια αληηθείκελα κε νμεία 
θόςε ή αηρκή. Πξέπεη λα κπαίλνπλ ζε εηδηθνύο ζάθνπο – θηβώηηα. 

 Να ηνπνζεηείο ηα εξγαιεία θαη ηα δηάθνξα πιηθά κέζα ζε ζαθίδηα όηαλ 
εξγάδεζαη ζε θιίκαθεο. 

 Με ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία πνπ δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 Να ρξεζηκνπνηείο πάληα ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ θάζε εξγαζία. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείο πεπηεζκέλν αέξα γηα θαζάξηζκα ηεο ζηνιήο 
εξγαζίαο ζνπ. 

 Γλώξηδε όηη γηα ηα αηπρήκαηα δελ επζύλνληαη ηα εξγαιεία, αιιά απηνί 
πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ. 
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ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ  ΥΔΗΡΗΜΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ - ΟΥΖΜΑΣΩΝ 

 

 

 Μελ ρξεζηκνπνηείο κεραλέο, εξγαιεία θαη ζπζθεπέο γηα άιιν 
ζθνπό από εθείλν πνπ έρνπλ κειεηεζεί ή θαηαζθεπαζηεί. 

 Μελ επεκβαίλεηο ζε ρεηξηζηήξηα, κεραλήκαηα ή ειεθηξηθά 
δίθηπα, ή ζπζθεπέο εθ΄ όζνλ δελ έρεηο πάξεη εληνιή λα ηα 
ρεηξίδεζαη ή λα ηα ζπληεξείο. 

 Μελ αθήλεηο ζηε κέζε εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ειεθηξνινγηθά, δεκηνπξγώληαο έηζη αλαζθαιείο θαηαζηάζεηο. 

 Μελ έξρεζαη ζε επαθή κε ζηνηρεία ή ειεθηξνθόξα θαιώδηα, 
νπνηαδήπνηε ηάζε θαη αλ έρνπλ. 

 

 Να δηαθόπηεηο ηελ παξνρή ηνπ ξεύκαηνο όηαλ εθηειείο 
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. 

 Να ρξεζηκνπνηείο ηηο νδεγίεο ρξήζεο ησλ ειεθηξηθώλ/ 
ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. 

 Με ρξεζηκνπνηείο ζπζθεπέο κε θζαξκέλε κόλσζε. 

 Με πηέδεηο ηα ζεκεία επαθήο ηνπο κε ην ειεθηξηθό δίθηπν. 

 Να ζέηεηο εθηόο ιεηηνπξγίαο ηηο ζπζθεπέο γηα αιιαγέο ή 
ηξνπνπνηήζεηο. 

 Να ρξεζηκνπνηείο κε αγώγηκν εμνπιηζκό. 

 Να θαιύπηεηο, θαηαγξάθεηο ή ζθεπάδεηο όια ηα θαιώδηα. 

 Να ηνπνζεηείο ηηο θαισδηώζεηο έηζη ώζηε λα κελ είλαη εύθνιε 
ε δεκηά από ηξίηνπο. 

 Να ρξεζηκνπνηείο εηδηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο όηαλ 
ρξεζηκνπνηείο ξεύκα πςειήο ηάζεο. 

 Να θιεηδώλεηο πάληνηε ηνλ ππνζηαζκό θαη ηνπο ζηαζκνύο 
ειέγρνπ.  

 

  

 Να ρξεζηκνπνηείο ην κεράλεκα ζύκθσλα κε ην εγρεηξίδην 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ ην ζπλνδεύεη. 

 Να απνθεύγεηο επξεζηηερλίεο, πξνζαξκνγέο, ππεξθνξηώζεηο 
γηαηί δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο νη νπνίνη νδεγνύλ αθόκε θαη ζε 
ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα. 

 Με κεηαθέξεηο πξνζσπηθό κε ΜΔ. 

 Να θαηεβάδεηο όια ηα εμαξηήκαηα (π.ρ. ιεπίδα, αλακνριεπηήο, 
θάδνο) θαηά ηελ ζηάζε ή ζηάζκεπζε κεραλήκαηνο. 

 Να δίλεηο πξνζνρή ζηα ελαέξηα εκπόδηα (ηδίσο δίθηπα ΓΔΖ).   

 Μελ αλεθνδηάδεηο ην κεράλεκα ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο. 

 Μελ εγθαηαιείπεηο ην κεράλεκα ελώ αθόκε ιεηηνπξγεί. 
 

 Μελ ππεξθνξηώλεηο ην θνξηεγό ζνπ. 

 Να ζθεπάδεηο ηελ θαξόηζα όηαλ κεηαθέξεηο ςηιόθθνθα αδξαλή. 

 Να βεβαηώλεζαη όηη δελ βξίζθνληαη άηνκα ή αληηθείκελα δίπια 
ζην θνξηεγό, πξηλ μεθηλήζεηο. 

 Να αζθαιίδεηο ην θνξηεγό θαηά ηε ζηάζε θαη ηε θόξησζε. 

 Να δηαηεξείο ηα ειαζηηθά πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε. 
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ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΔΗ  ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 
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 Να ειέγρεηο ηνλ εμνπιηζκό θαη ηα εξγαιεία ηνπο ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ θαη λα ηνλ δηαηεξείο ζε θαιή 
θαηάζηαζε. 

 Να ειέγρεηο όηη όινο ν εμνπιηζκόο είλαη εθνδηαζκέλνο κε κεηξεηέο 
νη νπνίνη έρνπλ  πηζηνπνηεηηθό βαζκνλόκεζεο ζε ηζρύ, αλ 
απαηηείηαη, ή έρνπλ βαζκνλνκεζεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο, ιεηηνπξγνύλ ηθαλνπνηεηηθά θαη 
αληηθαζίζηαληαη όηαλ ππνζηνύλ βιάβε. 

 Να ειέγρεηο ηα θαιώδηα, ηνπο κεηξεηέο, θαη ηελ έληαζε ηνπ 
ξεύκαηνο. 

 Να θνξάο θαηάιιειε κάζθα κε ζθνύξν γπαιί θαη λα 
ρξεζηκνπνηείο θαηάιιεια γάληηα. 

 Μελ επεκβαίλεηο ζηελ εζσηεξηθή θαισδίσζε θαη 
ζπλδεζκνινγία ηεο κεραλήο εθηόο εάλ έρεηο νξηζηεί. 

 Με θέξεηο πνηέ ζε επαθή ηζηκπίδα ή ειεθηξόδην κε θηάιε 
αεξίνπ. 

 Να γεηώλεηο πάληνηε ηε κεραλή. 

 Μελ αιιάδεηο ειεθηξόδηα ή θαιώδηα αλ δελ θνξάο γάληηα. 

 Με ρξεζηκνπνηείο θζαξκέλα θαιώδηα. 

 Να ζθεπάδεηο ηα θαιώδηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηάδξνκν 
θπθινθνξίαο κε ζαλίδεο ή καδέξηα. 

 Να ειέγρεηο ζπρλά ηα θαιώδηα (θαηόπηλ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο) 
θαη λα ηα επηζθεπάδεηο ή αληηθαζηζηάο όηαλ παξνπζηάζνπλ 
θζνξά. 

 Με ζπγθνιιείο ζε πγξή βάζε ή δάπεδν ή όηαλ βξέρεη. 

 Με ρξεζηκνπνηείο βξεγκέλν εμνπιηζκό. 
 

 

  

 Να ρξεζηκνπνηείο πάληνηε ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ 
ζνπ έρνπλ ρνξεγεζεί. Ζ ρξήζε ηνπο δελ απνηειεί επηινγή αιιά 
ππνρξέσζε. 

 Να ζπληεξείο θαη λα δηαηεξείο ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηα Μέζα 
Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ζνπ ρνξεγήζεθαλ θαη λα ηα 
ηνπνζεηείο ζε αζθαιέο κέξνο κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζνπ. 

 Με θνξάο πνηέ ζαγηνλάξεο, ηαθνύληα, πέδηια θαη άιια 
αθαηάιιεια παπνύηζηα. 

 Να κε θνξάο καληήιηα ιαηκνύ, αιπζίδεο, δαρηπιίδηα, ηαπηόηεηεο 
θαη ξνύρα πνπ πξνεμέρνπλ, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο ζνβαξνύ 
ηξαπκαηηζκνύ από πηάζηκν. 

 Μελ θπθινθνξείο γπκλόο από ηε κέζε θαη πάλσ θαη κε θνξάο 
θνληά παληειόληα ή ζνξηο. Κηλδπλεύεηο από ειίαζε, ςύμε, 
ηζηκπήκαηα θαη γδάξζηκν. 

 Να θνξάο πάληνηε ην πξνζηαηεπηηθό θξάλνο ζνπ. 

 Να θνξάο πάληνηε ηα πξνζηαηεπηηθά παπνύηζηα ζνπ. 

 Να θνξάο πξνζσπίδεο ή/θαη γάληηα όηαλ ε εξγαζία κπνξεί λα 
βιάςεη ηα κάηηα ή/θαη ηα ρέξηα αληίζηνηρα. 

 Να θνξάο δώλε αζθαιείαο όηαλ δελ ππάξρεη άιινο 
απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο πξνθύιαμεο από πηώζε. 
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ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΝΑΝΣΗ ΠΤΡΚΑΪΩΝ - ΔΚΡΖΞΔΩΝ  ΑΘΔΝΔΗΔ - ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ 
 

 Μελ θαπλίδεηο ζε ρώξνπο ή εγθαηαζηάζεηο επηθίλδπλεο γηα έθξεμε 
ή ππξθατά. 

 Μελ πεηάο ην ηζηγάξν ζηα ζθνππίδηα. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείο θσηηά γηα πξνζσπηθή εμππεξέηεζε θαη 
ζέξκαλζε. 

 Μελ ηνπνζεηείο θαύζηκα ή εθξεθηηθά θνληά ζε ειεθηξηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 Σνπνζέηεζε ζε αζθαιή ζέζε ηα εύθιεθηα πιηθά. 

 Μάζε πνύ βξίζθνληαη νη ππξνζβεζηήξεο, πώο ιεηηνπξγνύλ θαη ηί 
είδνπο θσηηέο ζβήλνπλ. 

 
ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ 

 

 Φξόληηζε γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθόηεξα ηεο 
ζέζεο εξγαζίαο ζνπ θαη ησλ εξγαιείσλ ζνπ. 

 Να επηζηξέθεηο ζηελ θαλνληθή ηνπο ζέζε όια ηα εξγαιεία θαη ηνλ 
εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνίεζεο θαη λα αλαθέξεηο θάζε ηπρνύζα 
βιάβε ή αλάγθε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πνπ δηαπίζησζεο. 

 Απέθπγε λα ξππαίλεηο ηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ, κελ πεηάο 
αλεμέιεγθηα δηάθνξα πιηθά, ζθνππίδηα θαη κπάδα εληόο απηνύ. 

 Να δηαηεξείο ηνπο ρώξνπο ησλ απνδπηεξίσλ, ρώξσλ εζηίαζεο, 
απνρσξεηεξίσλ θαζαξνύο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, έηζη ώζηε λα 
επηθξαηνύλ πγηεηλέο ζπλζήθεο. 

 
 

  Να αλαθέξεηο ακέζσο ζηνπο Πξντζηακέλνπο ζνπ νηηδήπνηε 
ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία ζνπ, αζζέλεηα, αηθλίδηα αδηαζεζία, ειαθξύ ή 
βαξύ ηξαπκαηηζκό. 

 Μελ πεξηπνηείζαη ην ηξαύκα κόλνο ζνπ, πήγαηλε ακέζσο γηα 
παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ. 

 Μελ επαλέξρεζαη ζηε εξγαζία ζνπ κεηά από ηξαπκαηηζκό ή 
αζζέλεηα πξηλ δηαπηζηώζεη ν γηαηξόο όηη είζαη ηθαλόο γηα εξγαζία. 

ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο: 

 Δθηίκεζε ηελ θαηάζηαζε (θίλδπλνη γηα ζέλα, ην ζύκα, ηνπο 
γύξσ όπσο ει. ξεύκα θαη εθηίκεζε ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο) 

 Γηαζθάιηζε ην ρώξν (απνκάθξπλε ηνλ θίλδπλν από ην ζύκα) 

 Γώζε επείγνπζα βνήζεηα αλαιόγσο ηεο πεξίπησζεο, αλ 
γλσξίδεηο (ζύκα κε πιήξεηο αηζζήζεηο, ρσξίο αηζζήζεηο, αιιά 
αλαπλνή, ρσξίο αλαπλνή αιιά κε ζθπγκό, ρσξίο ζθπγκό)  

 Εήηεζε επηπιένλ βνήζεηα (θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ, 
εηδηθεπκέλν άηνκν, ΔΚΑΒ) 

Όταν καλείς το ΔΚΑΒ πρέπει πάνηα να δίνεις ηις ακόλοσθες πληροθορίες : 

 Σνλ αξηζκό ηνπ ηειεθώλνπ ζνπ, 

 Σελ αθξηβή ηνπνζεζία ηνπ γεγνλόηνο, αξηζκό νδνύ αλ είλαη 
γλσζηόο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία, ηξόπνο πξνζέγγηζεο 
θιπ, 

 Σν είδνο θαη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ αηπρήκαηνο, 

 Σνλ αξηζκό, ην θύιν θαη πεξίπνπ ηελ ειηθία ησλ ζπκάησλ, θαη 
νηηδήπνηε γλσξίδεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπο, θαη Λεπηνκέξεηεο γηα 
ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθάιεζαλ ην αηύρεκα, πρ αέξηα, επηθίλδπλα 
πιηθά(εύθιεθηα ή δηαβξσηηθά), ειεθηξηθή γξακκή ηζρύνο, νκίριε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β - ΠΗΝΑΚΑ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 
ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΗΣΛΟ 

1933 406/A Π.Γ. 22/12/33 Πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ. 

1950 82/A Β.Γ. 16/17.3.50 Δπίβιεςε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

1969 1Β/69 ΤΑ ζη/116464/69 Πεξί όξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ κεηαθνξά πξνζώπσλ δηα θνξηεγώλ ηδησηηθήο 
ρξήζεσο. 

1974 1266/B Τ.Α .Γ1γ/9900/74 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηηο Γ1/2400/75 (371/Β/75) 
θαη Αηβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 371Β ΤΑ Γ1/2400/75 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηελ Αηβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 189/A N. 158/75 Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ ππό ηάζη. 
 

 
1978 

 
3/A 

 
Π.Γ. 17/78 

Πεξί ζπκπιεξώζεσο ηνπ από 22/29.12.33 Π. δ/ηνο πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ θαη 
ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ. 
 

1978 20/Α Π.Γ.95/78 Πεξί κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 
ζπγθνιιήζεσλ. 
. 

1980 338/Β ΤΑ Αηβ/2055 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ. 

1980 193/A Π.Γ. 778/80 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. 
 

1981 195/A Ν. 1181/81 Πεξί θπξώζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεύε ην έηνο 1960 ππ' αξ.115 ζπκβάζεσο 
"πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηαο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο" 
(78/610/ΔΟΚ). 
 

1981 260/A Π.Γ. 1073/81 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηειέζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκώλ θαη 
πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ/ δηνξζώζεηο ζθαικάησλ. 

1983 121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82 Έγθξηζε πξόηππεο πξνδηαγξαθήο ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε νδνύο 
εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. 
 

1983 126/A Ν. 1396/83 Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκηθέο θαη 
ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα. 
 

1984 49/A Ν. 1430/84 Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνύο πκβάζεηο Δξγαζίαο " πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο 
αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία" θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε 
κε απηή. 
 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ζκεξνιόγην κέηξσλ αζθάιεηαο 
 

1985 212A N. 1568/85 Νόκνο Πιαίζην 
 

1985 280/B ΤΑ 2ζη/1539/85 Βαζηθνί θαλόλεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ & ησλ εξγαδόκελσλ από 
ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 
 

1986 570/Β ΤΑ αξ. Οηθ. 
56206/1613 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ 
εξγνηαμίνπ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ θαη 
85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 1981 
θαη 11εο Ηνπιίνπ 1985. 
 

1987 149/A Π.Γ. 315/87 ύζηαζε επηηξνπήο Τ+Α ηεο εξγαζίαο (ΔΤΑΔ) ζε εξγνηάμηα νηθνδόκσλ θαη ελ γελεί 
ηερληθώλ έξγσλ. 

1987 291/Β ΤΑ 281/Β/87 πζθεπέο πίεζεο θαη κέζνδνη ειέγρνπ απηώλ. 
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1987 467/B ΑΠ. 131325/87 ύζηαζε κηθηώλ Δπηηξνπώλ Διέγρνπ ζε νηθνδνκέο θαη εξγνηαμηαθά έξγα. 
 

1987 624/Β ΤΑ Β/19338/1944/87 Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε. 
 

1987 624/Β ΤΑ Β/19339/1945/87 Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε, θαηαζθεπαζκέλεο από θεθξακκέλν ή 
κε αινπκίλην. 
. 

1987 625/Β ΤΑ Β/1934/1946/87 πγθνιιεηέο θηάιεο αεξίνπ από κε θεθξακκέλν ράιπβα. 
 

1988 138/A Π.Γ. 294/88 Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο Σερληθνύ αζθαιείαο (ΣΑ) θαη Γηαηξνύ Δξγαζίαο, 
Δπίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ΣΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη 
εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν 1568/85 "Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 
Δξγαδόκελσλ"  
 

1988 751/Β ΤΑ αξ. Οηθ. 
69001/1921 

Έγθξηζε ηύπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή  ηηκή ζηάζκεο ζνξύβνπ κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθόηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηώλ, ησλ 
ππξγνγεξαλώλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζπγθόιιεζεο θαη ηζρύνο 
 

1989 567/B ΚΤΑ 1197/89 Σαμηλόκεζε ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ παξαζθεπαζκάησλ. 

1989 85/A Ν. 1837/89 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ θαηά ηελ απαζρόιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 

1989 930/B ΑΠ. 131099/89 Πξνζηαζία  ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε πγεία ηνπο κε 
ηελ απαγόξεπζε νξηζκέλσλ εηδηθώλ παξαγόλησλ θαη /ή νξηζκέλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ (88/364/ΔΟΚ). 
 

1990 11/A Π.Γ 31/90 Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 
ηερληθώλ έξγσλ.[ΣΡ.Π.Γ 49/91(180/Α)]. 
 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καζνξηζκόο επηθίλδπλσλ, βαξηώλ, ή αλζπγηεηλώλ εξγαζηώλ γηα ηελ απαζρόιεζε 
ησλ αλήιηθσλ. 
 

1991 180/A Π.Γ.49/91 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ.31/90 
 

1991 38/A Π.Γ. 85/91 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θίλδπλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν ηεο 
έθζεζεο ηνπο ζην ζόξπβν  θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 
86/188 ΔΟΚ. 
 

1991 431/Β ΤΑ 12479/Φ17/414/91 Απιά δνρεία πίεζεο 
 

1991 487/Β ΤΑ Β./15233/3.7.91 ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ. 
 

1992 182/Α Ν. 2094 Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 
 

1992 370/B ΑΠ. 1872/92 Ρύζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνύ 
ζηα νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα. 
 

1992 74/A Π.Γ. 157/92 Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθώλ 
απνθάζεσλ πνπ εθδόζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν 1568/85 Τγηεηλή θαη 
Αζθάιεηα Δξγαζίαο ζην δεκόζην ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. 
 

1993 34/A Π.Γ. 77/93 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη βηνινγηθνύο 
παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 
88/642/ΔΟΚ.  
 

1993 160/A Π.Γ. 377/93 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο 89/392/ΔΟΚ θαη 91/368/ΔΟΚ 
ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο (ζπκπι. Π.Γ. 18/1996) 
 

1993 187/B ΑΠ. Β4373/1205/93 Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  
 

1993 665/B ΑΠ. 
15177/Φ17.4/404/93 

Αλαγλώξηζε δπλαηόηεηαο αλάιεςεο Δξγαζηώλ ειέγρνπ δνρείσλ πίεζεο θαη 
ζπζθεπώλ αεξίνπ. 
 

1993 756/Β ΑΠ. 
16440/Φ.10.4/445/93 

Καλνληζκόο  παξαγσγήο  θαη  δηάζεζεο  ζηελ  αγνξά  ζπλαξκνινγνύκελσλ  
κεηαιιηθώλ  ζηνηρείσλ  γηα  ηελ  αζθαιή  θαηαζθεπή  θαη  ρξήζε  κεηαιιηθώλ  
ζθαισζηώλ. 

1993 673/B ΑΠ. 
14165/Φ17.4/373/93 

Καλνληζκόο γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη θπθινθνξία ησλ δνρείσλ πίεζεο θαη 
ησλ ζπζθεπώλ αεξίνπ. 
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1994 220/A Π.Γ. 395/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ 
εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 
νδεγία 89/655/ΔΟΚ 
 

1994 220/A Π.Γ. 396/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο 
εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ 

1994 221/A Π.Γ. 397/94 Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθό ρεηξηζκό θνξηίσλ 
όπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρώξαο ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ. 

1994 221/A Π.Γ. 398/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία γηα ηε ρξήζε  ζε 
εμνπιηζκό κε νζόλε νπηηθήο απεηθόληζεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
90/70/ΔΟΚ 
 

1994 221/A Π.Γ. 399/94 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε 
θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο  θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
90/394 ΔΟΚ. 
 

1994 450/B ΑΠ. 8881/94 Σξνπνπνίεζε ηεο 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) θνηλήο απόθαζεο ησλ ππνπξγώλ 
Δζλ. Οηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηα κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/95/ΔΟΚ 
θαη 93/68/ΔΟΚ.  
 

1994 705/B ΑΠ. 378/94 Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θη επηζήκαλζε απηώλ ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ επξσπατθώλ θνηλνηήησλ 
67/548/ΔΟΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 
 

1995 6/A  Γηνξζώζεηο ζθαικάησλ ζηα Π.Γ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 
398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) 
 

1995 67/A Π.Γ. 105/95 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ. 
 

1995 97/A Π.Γ. 186/95 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν έθζεζεο 
ηνπο ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 
θνηλνηηθέο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ. 
 

1996 10/A Π.Γ. 16/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ. 
 

1996 11/A Π.Γ. 17/96 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.  
 

1996 12/A Π.Γ. 18/96 Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ/ΣΟ 337/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε ζπκκόξθσζε πξνο 
ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ. 

1996 212/A Π.Γ. 305/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ζηα 
πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ.  
 

1997 150/Α Π.Γ  174/97 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  Π.Γ 186/95 

1997 150/Α Π.Γ  175/97 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  Π.Γ 70α/ 88 

1997 150/Α Π.Γ 176/97 Μέηξα  γηα  ηελ  βειηίσζε  ηεο  αζθάιεηαο  θαη  πγείαο  θαηά  ηελ  εξγαζία  ησλ  
εγθύσλ, ιερώλσλ  θαη  γαινπρνπζώλ  εξγαδνκέλσλ , ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  
νδεγία  92/85/ΔΟΚ 
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1998 67/Α Π.Γ 62/98 Μέηξα  γηα  ηελ  πξνζηαζία  ησλ  λέσλ  θαηά  ηελ  εξγαζία  , ζε  ζπκκόξθσζε  κε  
ηελ  νδεγία  94/33/ΔΚ 

1999 9/Α Π.Γ 15/99 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  ΄΄Πξνζηαζία  ησλ  εξγαδνκέλσλ  από  θηλδύλνπο  πνπ  
δηαηξέρνπλ  ιόγσ  ηεο  έθζεζεο  ηνπο  ζε  βηνινγηθνύο  παξάγνληεο  θαηά  ηελ  
εξγαζία  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηηο  νδεγίεο  90/679/ΔΟΚ  θαη  93/88/ΔΟΚ’’  (97/Α) 
όπσο  ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  π.δ  174/97 (150/Α) ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηηο  νδεγίεο  
97/59/ΔΚ  θαη  97/65/ΔΚ  ηεο  Δπηηξνπήο. 

1999 94/Α Π.Γ 88/99 Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  γηα ηελ  νξγάλσζε  ηνπ  ρξόλνπ  εξγαζίαο  ζε  
ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  93/104/ΔΚ 

1999 94/Α Π.Γ 89/99 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  395/94  ΄΄Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  αζθάιεηαο  θαη  πγείαο  
γηα  ηε  ρξεζηκνπνίεζε  εμνπιηζκνύ  εξγαζίαο  από  ηνπο  εξγαδόκελνπο  θαηά  ηελ  
εξγαζία  ηνπο  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  89/655/ΔΟΚ΄΄  (220/Α) ζε  
ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  95.63/ΔΚ  ηνπ  πκβνπιίνπ 

1999 102/Α Π.Γ 95/99 Όξνη ίδξπζεο  θαη  ιεηηνπξγίαο  Τπεξεζηώλ  Πξνζηαζίαο  θαη  Πξόιεςεο 

1999 134/Α Π.Γ 136/99 Οξγάλσζε  Τπεξεζηώλ  ώκαηνο  Δπηζεώξεζεο  Δξγαζίαο. 

2000 111/Α Π.Γ 127/00 Σξνπνπνίεζε  θαη  ζπκπιήξσζε  ηνπ  π.δ  399/94 ΄΄ Πξνζηαζία  ησλ  εξγαδνκέλσλ  
από  ηνπο  θηλδύλνπο  πνπ  ζπλδένληαη  κε  ηελ  έθζεζε  ζε  θαξθηλνγόλνπο  
παξάγνληεο  θαηά  ηελ  εξγαζία  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  ηνπ  πκβνπιίνπ  
90/394/ΔΚ΄΄ ( 221/Α) ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  97/42-ΔΚ  ηνπ  πκβνπιίνπ. 

2000 241/Α Π.Γ 304/00 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  395/94 ΄΄Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  αζθάιεηαο  θαη   πγείαο  
γηα  ηελ  ρξεζηκνπνίεζε  εμνπιηζκνύ  εξγαζίαο  από  ηνπο  εξγαδόκελνπο  θαηά  
ηελ  εξγαζία  ηνπο  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  89/655/ΔΟΚ΄΄ (ΦΔΚ 220/Α/19-
12-94) όπσο  απηό  ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  π.δ 89/99΄΄Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ 
395/94 ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  95/63/ΔΚ  ηνπ  πκβνπιίνπ΄΄(ΦΔΚ 94/Α/13-
5-1999)      

2000 1176/Β ΑΠ. νηθ 433 Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ 
γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκόζηνπ Έξγνπ. 

2001 266/Β ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177 Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 

2001 686/Β ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85 Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο ζην ζηάδην ηεο 
νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε θάζε Γεκόζην Έξγν. 

2003 16/Α ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889 Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΑΤ θαη ΦΑΤ) 

2003 946/Β ΤΑ 502/9-7-2003 Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Έξγσλ εληόο θαη εθηόο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα. 

2003 44/Α Π.Γ. 42/0/21.2.2003 ρεηηθά µε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη 
ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ νη νπνίνη είλαη δπλαηόλ λα εθηεζνύλ ζε θίλδπλν 
από εθξεθηηθέο αηµόζθαηξεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 1999/92/ΔΚ ηεο 16

εο
 

Γεθεκβξίνπ 1999 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (E.E. L 
23/57/28-01-2000). 

 

2003 44/Α Π.Γ.43/03/21.2.2003 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ. 399/94 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνµέλσλ από 
ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαηά 
ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ» (221/Α) ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 1999/38/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29

εο
 Απξηιίνπ 1999 

(E.E. L 138/01-06-1999). 
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2003 50/A Π.Γ.50/03/3.3.2003 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Γηαηαγκάησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε εθηέιεζε ηνπ 
Νόκνπ 6422/1934, όπσο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ηξνπνπνηεζεί κεηαγελέζηεξα, πνπ 
αθνξνύλ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Ζιεθηξνιόγνπ. 

2003 892/B 3/14/2.7.2004 Καζνξηζκόο αλσηάησλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 
Βηνκεραληθέο, Βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο γηα ην Β’ 
εκεξνινγηαθό εμάκελν 2003. 

2003 946/B ΓΗΠΑΓ/νηθ/52 Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ εληόο 
θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα. 

2003 1186/B Οηθ 
15085/593/25.8.2003 

Καλνληζκόο Διέγρσλ Αλπςσηηθώλ Μεραλεκάησλ. 
 

2003 1624/B 131784/5.11.2003 Δπηκόξθσζε ηερληθώλ αζθάιεηαο επηπέδνπ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ. 
 

2003 875/B 130621/2.7.2003 Δξγαζίεο, έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο απαγνξεύεηαη λα απαζρνινύληαη νη 
αλήιηθνη.  

 

2004 470/Β/ Φ.7.5/1816/88/5.3.200
4 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ 
Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Ζ.Δ) κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

2004 845/B 80025/9.6.2004 Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζύλζεσλ: α) πλζεθώλ Δξγαζίαο, β) 
Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκόξθσζεο θαη Παξαθνινύζεζεο Πνιηηηθήο 
πλζεθώλ Δξγαζίαο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, θαη γ) Κέληξνπ Τγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο. 

2004 121/A Π.Γ. 
155/2004/5.7.2004 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 395/1994 ¨Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο 
γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ 
εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ¨ (Α’ 220) όπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 2001/45/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27

εο
 Ηνπλίνπ 2001. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
 
 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΜΑΠ 
 
 
ηηο ....../....../2020_....... δηαλεκήζεθαλ ηα παξαθάησ Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο  

 
............................................... 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
ζηνπο παξαθάησ εξγαδόκελνπο ζηνπο νπνίνπο έγηλε εθπαίδεπζε αζθάιεηαο 
ζρεηηθά κε 

1. ηε λνκνζεζία γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο πνπ ηζρύεη γηα ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

2. ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ εξγαζία 
3. ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

 
Γηα ηελ εθπαίδεπζε αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην έληππν πνπ επηζπλάπηεηαη. 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΣΑΙΡΙΑ 

 

……………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ - ΔΚ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΡΩΝ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Τπόδεηγκα γηα ηελ «Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε» ηνπ έξγνπ 
(ΠΓ 305/1996, Άξζξν 3, Παξάγξαθνο 12) 

 

Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ:  

 

Αξηζκόο αδείαο:  

 

Κύξηνο ηνπ έξγνπ:  

 

Δίδνο ηνπ έξγνπ:  

 

Kύξηνο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ:  

 

πληνληζηήο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ:  
 

πληνληζηήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:  

 

Πξνβιεπόκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ:  

 

Πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηνπ εξγνηαμίνπ:  

 

Πξνβιεπόκελνο κέγηζηνο αξηζκόο εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην: 

 

Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο εξγνιάβσλ, ππεξγνιάβσλ θαη απηναπαζρνινύκελσλ ζην εξγνηάμην: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. ΜΕΛΕΣΗ:                            22/2020 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

Δ/νζη Σετνικών Τπηρεζιών - 

Περιβάλλονηος & Πολιηικής 

Προζηαζίας 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΌ 

ΘΔΟΜΗΝΙΑ ΣΗΝ Σ.Κ 

ΚΑΛΤΒΙΩΝ» 

Σμήμα Σετνικών Έργων – 

Προμηθειών & Διενέργειας 

Διαγωνιζμών 

 

**************************  
 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ - ΠΗΝΑΚΔ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 
 

ΑΓ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ 

10 Δθζθαθέο θαη 
ρσκαηνπξγηθέο 
εξγαζίεο  

Πηώζεηο αηόκσλ ζηελ 
εθζθαθή  

 Πεξίθξαμε 

 ήκαλζε 

 

Πηώζεηο νρεκάησλ 
ζηελ εθζθαθή 

 ήκαλζε- πεξίθξαμε 

 Σήξεζε απόζηαζεο αζθαιείαο από ην ρείινο ηνπ 
πξαλνύο 

 

Πηώζεηο πιηθώλ θαη 
αληηθεηκέλσλ 

 Πεξίθξαμε 

 Απνζέζεηο πιηθώλ ζε απόζηαζε αζθαιείαο από ην 
ρείινο ηνπ πξαλνύο (ηνπιάρηζηνλ 0,60 κέηξα) 

 Έκπεηξν πξνζσπηθό 

 Δπίβιεςε εξγαζηώλ 

 

θόλε  Γηαβξνρή κπαδώλ θαη νδώλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ. 

 θέπαζκα θνξηεγώλ πνπ κεηαθέξνπλ ιεπηόθνθθν 
πιηθό εθζθαθήο θαη πιήξσζεο. 

 

Τπόγεηα δίθηπα  Δλεκέξσζε γηα ηα ππάξρνληα δίθηπα (ζρέδηα,θιπ) 

 Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή 

 



 ΚτΔ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 
ΑΤ ΔΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΌ 

ΘΔΟΜΗΝΙΑ ΣΗΝ Σ.Κ ΚΑΛΤΒΙΩΝ» 
 
 
 
 

 

ελίδα 33 από 37 

ΑΓ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΠΡΟΘΔΣΑ ΜΔΣΡΑ 

15 Πιαθνζηξώζεηο Πηώζεηο πιηθώλ θαη 
αληηθεηκέλσλ 

 Πεξίθξαμε 

 Απνζέζεηο πιηθώλ ζε απόζηαζε αζθαιείαο από ην 
ρείινο ηνπ πξαλνύο (ηνπιάρηζηνλ 0,60 κέηξα) 

 Έκπεηξν πξνζσπηθό 

 Δπίβιεςε εξγαζηώλ 

 

θόλε  Υξήζε ΜΑΠ θαη εηδηθόηεξα γπαιηά θαηά ηελ θνπή 
πιαθώλ 

 θέπαζκα θνξηεγώλ πνπ κεηαθέξνπλ πιάθεο 

 

Ζιεθηξνπιεμία θαηά 
ηελ ρξήζε θνπηηθώλ 

 Έιεγρνο θαισδίσλ θαη κνλσηηθώλ 

 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο 

 

20 Καινππώκαηα / 
μεθαινππώκαηα 

Κηππήκαηα ζηα ρέξηα  Έκπεηξν ζπλεξγείν από θαινππαηδήδεο  

 Γάληηα 

 Δθηεηακέλε ρξήζε έηνηκσλ θαινππηώλ ή 
επθνινζύλδεησλ θαινππηώλ (κεηαιιόηππνη) 

 

Κηππήκαηα ζηα πόδηα  Μεηαθνξά ζηνηρείσλ κε πξνζνρή – δύν άηνκα όπνπ 
ρξεηάδεηαη 

 Μεραληθή κεηαθνξά (δεο Κηππήκαηα ζην ζώκα από 
κεηαθνξά ζηνηρείσλ κε αλπςσηηθό) 

 Παπνύηζηα αζθαιείαο 

 ηάζκεπζε θνξηεγνύ θνληά ζην ζεκείν ρξήζεο ησλ 
πιηθώλ 

 

Κηππήκαηα ζην ζώκα 
από κεηαθνξά 
ζηνηρείσλ κε 
αλπςσηηθό (γηα 
αλπςσηηθέο εξγαζίεο 
δεο αληίζηνηρε 
δξαζηεξηόηεηα) 

 ακπάληαζκα από έκπεηξν ζακπαληαδόξν  

 Έκπεηξνο, αδεηνύρνο ρεηξηζηήο 

 Κνπκάλην – επίβιεςε από ηνλ εξγνδεγό 

 Απνκάθξπλζε πξνζσπηθνύ από ηελ πνξεία θίλεζεο 
ηνπ θνξηίνπ  

 πλερήο νπηηθή επαθή ρεηξηζηή κε ην θνξηίν 

 Γάληηα 
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 Παπνύηζηα αζθαιείαο 

 Κξάλνο αζθαιείαο 

Ρηλίζκαηα από ηηο 
πεηαινύδεο ζηα κάηηα 

 Με ςαζπξέο πεηαινύδεο 

 Γπαιηά  

 Υξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαινππηώλ 

 Υξήζε θαινππηώλ κε βηδσηέο πεηαινύδεο 

 

Τπνρώξεζε  
κεηαιιόηππνπ 

 Δγθεθξηκέλε κειέηε κεηαιιόηππνπ 

 Απαγόξεπζε ρξήζεο εκηηεινύο κεηαιιόηππνπ 

 Αζθαιήο έδξαζε κεηαιιόηππνπ 

 Αληηζηήξημε 

 

  Πηώζε από ύςνο   ηαζεξή ζέζε εξγαζίαο εξγαδόκελνπ  

 Αηνκηθή πξνζηαζία έλαληη πηώζεο (πξόζδεζε ζε 
ζηαζεξό ζεκείν κε δώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ) 

 

21 Μεηαθνξά 
νπιηζκνύ 

Λύζηκν θαη πηώζε 
νπιηζκνύ 

 Έκπεηξνη θνπκαληαδόξνη 

 Αζθαιέο δέζηκν θνξηίνπ (πληρηό) 

 Απνζηάζεηο αζθαιείαο 

 

 Σνπνζέηεζε 
νπιηζκνύ  

Κνςίκαηα, ηξππήκαηα  Μηθξέο πνζόηεηεο  

 Πξν-κνξθσκέλνο νπιηζκόο 

 Γάληηα 

 ηαζεξή ζέζε εξγαζίαο εξγαδόκελνπ  

 Κξάλνο 

 Υεηξηζκόο ηνπ νπιηζκνύ θάησ από ην ύςνο ηνπ 
ζώξαθα  

 

Πηώζε από ύςνο   ηαζεξή ζέζε εξγαζίαο εξγαδόκελνπ  

 Αηνκηθή πξνζηαζία έλαληη πηώζεο (πξόζδεζε ζε 
ζηαζεξό ζεκείν κε δώλε αζθαιείαο 5 ζεκείσλ) 

 

22 θπξνδεηήζεηο  Σζηκέλην ζηα κάηηα  Έκπεηξνο ρεηξηζηήο ηεο κπνύκαο  
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 Καζαξή πξέζα 

 Γπαιηά ή/θαη  άκεζν πιύζηκν 

 πλερήο επαθή ρεηξηηή πξέζαο θαη ζεκείνπ έθρπζεο  

 
 
 

Σζηκέλην ζην ζώκα   Γάληηα 

 Γαιόηζεο 

 Ρνύρα εξγαζίαο πνπ θαιύπηνπλ όιν ην ζώκα 

 

Κηύπεκα από ηε 
κπνύκα 

 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο ηεο κπνύκαο 

 Οπηηθή επαθή ηνπ ρεηξηζηή κε ηε κπνύκα 

 Καιή ζπληήξεζε ηεο πξέζαο θαη θαιόο θαζαξηζκόο 

 

Ζιεθηξνπιεμία  Έιεγρνο ελαεξίσλ θαισδίσλ ηάζεο πξηλ ηελ ζηάζε ηεο 
πξέζαο – εμαζθάιηζε κε επαθήο ηεο κπνύκαο ηεο 
πξέζαο κε ηα θαιώδηα 

 

30 Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

Κηππήκαηα ζηα ρέξηα  Γάληηα  

Κνπή κε ηξνρό  Σξνρόο κε πξνζηαηεπηηθό 

 Σαθηηθή ζπληήξεζε 

 Δμαζθάιηζε ηξνρνύ από πηώζε 

 

31 Ζιεθηξνινγηθέο 
Δξγαζίεο 

Ζιεθηξνπιεμία 
Δγθαύκαηα 

 Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 

 πληήξεζε εμνπιηζκνύ. 

 Δξγαζία ζε ζηεγλό δάπεδν. 

 

Αθηηλνβνιία  Καηάιιεια ΜΑΠ  

Ππξθαγηά  Δηδηθεπκέλν πξνζσπηθό 

 Καζαξηζκόο πεξηνρήο από εύθιεθηα πιηθά 

 Ππξνζβεζηήξεο ζε εηνηκόηεηα 

 

40 Υξήζε 
αλπςσηηθνύ  

Αλαηξνπή 
αλπςσηηθνύ 

 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο 

 Έιεγρνο ρώξνπ θαη δηαδξνκήο θνξηίνπ 

 Έιεγρνο θνξηίνπ - δηαγξάκκαηνο αλπςσηηθήο 
ηθαλόηεηαο 
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 Έιεγρνο ζηήξημεο 

 Οπδείο από ηελ πιεπξά θίλεζεο ηνπ θνξηίνπ 

Καηάξξεπζε 
αλπςσηηθήο δηάηαμεο 

 Πηζηνπνηεκέλε αλπςσηηθή δηάηαμε 

 Πεξηνδηθόο έιεγρνο ηνπ κεραλήκαηνο 

 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο 

 Καλείο θάησ από ηε δηαδξνκή ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ 
κπνύκα – Απνθιεηζκόο ηνπ ρώξνπ 

 

Πηώζε θνξηίνπ   Πηζηνπνηεκέλα (CE) παξειθόκελα 

 ακπαληάξηζκα κε ηελ επίβιεςε ηνπ ρεηξηζηή 

 Οπδείο θάησ  από ηε δηαδξνκή ηνπ θνξηίνπ θαη ηελ 
κπνύκα 

 Κξάλνο  

 

Πξόζθξνπζε ηνπ 
θνξηίνπ 

 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο 

 Οπηηθή επαθή ρεηξηζηή θαη θνξηίνπ  

 Γηαθνπή εξγαζηώλ κε αέξα πάλσ από 8 κπνθόξ ή θαη 
ιηγόηεξν αλάινγα κε ην βάξνο θαη ηελ επηθάλεηα ηνπ 
θνξηίνπ 

 Καηαθόξπθε κόλνλ αλύςσζε ηνπ θνξηίνπ 

 Μεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζε ρακειό ύςνο  

 

Ζιεθηξνπιεμία   Έιεγρνο ελαεξίσλ θαισδίσλ ηάζεο 

 Έκπεηξνο ρεηξηζηήο 

 Αίηεζε δηαθνπήο ηάζεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο  

 

50 ΓΗΑΦΟΡΑ    

Δξγαζίεο ζε 
ύςνο (ζε όιεο ηηο 
θάζεηο) 

Πηώζεο αηόκνπ από 
ύςνο 

 Υξήζε αζθαινύο πξόζβαζεο.  

 Αζθαιέο δάπεδν εξγαζίαο. 

 Εώλεο αζθαιείαο ή πξνζηαζία κε θηγθιηδώκαηα.  

 Έκπεηξν πξνζσπηθό. 

 Καιή θπζηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ 
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 ήκαλζε αζθαιείαο 

Μεηαθνξέο 
πιηθώλ 

Πηώζεηο αληηθεηκέλσλ  Οξζή ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζηα απηνθίλεηα 

 Αζθάιηζε αληηθεηκέλσλ 

 Απνθπγή ππεξθόξησζεο 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
Ο Αλάδνρνο αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σν έξγν αθνξά  ηελ απνθαηάζηαζε ηνηρίσλ, 

θαηαζθεπή αγσγνύ νκβξίσλ θαη αζθαιηόζηξσζε νδνύ. 

Οη κειέηε  ηνπ Έξγνπ εθπνλήζεθαλ από ηνλ Γήκν Καξύζηνπ 

Ο ΦΑΤ εθπνλείηαη ζύκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο ππνρξεώζεηο ηεο κειεηεηηθήο νκάδαο. Ζ 

νπνία έρεη ιάβεη ππόςε ηεο ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ γεληθόηεξα ζηελ αζθάιεηα ηνπ Έξγνπ. Σα 

ζηνηρεία απηά, πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη κειινληηθέο επεκβάζεηο-

ηξνπνπνηήζεηο ζην Έξγν κέρξη ηειηθήο απόζπξζεο (θαηεδάθηζε θαη δηάζεζε ησλ πιηθώλ) 

εληάζζνληαη ζε έλα ζθεπηηθό πξνζέγγηζεο ηεο αζθάιεηαο ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ 

Έξγνπ γηα ην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί ζε απηό, ηνπο ηξίηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηζθεπηώλ θαη εξγνιάβσλ) θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

απνηειεί ζήκεξα state of the art ζηε δηεζλή πξαθηηθή.  

Βέβαηα ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα ιάβεη ππόςε ηνπ ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηνλ παξόληα ΦΑΤ 

θαη ζα ηνλ ηξνπνπνηήζεη, πξνζαξκόζεη θαη αλαζεσξήζεη ζύκθσλα κε: 

 ηηο αιιαγέο θαη πξνζζήθεο ζηηο κειέηεο θαη ζύκθσλα κε ηα «σο θαηαζθεπάζηεθαλ» 

ζρέδηα (as built drawings)  

 ηελ ηειηθή επηινγή ησλ πιηθώλ θαη 

 ηελ κεζνδνινγία θαηαζθεπήο (νξγάλσζε, εμνπιηζκόο, πιηθά θιπ) πνπ ζα εθαξκόζεη ζην 

Έξγν.  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο θαη θάζε άιινπ θνξέα πνπ 

άκεζα ή έκκεζα εκπιέθεηαη ζην Έξγν, ν νπνίνο νθείιεη επίζεο λα ζπλεηζθέξεη κε ηε ιήςε 

θάζε δπλαηνύ κέηξνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ ινγηθά εθηθηνύ, γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ παξόληνο ΦΑΤ. 

Φπζηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ν ΦΑΤ ζα παξαδνζεί ζηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ ε νπνία 

ζα έρεη ηελ επζύλε πινπνίεζεο θαη ελεκέξσζήο ηνπ.  

Ο παξώλ ΦΑΤ ζπληάρζεθε απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ. Γελ θαιύπηεη 

αληηθείκελν ηπρόλ άιισλ εξγνιαβηώλ ζην ρώξν θαη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο. 

Ο ΦΑΤ ζηνρεύεη ζηελ πξόιεςε ησλ θηλδύλσλ θαηά ηηο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ΄ όιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ Έξγνπ θαζώο θαη ηηο εξγαζίεο ζε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο κεηαηξνπήο 

ηνπ, αλαθαίληζήο ηνπ, αθόκε θαη πιήξνπο θαηεδάθηζήο ηνπ. Λακβάλεηαη ππόςε ζε θάζε 

πεξίπησζε επεκβάζεσλ θαη ελεκεξώλεηαη άκεζα κεηά από απηέο από ην πληνληζηή ζε 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα νξηζηεί θάζε θνξά.  
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Αλαιπηηθόηεξα ν ΦΑΤ: 

 θαιύπηεη όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ όηη κπνξεί λα απαηηεζνύλ θαηά ηε 
ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ, 

 θάλεη γεληθέο αλαθνξέο ζε δξαζηεξηόηεηεο ζηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ αθνξνύλ 
ζηε ρξήζε ηνπ, όηαλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο ν ζρεδηαζκόο κπνξεί λα επεξεάζεη 
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηέο.  

 
Ο ΦΑΤ κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ, πξέπεη λα ελεκεξσζεί από ηνλ 
ΑΝΑΓΟΥΟ κε ηελ πξνζάξηεζε ησλ «σο θαηαζθεπάζηεθαλ» ζρεδίσλ (as built drawings).  
 
Ο ΦΑΤ ζηελ ηειηθή έθδνζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην Έξγν 

 Γεδνκέλα από ην ζρεδηαζκό ηνπ Έξγνπ 

 Δπηζεκάλζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζην Έξγν θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε απηό 

 Μεηξών επεκβάζεσλ ζην Έξγν 

 Οδεγίεο αζθαιείαο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ  

 Φύιια πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο ησλ πιηθώλ (MSDS) 

 ρέδηα ηνπ Έξγνπ όπσο θαηαζθεπάζηεθε 

 Πξόγξακκα ζπληήξεζεο 

 Πίλαθα λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα 
 
Γηα ηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο ΦΑΤ έρνπλ ιεθζεί ππόςε θαη αλαγλσξίδνληαη όιεο νη 
απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 
 
εκεηώλεηαη όηη ν ΦΑΤ απνηειεί αλαπόζπαζην θαη δσληαλό ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο 
θαη θπξίσο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ θαη πξέπεη λα αλαζεσξείηαη, θάζε θνξά πνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη 
θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, όπσο απηέο ζα πξνθύπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ 
Έξγνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο 
θαη πγείαο, ηελ εθάζηνηε εκπεηξία θαη γλώζε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θαη ηηο 
θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη πξόηππα. 
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ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
Κύξηνο ηνπ Έξγνπ  
ΓΖΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 
 
 
Δπηβιέπνπζα ππεξεζία 
Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - Πεξηβάιινληνο & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Σκήκα Σερληθώλ 
Έξγσλ – Πξνκεζεηώλ & Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ 
 
Δίδνο ηνπ Έξγνπ θαη ρξήζε ηνπ 
Πξόθεηηαη γηα έξγν κηθξήο θιίκαθαο. 
 
 
Θέζε ηνπ Έξγνπ 
Σ.Κ. Καιπβίσλ. 
Αξηζκόο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο: 
Γελ απαηηείηαη 
 
 
πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ Έξγνπ:  
Γελ έρεη νξηζηεί ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ηνπ Έξγνπ 
 
 
Αλάδνρνο θαηαζθεπήο νηθνδνκηθώλ έξγσλ 
 
 
πληνληζηήο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ  
 
 
Αξκόδην ΚΔΠΔΚ 
ΚΔΠΔΚ Δπβνίαο 
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2. ΤΝΣΟΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
Με ηελ παξνύζα κειέηε, ζα αληηκεησπηζηεί κέξνο ησλ δεκηώλ  πνπ πξνθιήζεθαλ, εμαηηίαο 
ησλ ηζρπξώλ βξνρνπηώζεσλ  ηνπ ρεηκώλα 2019-2020 ζηελ Σ.Κ. Καιπβίσλ. Καη αθνξά ηελ 
απνθαηάζηαζε ηνηρίσλ, θαηαζθεπή αγσγνύ νκβξίσλ θαη αζθαιηνζηξώζεηο νδνύ. 

ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 Δθζθαθέο. 
 Καηαζθεπέο αγσγώλ νκβξίσλ. 
 Καηαζθεπέο θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο. 
 θπξνδέηεζε ηνηρίνπ. 
 Καηαζθεπή ιηζνδνκώλ.  
 Καηαζθεπή νδνζηξώκαηνο κε ζξαπζηό ιαηνκείνπ. 
 Αζθαιηόζηξσζε. 

 

 
 
ΗΜΔΙΧΗ: Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή είλαη ζύληνκε θαη δελ ππνθαζηζηά ηηο 

ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ επηκέξνπο κειεηώλ ηνπ Έξγνπ. ε πεξίπησζε 
αλαληηζηνηρίαο κε απηέο, ππεξηζρύνπλ νη ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ 
επηκέξνπο κειεηώλ. 

 
3. ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Σα δεδνκέλα πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζρεδηαζκό ηνπ Έξγνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζπκβαηηθά 
ηεύρε. Απηά αθνξνύλ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο, ηνπο θαλνληζκνύο, ηηο εθαξκνζζείζεο 
κειέηεο θαζώο θαη παξαδνρέο θαη θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ. ηε ζπλέρεηα, γηα ιόγνπο 
πιεξόηεηαο ηνπ ΦΑΤ ζύκθσλα κε ην ΠΓ 305/96, παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά δεδνκέλα από ην 
ζρεδηαζκό ηνπ Έξγνπ. 
Απηά αθνξνύλ: 

 ζηηο κειέηεο πνπ αθνξνύλ ζην Έξγν, 

 αλάιπζε εξγαζηώλ ζε θάζεηο 

 ζηηο γεληθέο αξρέο απνθπγήο εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ, 
 
4. ΜΔΛΔΣΔ 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ νη παξαθάησ κειέηεο: 

 _ 
 
5. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Δ ΦΑΔΙ 
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ  είλαη: 
 

 Δθζθαθέο γηα θαηαζθεπή ζεκειίσλ 

 Καηαζθεπή ιηζνδνκώλ. 

 Απνθαηάζηαζε δξόκσλ. 

 Σνπνζέηεζε μπινηύπσλ θαη ζηδεξνύ νπιηζκνύ. 

 θπξνδέηεζε ηνηρίνπ. 

 Δθζθαθή γηα ηνπνζέηεζε ηζηκεληνζσιήλσλ θαη θξεαηίσλ. 

 Σνπνζέηεζε ηζηκεληνζσιήλσλ θαη εγθηβσηηζκόο ηνπο.  

 Καηαζθεπή θξεαηίσλ. 

 Καηαζθεπή ππόβαζεο θαη βάζεο νδνύ κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ. 

 Δπάιιειε νδνύ κε αζθαιηηθό γαιάθησκα. 

 Γηάζηξσζε νδνύ κε αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο.  
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6. ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΟΦΤΓΗ ΔΡΓΑΙΑΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 
Έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη γεληθέο αξρέο απνθπγήο εξγαζηαθώλ θηλδύλσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 7 ηνπ ΠΓ 17/96 πνπ πξνζαξκόδνληαη ζηα ηερληθά έξγα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Δμάιεηςε θηλδύλσλ 

 Αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ζηελ πεγή ηνπο 

 Δθηίκεζε θηλδύλσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ θαη κέηξα γηα ηελ πξόιεςή ηνπο  

 Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ εξγαζίαο θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ, όπνπ 
ζεσξείηαη απαξαίηεηνο, ιόγσ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ Έξγνπ 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ κε άιια, ιηγόηεξν επηθίλδπλα (όπνπ είλαη 
δπλαηό) 

 Πξνηεξαηόηεηα ζηα κέηξα νκαδηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο  

 Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή αλάπηπμε 

 ρεδηαζηηθέο, ηερληθέο θαη/ ή νξγαλσηηθέο επηινγέο γηα ηελ επίηεπμε πξνγξακκαηηζκνύ 
ησλ δηαθόξσλ εξγαζηώλ θαη ζηαδίσλ εξγαζίαο πνπ γίλνληαη ηαπηόρξνλα ή δηαδνρηθά. 

 
7. ΜΗΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟ  
Κάζε επέκβαζε πνπ γίλεηαη ζην θηίξην, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ, ε νπνία έρεη επίδξαζε 
ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζε αξρείν (πρ κεηξών επεκβάζεσλ ζην 
Έξγν). Σν κεηξών επεκβάζεσλ ζην Έξγν πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη κεηά από θάζε λέα 
επέκβαζε, κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθύπηνπλ θάζε θνξά (πρ αιιαγή ζε νδεύζεηο δηθηύσλ 
Ζ/Μ, αιιαγή ρξήζεο ρώξσλ, αιιαγή ζε εμόδνπο δηαθπγήο). 
 
Τπόδεηγκα Μεηξώνπ Δπεκβάζεσλ ζην Έξγν παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξόληνο 
ΦΑΤ. 
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8. ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

8.1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

Κάζε εξγαζία ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ λα γίλεηαη θάησ από ηελ επνπηεία ηνπ ηερληθνύ 
αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ππεύζπλνπ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ. Ο ηερληθόο αζθαιείαο θαη ν ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα 
ελεκεξώλνληαη θαη λα παξαθνινπζνύλ ηηο εξγαζίεο, λα θαηαγξάθνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ ηηο 
αιιαγέο, εμαζθαιίδνληαο όηη ζπκπιεξώλεηαη ην έληππν ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΣΟ 
ΔΡΓΟ (Παξάξηεκα 2) ή άιιν ηζνδύλακν ζύζηεκα. 
 
Γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία ζα ηεξνύληαη: 

 Ζ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα (δεο παξάξηεκα, όπσο ζπκπιεξώλεηαη ζηε 
δηάξθεηα δσήο ηνπ Έξγνπ). 

 Οη πιένλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα πνπ ζα νξηζηνύλ από 
ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην (κεηά από εηζήγεζε ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνλ Τπεύζπλν Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ή ππόδεημε ησλ ηνπηθώλ 
αξρώλ) 

 Απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ θαη ηνπηθώλ αξρώλ (ΚΔΠΔΚ).  

 Οη νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηώλ εμνπιηζκνύ. 

 Οη νδεγίεο ησλ παξαζθεπαζηώλ πιηθώλ. 
 
Γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη λα 
εθαξκόδνληαη θαηά πεξίπησζε, εθηόο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ νδεγηώλ ησλ 
πξνκεζεπηώλ θαη θαηαζθεπαζηώλ, θαη νη αληίζηνηρεο νδεγίεο ηνπ ΣΔΔ. 
 
εκεηώλεηαη όηη ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα θάζε θνξά κπνξεί λα έρνπλ εθαξκνγή πεξηζζόηεξεο 
από κηα νδεγίεο αζθαιείαο. Πξέπεη θάζε θνξά λα ιακβάλνληαη ππόςε όιεο νη νδεγίεο 
αζθαιείαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή. 
 
εκεηώλεηαη επίζεο όηη νη νδεγίεο ζα πξέπεη λα πξνθύςνπλ από ηελ εθηίκεζε ηεο 
επηθηλδπλόηεηαο ηεο θάζε εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηή ζα 
πινπνηείηαη θάζε θνξά. ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ν εξγνδόηεο νθείιεη λα έρεη 
ζηε δηάζεζή ηνπ γξαπηή εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο (επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ).   
 

8.2. ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Ο ζσζηόο θαζαξηζκόο απνηειεί νπζηαζηηθό ζηνηρείν γηα ηε δηαηήξεζε θαιώλ ζπλζεθώλ 
εξγαζίαο, θαζώο ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ πξόιεςε ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη ησλ 
επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ. Δπίζεο ε θαζαξηόηεηα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηαηήξεζε 
πγηνύο θαη πνηνηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ 
γξαθείσλ. Οη εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο πνπ ζα εθηεινύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ γξαθείσλ ζα είλαη νη εμήο: 

 Καζαξηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. 
 
Ο ζσζηόο θαζαξηζκόο δελ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί ρσξίο θαιή ζέιεζε θαη ζπκκεηνρή 
όισλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα: 

 Δίλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο 

 πκκεηέρνπλ κε ξππαίλνληαο ηνλ ρώξν 

 Φξνληίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγηεηλή 
 
Δπίζεο ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξόθεηηαη λα 
παίμνπλ νη επηζθέπηεο ηνπ ρώξνπ. 
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8.2.1. Κίλδπλνη 

Όηαλ δελ ηεξνύληαη ηα απαηηνύκελα κέηξα ζσζηνύ θαζαξηζκνύ δεκηνπξγνύληαη θίλδπλνη: 

 Πηώζεο, γιηζηξήκαηνο, παξαπαηήκαηνο ιόγσ νιίζζεζεο ζε γιηζηεξό δάπεδν  

 Ππξθαγηώλ από ηελ αθαηάζηαηε απνζήθεπζε πιηθώλ ή απνξξηκκάησλ  

 Τγείαο από ηε ζπζζώξεπζε ζθόλεο, ζθνππηδηώλ, κηθξννξγαληζκώλ θιπ 
 
Καηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ελδέρεηαη λα αληηκεησπηζηνύλ νη παξαθάησ θίλδπλνη 

 Πηώζεο, γιηζηξήκαηνο, παξαπαηήκαηνο 

 Ππξθαγηάο  

 Ζιεθηξνπιεμίαο  

 Έθζεζεο ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο (εηζπλνή, επαθή κε δέξκα, επαθή κε κάηηα, 
θαηάπνζε) 

 
8.2.2. Απαηηνύκελα κέηξα πξνζηαζίαο 

Γηα ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη: 

 Ο θαζαξηζκόο γίλεηαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα θαη πεξηιακβάλεη όιεο ηνπο ρώξνπο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Ζ δηάηαμε ησλ ρώξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ δηεπθνιύλεη ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. 

 Σν πξόγξακκα πξνβιέπεη ηελ κηθξόηεξε ελόριεζε ή επηθηλδπλόηεηα γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπο επηζθέπηεο - ρξήζηεο.  

 Δξγαιεία, πιηθά εύρξεζηα ή άρξεζηα, δελ επηηξέπεηαη λα εγθαηαιείπνληαη ζηα δάπεδα, 
ηηο ζθάιεο, ηνπο δηαδξόκνπο, όπνπ είλαη δπλαηόλ λα εκπνδίδνπλ ή λα πξνθαινύλ 
αηπρήκαηα. 

 Όηαλ νη εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο εθηεινύληαη ζε ώξεο ρξήζεο ησλ ρώξσλ ηόηε λα 
ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθέο πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ ρώξνπ (πρ ζηνπο 
ρώξνπο πνπ ζθνπγγαξίδνληαη λα ηνπνζεηνύληαη πηλαθίδεο ΚΗΝΓΤΝΟ 
ΓΛΤΣΡΖΜΑΣΟ!).  

 Υξεζηκνπνηνύληαη κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 
παξαζθεπαζηώλ ησλ νπζηώλ θαζαξηζκνύ. 

 Αλάινγα κε ην πιηθό ησλ δαπέδσλ ή ηελ θάιπςή ηνπ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θαηάιιεια 
πιηθά θαη κέζα θαζαξηζκνύ.  

 Οη ειεθηξηθέο ζθνύπεο λα ζπληεξνύληαη ηαθηηθά θαη λα ειέγρνληαη γηα ηελ εθπνκπή 
ζθόλεο. 

 Τπάξρεη επαξθήο αξηζκόο δνρείσλ γηα απνξξίκκαηα ζηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο. 

 Σα θαζαξηζηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηα δάπεδα ζα πξέπεη λα κελ αλαζηέιινπλ/ 
κεηώλνπλ ηελ αληηνιηζζεξόηεηα ησλ δαπέδσλ.  

 Γεληθά όια ηα θαζαξηζηηθά επηθαλεηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα κελ 
αιινηώλνπλ ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ επηθαλεηώλ (π.ρ. ρξώκα) θαη πξνθύπηνπλ λέεο 
εξγαζίεο.  

 
 
ΠΡΟΟΥΗ! Οη εξγαζίεο ζε ύςνο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο πξέπεη λα δηαθόπηνληαη όηαλ 

επηθξαηνύλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ζπειιώδεηο άλεκνη, ηζρπξέο 
βξνρνπηώζεηο, θαύζσλαο). 

 
Δηδηθόηεξα κέηξα (πρ ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξνζσπηθνύ, ρξήζε καζθώλ θαη άιισλ ΜΑΠ) ζα 
πξνθύςνπλ από ηελ Γξαπηή Δθηίκεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ πνπ ζα εθπνλεζεί κε 
επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο, πνπ ζα νξίζεη ν αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ ή ηεο επηρείξεζεο πνπ 
πξόθεηηαη λα αλαιάβεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο.  
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8.3. ΔΙΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 
 

8.3.1. Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: 

 Ζ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ απνθεύγεηαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ. 

 Πξνηείλεηαη ε ππνβνήζεζε ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα. 

 ε πεξηπηώζεηο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσπηθό ζε 
θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε (ρσξίο κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα).  

 Σεξνύληαη νη θαλόλεο αζθαινύο δηαθίλεζεο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εξγνλνκία, ην 
κέγεζνο, ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ, ηελ απόζηαζε θαη ηνλ ηξόπν κεηαθνξάο. 

 Σα θνξηία έρνπλ ζεκεία πηαζίκαηνο θαη νη εξγαδόκελνη δελ θηλδπλεύνπλ λα ηνπο 
γιηζηξήζνπλ ηα αληηθείκελα πνπ κεηαθέξνπλ.   

 
8.3.2. Υξήζε Μεραλώλ:  

 Σα κεραλήκαηα θαη νη κεραλέο είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη θέξνπλ ηελ έλδεημε CE. 

 Οη κεραλέο είλαη ζύκθσλεο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο αζθαιείαο. 

 Ζ ρξήζε ησλ κεραλώλ είλαη ε πξνβιεπόκελε από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 Οη κεραλέο ζπληεξνύληαη όπσο πξνβιέπεηαη θαη ηα κεραληθά ηνπο κέξε είλαη 
πξνθπιαγκέλα. 

 Αλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο, δελ ιεηηνπξγνύλ ζε ρώξν πνπ δελ 
αεξίδεηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

 Σα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθώλ είλαη ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε, ρξεζηκνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη 
εδξάδνληαη αζθαιώο. Σν αλπςνύκελν βάξνο δελ μεπεξλά πνηέ ην πξνβιεπόκελν θαη 
ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή αλύςσζε (θνπκαληαδόξνο έκπεηξνο, νπηηθή επαθή 
θνξηίνπ θαη ρεηξηζηή). 

 Οη κεραλέο είλαη γεησκέλεο θαη δηπιά κνλσκέλεο. 

 Οη ρεηξηζηέο κεραλώλ έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο (εθόζνλ απαηηείηαη από ηε 
Ννκνζεζία ή ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο).  

 
8.3.3. Δξγαιεία ρεηξόο θαη ειεθηξηθά εξγαιεία: 

 Σα εξγαιεία ρεηξόο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία, ζπληεξεκέλα 
θαη αληηθαζίζηαληαη, όηαλ απαηηείηαη. 

 Σα ειεθηξηθά εξγαιεία είλαη γεησκέλα θαη δηπιά κνλσκέλα. 

 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ άιιεο 
δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν θαη λα δεκηνπξγνύλ θίλδπλν θζνξάο ησλ θαισδίσλ. 

 
8.3.4. Ηιεθηξηθέο εξγαζίεο: 

 Δηδηθά γηα ειεθηξηθέο εξγαζίεο απαηηείηαη αδεηνύρνο ειεθηξνηερλίηεο/ ειεθηξνιόγνο 
αλάινγα κε ηε ηζρύ. 

 Πξηλ ηηο εξγαζίεο ζε ειεθηξηθά δίθηπα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθνπή ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο κε 
έιεγρν ζε όινπο ηνπο πόινπο θαη θάζε πηζαλή νδό. Δπίζεο ηνπνζεηείηαη ελεκεξσηηθή 
πηλαθίδα γηα ηηο εξγαζίεο θαζώο θαη πηλαθίδα απαγόξεπζεο αλνίγκαηνο ηνπ δηαθόπηε 
παξνρήο (πξνηείλεηαη θιείδσκα γηα Ζ/Ε, κεηαζρεκαηηζηέο θαη θεληξηθνύο πίλαθεο θαη 
γεληθά γηα όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πςειήο/κέζεο ηάζεο). Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα 
απνζπξζνύλ άκεζα κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ. 

 Όιεο νη δηαηάμεηο θαη εμνπιηζκνί αζθαιείαο (πρ πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα, 
πξνθπιαθηήξεο, ππξνζβεζηήξεο, ζήκαηα, ΜΑΠ) ππάξρνπλ θαη δηαηεξνύληαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε, θαη δελ απνκαθξύλνληαη, ηξνπνπνηνύληαη ή θαηαζηξέθνληαη από ην 
πξνζσπηθό ή ηξίηνπο. 

 Οη δηαδξνκέο ησλ θαισδίσλ ειεθηξηθώλ εξγαιείσλ δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ άιιεο 
δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν θαη λα δεκηνπξγνύλ θίλδπλν θζνξάο ησλ θαισδίσλ. 
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8.3.5. Ππξόζβεζε: 

 ε θάζε επέκβαζε ζην ζύζηεκα ππξαζθάιεηαο (ζπληεξήζεηο, επεθηάζεηο, θιπ) πξέπεη 
λα εμαζθαιίδεηαη όηη ππάξρεη πιήξεο έιεγρνο θαη ε θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (κεξηθή 
ηνπηθά ή γεληθή) ππνθαζίζηαηαη από άιια ζπζηήκαηα. 

 Μεηά από θάζε ζπληήξεζε-επηζθεπή-επέθηαζε πξέπεη λα δνθηκάδεηαη ην ζύζηεκα 
ππξαλίρλεπζεο θαη λα επηβεβαηώλεηαη ε θαιή ηνπ ιεηηνπξγία.    

 εκεηώλεηαη όηη πξέπεη λα επηζπλαθζεί ην ζρεηηθό δειηίν πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο ησλ 
κέζσλ θαηάζβεζεο (πρ CO2). 

 Πξνζνρή ζηε ρξήζε θαηαζβεζηηθώλ κέζσλ. Να ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ην θαηάιιειν 
θαηαζβεζηηθό κέζν θαηά πεξίπησζε θαη πνηέ λεξό ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεηαη 
ρξήζε CO2 (ή όηη άιιν έρεη πξνζδηνξηζηεί ζην κέιινλ γηα θαηάζβεζε εηδηθώλ ππξθαγηώλ, 
π.ρ. γηα εύθιεθηα πγξά, Ζ/Τ θιπ).  
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9. ΓΔΛΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ην παξάξηεκα ηνπ ΦΑΤ ζα πξνζαξηεζνύλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο (MSDS) ησλ 
πιηθώλ πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, κε 
επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 
 
Ο Σερληθόο Αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξηήζεη ζην παξάξηεκα ηα δειηία 
πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο (MSDS) ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζπληήξεζε 
θαη ζε ελδερόκελεο επηζθεπέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
εκεηώλεηαη όηη ε πξνζθόκηζε ησλ δειηίσλ πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο (MSDS) ησλ πιηθώλ 
είλαη λνκνζεηηθή ππνρξέσζε όισλ ησλ πξνκεζεπηώλ. 
 
Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ MSDS, ζα πξέπεη λα δνζεί από ηνλ ζπληνληζηή αζθαιείαο 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ Πίλαθαο Δλζσκαησκέλσλ-Υξεζηκνπνηνύκελσλ Δπηθίλδπλσλ 
γηα Αζθάιεηα-Τγεία-Πεξηβάιινλ Τιηθώλ (δεο ζρεηηθό έληππν παξαθάησ) πνπ λα θαηαγξάθεη: 

 Ολνκαζία θαη ηύπνο πιηθνύ (ρεκηθή νλνκαζία, εκπνξηθή νλνκαζία, πξνέιεπζε θιπ) γηα 
ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηνπ, 

 Θέζεηο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί-ηνπνζεηεζεί ζην Έξγν, 

 Κηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθώλ θαη εηδηθά κέηξα 
πξνζηαζίαο ζηε δηαθίλεζε, εθαξκνγή, ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

 
Ο Πίλαθαο απηόο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη αλ ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ Έξγνπ (θαλνληθή 
ιεηηνπξγία) πξνθύςνπλ λέα ζηνηρεία γηα ηα πιηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί (πνπ 
ελδερνκέλσο ζεσξνύληαλ αξρηθά αθίλδπλα ή άιιεο επηθηλδπλόηεηαο).  
 
 
10. ΥΔΓΙΑ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Χ ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΗΑΝ 
Με επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα πξνζαξηεζεί ζην παξάξηεκα ηνπ ΦΑΤ ν θαηάινγνο ησλ 
ζρεδίσλ «σο θαηαζθεπάζζε» θαη ησλ κειεηώλ  ηνπ Έξγνπ. 
 
Υξήζηκε θξίλεηαη θαη ε πξνζάξηεζε αξρείνπ θσηνγξαθηώλ ζηνλ ΦΑΤ γηα ηελ επθνιόηεξε 
θαηαλόεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  
 
 
11. ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
Με επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα πξνζαξηεζεί ζην παξάξηεκα ηνπ ΦΑΤ ν θαηάινγνο 
εμνπιηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
 
12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
Με επζύλε ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηνπ ζπληνληζηή αζθαιείαο θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα πξνζαξηεζεί ζην παξάξηεκα ν πίλαθαο ζπληήξεζεο ηνπ 
εμνπιηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή/ πξνκεζεπηή 
ηνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
 
ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΙΣΛΟ 

1933 406/A Π.Γ. 22/12/33 Πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ 
θιηκάθσλ. 

1950 82/A Β.Γ. 16/17.3.50 Δπίβιεςε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

1969 1Β/69 ΤΑ ζη/116464/69 Πεξί όξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ κεηαθνξά πξνζώπσλ δηα θνξηεγώλ 
ηδησηηθήο ρξήζεσο. 

1974 1266/B Τ.Α .Γ1γ/9900/74 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηηο Γ1/2400/75 
(371/Β/75) θαη Αηβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 371Β ΤΑ Γ1/2400/75 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ [ΣΡ κε ηελ Αηβ/2055/80 
(338/Β/80)]. 

1975 189/A N. 158/75 Πεξί εξγαζίαο επί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ επξηζθνκέλσλ ππό ηάζη. 
 

 
1978 

 
3/A 

 
Π.Γ. 17/78 

Πεξί ζπκπιεξώζεσο ηνπ από 22/29.12.33 Π. δ/ηνο πεξί αζθάιεηαο εξγαηώλ 
θαη ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηώλ θιηκάθσλ. 
 

1978 20/Α Π.Γ.95/78 Πεξί κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ εηο εξγαζίαο 
ζπγθνιιήζεσλ. 
. 

1980 338/Β ΤΑ Αηβ/2055 Πεξί Τπνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηήξησλ. 

1980 193/A Π.Γ. 778/80 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ. 
 

1981 195/A Ν. 1181/81 Πεξί θπξώζεσο ηεο ςεθηζζείζεο εηο Γελεύε ην έηνο 1960 ππ' αξ.115 
ζπκβάζεσο "πεξί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηαο ηνληίδνπζαο 
αθηηλνβνιίαο" (78/610/ΔΟΚ). 
 

1981 260/A Π.Γ. 1073/81 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηειέζηλ εξγαζηώλ εηο εξγνηάμηα 
νηθνδνκώλ θαη πάζεο θύζεσο έξγσλ αξκνδηόηεηνο πνιηηηθνύ κεραληθνύ/ 
δηνξζώζεηο ζθαικάησλ. 

1983 121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82 Έγθξηζε πξόηππεο πξνδηαγξαθήο ζεκάλζεσο εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζε 
νδνύο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. 
 

1983 126/A Ν. 1396/83 Τπνρξεώζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκηθέο 
θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα. 
 

1984 49/A Ν. 1430/84 Κύξσζε ηεο αξηζκ. 62 Γηεζλνύο πκβάζεηο Δξγαζίαο " πνπ αθνξά ηηο 
δηαηάμεηο αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία" θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ 
πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηή. 
 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ηκεξνιόγην κέηξσλ αζθάιεηαο 
 

1985 212A N. 1568/85 Νόκνο Πιαίζην 
 

1985 280/B ΤΑ 2ζη/1539/85 Βαζηθνί θαλόλεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνύ & ησλ εξγαδόκελσλ 
από ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 
 

1986 570/Β ΤΑ αξ. Οηθ. 
56206/1613 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο ερεηηθήο εθπνκπήο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπώλ 
εξγνηαμίνπ ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο 79/113/ΔΟΚ, 81/1051/ΔΟΚ θαη 
85/405/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 1978, ηεο 7εο Γεθεκβξίνπ 
1981 θαη 11εο Ινπιίνπ 1985. 
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1987 149/A Π.Γ. 315/87 ύζηαζε επηηξνπήο Τ+Α ηεο εξγαζίαο (ΔΤΑΔ) ζε εξγνηάμηα νηθνδόκσλ θαη 
ελ γελεί ηερληθώλ έξγσλ. 

1987 291/Β ΤΑ 281/Β/87 πζθεπέο πίεζεο θαη κέζνδνη ειέγρνπ απηώλ. 
 

1987 467/B ΑΠ. 131325/87 ύζηαζε κηθηώλ Δπηηξνπώλ Διέγρνπ ζε νηθνδνκέο θαη εξγνηαμηαθά έξγα. 
 

1987 624/Β ΤΑ Β/19338/1944/87 Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε. 
 

1987 624/Β ΤΑ Β/19339/1945/87 Υαιύβδηλεο θηάιεο αεξίνπ ρσξίο ζπγθόιιεζε, θαηαζθεπαζκέλεο από 
θεθξακκέλν ή κε αινπκίλην. 
. 

1987 625/Β ΤΑ Β/1934/1946/87 πγθνιιεηέο θηάιεο αεξίνπ από κε θεθξακκέλν ράιπβα. 
 

1988 138/A Π.Γ. 294/88 Διάρηζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο Σερληθνύ αζθαιείαο (ΣΑ) θαη Γηαηξνύ 
Δξγαζίαο, Δπίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ΣΑ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 
εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν 1568/85 "Τγηεηλή θαη 
Αζθάιεηα ησλ Δξγαδόκελσλ"  
 

1988 751/Β ΤΑ αξ. Οηθ. 
69001/1921 

Έγθξηζε ηύπνπ ΔΟΚ γηα ηελ νξηαθή  ηηκή ζηάζκεο ζνξύβνπ κεραλεκάησλ θαη 
ζπζθεπώλ εξγνηαμίνπ θαη εηδηθόηεξα ησλ κεραλνθίλεησλ αεξνζπκπηεζηώλ, 
ησλ ππξγνγεξαλώλ, ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ζπγθόιιεζεο θαη 
ηζρύνο 
 

1989 567/B ΚΤΑ 1197/89 Σαμηλόκεζε ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθίλδπλσλ παξαζθεπαζκάησλ. 

1989 85/A Ν. 1837/89 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ θαηά ηελ απαζρόιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 

1989 930/B ΑΠ. 131099/89 Πξνζηαζία  ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη ε πγεία 
ηνπο κε ηελ απαγόξεπζε νξηζκέλσλ εηδηθώλ παξαγόλησλ θαη /ή νξηζκέλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ (88/364/ΔΟΚ). 
 

1990 11/A Π.Γ 31/90 Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ 
εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ.[ΣΡ.Π.Γ 49/91(180/Α)]. 
 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καζνξηζκόο επηθίλδπλσλ, βαξηώλ, ή αλζπγηεηλώλ εξγαζηώλ γηα ηελ 
απαζρόιεζε ησλ αλήιηθσλ. 
 

1991 180/A Π.Γ.49/91 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Π.Γ.31/90 
 

1991 38/A Π.Γ. 85/91 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θίλδπλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν ηεο 
έθζεζεο ηνπο ζην ζόξπβν  θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία 86/188 ΔΟΚ. 
 

1991 431/Β ΤΑ 12479/Φ17/414/91 Απιά δνρεία πίεζεο 
 

1991 487/Β ΤΑ Β./15233/3.7.91 ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ. 
 

1992 182/Α Ν. 2094 Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. 
 

1992 370/B ΑΠ. 1872/92 Ρύζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απαζρνινπκέλνπ 
πξνζσπηθνύ ζηα νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα. 
 

1992 74/A Π.Γ. 157/92 Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθώλ 
απνθάζεσλ πνπ εθδόζεθαλ κε ηηο εμνπζηνδνηήζεηο ηνπ Ν 1568/85 Τγηεηλή θαη 
Αζθάιεηα Δξγαζίαο ζην δεκόζην ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. 
 

1993 34/A Π.Γ. 77/93 Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από θπζηθνύο, ρεκηθνύο θαη 
βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πξνο ηελ 
νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ.  
 

1993 160/A Π.Γ. 377/93 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο 89/392/ΔΟΚ θαη 
91/368/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο (ζπκπι. Π.Γ. 18/1996) 
 

1993 187/B ΑΠ. Β4373/1205/93 Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  
 

1993 665/B ΑΠ. 
15177/Φ17.4/404/93 

Αλαγλώξηζε δπλαηόηεηαο αλάιεςεο Δξγαζηώλ ειέγρνπ δνρείσλ πίεζεο θαη 
ζπζθεπώλ αεξίνπ. 
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1993 756/Β ΑΠ. 
16440/Φ.10.4/445/93 

Καλνληζκόο  παξαγσγήο  θαη  δηάζεζεο  ζηελ  αγνξά  ζπλαξκνινγνύκελσλ  
κεηαιιηθώλ  ζηνηρείσλ  γηα  ηελ  αζθαιή  θαηαζθεπή  θαη  ρξήζε  κεηαιιηθώλ  
ζθαισζηώλ. 

1993 673/B ΑΠ. 
14165/Φ17.4/373/93 

Καλνληζκόο γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη θπθινθνξία ησλ δνρείσλ πίεζεο 
θαη ησλ ζπζθεπώλ αεξίνπ. 
 

1994 220/A Π.Γ. 395/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 
εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ 
 

1994 220/A Π.Γ. 396/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε από ηνπο 
εξγαδόκελνπο εμνπιηζκώλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/656/ΔΟΚ 

1994 221/A Π.Γ. 397/94 Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθό ρεηξηζκό 
θνξηίσλ όπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο 
ρώξαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ. 

1994 221/A Π.Γ. 398/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία γηα ηε 
ρξήζε  ζε εμνπιηζκό κε νζόλε νπηηθήο απεηθόληζεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 
νδεγία 90/70/ΔΟΚ 
 

1994 221/A Π.Γ. 399/94 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο  θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε 
ηελ νδεγία 90/394 ΔΟΚ. 
 

1994 450/B ΑΠ. 8881/94 Σξνπνπνίεζε ηεο 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) θνηλήο απόθαζεο ησλ 
ππνπξγώλ Δζλ. Οηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη 
Σερλνινγίαο γηα ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/95/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ.  
 

1994 705/B ΑΠ. 378/94 Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλόκεζε, ζπζθεπαζία θη επηζήκαλζε απηώλ ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ επξσπατθώλ 
θνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη 
 

1995 6/A  Γηνξζώζεηο ζθαικάησλ ζηα Π.Γ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 
(221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) 
 

1995 67/A Π.Γ. 105/95 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ. 
 

1995 97/A Π.Γ. 186/95 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιόγν 
έθζεζεο ηνπο ζε βηνινγηθνύο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε 
κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ. 
 

1996 10/A Π.Γ. 16/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ. 
 

1996 11/A Π.Γ. 17/96 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ.  
 

1996 12/A Π.Γ. 18/96 Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ/ΣΟ 337/1993 ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο ζε ζπκκόξθσζε 
πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ 93/44/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ. 

1996 212/A Π.Γ. 305/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιεηα θαη πγεία πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 
νδεγία 92/57/ΔΟΚ.  
 

1997 150/Α Π.Γ  174/97 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  Π.Γ 186/95 

1997 150/Α Π.Γ  175/97 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  Π.Γ 70α/ 88 
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1997 150/Α Π.Γ 176/97 Μέηξα  γηα  ηελ  βειηίσζε  ηεο  αζθάιεηαο  θαη  πγείαο  θαηά  ηελ  εξγαζία  
ησλ  εγθύσλ, ιερώλσλ  θαη  γαινπρνπζώλ  εξγαδνκέλσλ , ζε  ζπκκόξθσζε  
κε  ηελ  νδεγία  92/85/ΔΟΚ 

1998 67/Α Π.Γ 62/98 Μέηξα  γηα  ηελ  πξνζηαζία  ησλ  λέσλ  θαηά  ηελ  εξγαζία  , ζε  
ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  94/33/ΔΚ 

1999 9/Α Π.Γ 15/99 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  ΄΄Πξνζηαζία  ησλ  εξγαδνκέλσλ  από  θηλδύλνπο  
πνπ  δηαηξέρνπλ  ιόγσ  ηεο  έθζεζεο  ηνπο  ζε  βηνινγηθνύο  παξάγνληεο  
θαηά  ηελ  εξγαζία  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηηο  νδεγίεο  90/679/ΔΟΚ  θαη  
93/88/ΔΟΚ’’  (97/Α) όπσο  ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  π.δ  174/97 (150/Α) ζε  
ζπκκόξθσζε  κε  ηηο  νδεγίεο  97/59/ΔΚ  θαη  97/65/ΔΚ  ηεο  Δπηηξνπήο. 

1999 94/Α Π.Γ 88/99 Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  γηα ηελ  νξγάλσζε  ηνπ  ρξόλνπ  εξγαζίαο  ζε  
ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  93/104/ΔΚ 

1999 94/Α Π.Γ 89/99 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  395/94  ΄΄Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  αζθάιεηαο  θαη  
πγείαο  γηα  ηε  ρξεζηκνπνίεζε  εμνπιηζκνύ  εξγαζίαο  από  ηνπο  
εξγαδόκελνπο  θαηά  ηελ  εξγαζία  ηνπο  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  
89/655/ΔΟΚ΄΄  (220/Α) ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  95.63/ΔΚ  ηνπ  
πκβνπιίνπ 

1999 102/Α Π.Γ 95/99 Όξνη ίδξπζεο  θαη  ιεηηνπξγίαο  Τπεξεζηώλ  Πξνζηαζίαο  θαη  Πξόιεςεο 

1999 134/Α Π.Γ 136/99 Οξγάλσζε  Τπεξεζηώλ  ώκαηνο  Δπηζεώξεζεο  Δξγαζίαο. 

2000 111/Α Π.Γ 127/00 Σξνπνπνίεζε  θαη  ζπκπιήξσζε  ηνπ  π.δ  399/94 ΄΄ Πξνζηαζία  ησλ  
εξγαδνκέλσλ  από  ηνπο  θηλδύλνπο  πνπ  ζπλδένληαη  κε  ηελ  έθζεζε  ζε  
θαξθηλνγόλνπο  παξάγνληεο  θαηά  ηελ  εξγαζία  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  
νδεγία  ηνπ  πκβνπιίνπ  90/394/ΔΚ΄΄ ( 221/Α) ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  
νδεγία  97/42-ΔΚ  ηνπ  πκβνπιίνπ. 

2000 241/Α Π.Γ 304/00 Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ  395/94 ΄΄Διάρηζηεο  πξνδηαγξαθέο  αζθάιεηαο  θαη   
πγείαο  γηα  ηελ  ρξεζηκνπνίεζε  εμνπιηζκνύ  εξγαζίαο  από  ηνπο  
εξγαδόκελνπο  θαηά  ηελ  εξγαζία  ηνπο  ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  
89/655/ΔΟΚ΄΄ (ΦΔΚ 220/Α/19-12-94) όπσο  απηό  ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  π.δ 
89/99΄΄Σξνπνπνίεζε  ηνπ  π.δ 395/94 ζε  ζπκκόξθσζε  κε  ηελ  νδεγία  
95/63/ΔΚ  ηνπ  πκβνπιίνπ΄΄(ΦΔΚ 94/Α/13-5-1999)      

2000 1176/Β ΑΠ. νηθ 433 Καζηέξσζε ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεηνπ 
ζηνηρείνπ γηα ηε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκόζηνπ Έξγνπ. 

2001 266/Β ΑΠ. ΓΗΠΑΓ/νηθ 177 Πξόιεςε εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 

2001 686/Β ΑΠ.ΓΔΔΠΠ/νηθ 85 Καζηέξσζε ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) θαη ηνπ Φαθέινπ 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ) σο απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έγθξηζε 
κειέηεο ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ή/θαη ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζε 
θάζε Γεκόζην Έξγν. 

2003 16/Α ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889 Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΑΤ θαη ΦΑΤ) 

2003 946/Β ΤΑ 502/9-7-2003 Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Έξγσλ εληόο θαη 
εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα. 

2003 44/Α Π.Γ. 42/0/21.2.2003 ρεηηθά µε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο 
πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ νη νπνίνη είλαη δπλαηόλ λα 
εθηεζνύλ ζε θίλδπλν από εθξεθηηθέο αηµόζθαηξεο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ 
νδεγία 1999/92/ΔΚ ηεο 16

εο
 Γεθεκβξίνπ 1999 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ (E.E. L 23/57/28-01-2000). 
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ΔΣΟ ΦΔΚ ΝΟΜΟ ΣΙΣΛΟ 

2003 44/Α Π.Γ.43/03/21.2.2003 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ π.δ. 399/94 «Πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνµέλσλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη µε ηελ έθζεζε ζε 
θαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ» (221/Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
1999/38/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29

εο
 Απξηιίνπ 1999 (E.E. L 138/01-06-1999). 

 

2003 50/A Π.Γ.50/03/3.3.2003 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε Γηαηαγκάησλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε 
εθηέιεζε ηνπ Νόκνπ 6422/1934, όπσο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ηξνπνπνηεζεί 
κεηαγελέζηεξα, πνπ αθνξνύλ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
Ηιεθηξνιόγνπ. 

2003 892/B 3/14/2.7.2004 Καζνξηζκόο αλσηάησλ νξίσλ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηηο Βηνκεραληθέο, Βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο γηα 
ην Β’ εκεξνινγηαθό εμάκελν 2003. 

2003 946/B ΓΗΠΑΓ/νηθ/52 Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ 
εληόο θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα όξηα. 

2003 1186/B Οηθ 
15085/593/25.8.2003 

Καλνληζκόο Διέγρσλ Αλπςσηηθώλ Μεραλεκάησλ. 
 

2003 1624/B 131784/5.11.2003 Δπηκόξθσζε ηερληθώλ αζθάιεηαο επηπέδνπ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ. 
 

2003 875/B 130621/2.7.2003 Δξγαζίεο, έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο απαγνξεύεηαη λα 
απαζρνινύληαη νη αλήιηθνη.  

 

2004 470/Β/ Φ.7.5/1816/88/5.3.200
4 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ Δζσηεξηθώλ Ηιεθηξηθώλ 
Δγθαηαζηάζεσλ (Κ.Δ.Η.Δ) κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη άιιεο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο 

2004 845/B 80025/9.6.2004 Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζύλζεσλ: α) πλζεθώλ Δξγαζίαο, β) 
Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκόξθσζεο θαη Παξαθνινύζεζεο 
Πνιηηηθήο πλζεθώλ Δξγαζίαο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, θαη γ) 
Κέληξνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο. 

2004 121/A Π.Γ. 
155/2004/5.7.2004 

Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 395/1994 ¨Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη 
πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνύ εξγαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο 
θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655/ΔΟΚ¨ (Α’ 220) 
όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 
2001/45/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27

εο
 

Ινπλίνπ 2001. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2:  ΜΗΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟ 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 

ΜΗΣΡΧΟ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟ ΔΡΓΟ 
 

ΔΠΔΜΒΑΗ 
(ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ) 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΝΑΡΞΗ 

ΓΙΑΡΚΔΙ
Α 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ 
ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3:  ΗΜΑΝΗ ΑΦΑΛΔΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΟΡΙΜΟΙ 
 
Αηύρεκα  Δίλαη ην κε ζρεδηαζκέλν θαη κε επηζπκεηό γεγνλόο ην νπνίν πηζαλόλ 

λα έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζην θόζηνο, ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη 
ηειηθά ζηελ πνηόηεηα ηνπ Έξγνπ ιόγσ ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ, πνπ 
κπνξεί λα είλαη: 
ηξαπκαηηζκόο(νη) θαη ζάλαηνο(νη) αλζξώπσλ πνπ εκπιέθνληαη ή όρη 
ζην Έξγν, 
θαηαζηξνθή ή απώιεηα εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκνύ , Έξγνπ, 
θεθαιαίσλ θαη θαηαζθεπώλ ηνπ Έξγνπ, ή πεξηνπζία ηξίησλ 
πξνζώπσλ, θαηαζηξνθή ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

Έιεγρνο Ζ ζπζηεκαηηθή θαη ιεπηνκεξήο επηζεώξεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ 
εξγαζηώλ ζην ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ. 
 

Πεξηβάιινλ  Ο πεξηβάιινληαο ρώξνο θαη νη ζπλζήθεο, κέζα ζηηο νπνίεο 
θαηαζθεπάδεηαη ην Έξγν ή κπνξεί λα επεξεάζνπλ νη δξαζηεξηόηεηεο 
ηνπ Έξγνπ.  
 

Πεξηβαιινληηθή 
Δπίπησζε 

Μία άκεζε ή έκκεζε αξλεηηθή επίπησζε ζην πεξηβάιινλ από ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ.  
 

Κίλδπλνο  Ζ θαηάζηαζε κε ηε δπλακηθή λα πξνθαιέζεη (α) ηξαπκαηηζκό ή 
αζζέλεηα ζε αλζξώπνπο, (β) θαηαζηξνθή ζε εγθαηαζηάζεηο, 
πξντόληα, πεξηνπζίεο ή ζην πεξηβάιινλ, (γ) απώιεηεο ζηελ 
παξαγσγή, απμεκέλν θόζηνο παξαγσγήο, (δ) απμεκέλεο 
ππνρξεώζεηο (αζηηθέο, πνηληθέο, ζπκβαηηθέο). 
 

Παξ’ νιίγνλ αηύρεκα Δίλαη ην γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε αηύρεκα. 
 

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ ή 
ΚηΔ 
 

Γήκνο Καξύζηνπ 

ΔΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΌ ΘΔΟΜΗΝΙΑ ΣΗΝ Σ.Κ ΚΑΛΤΒΙΧΝ» 
ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ Ο ρώξνο εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Έξγνπ 
 

Δπηθηλδπλόηεηα Ζ πηζαλόηεηα ελόο ζπγθεθξηκέλεο ζνβαξόηεηαο αλεπηζύκεηνπ 
γεγνλόηνο λα ζπκβεί.  
 

Σερληθόο Αζθαιείαο Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ θεθαιαίνπ Α «όξγαλα Βειηίσζεο 
ησλ πλζεθώλ Δξγαζίαο ζηελ Δπηρείξεζε» ηνπ Ν. 1568/85 «Τγηεηλή 
θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ». 
 

Ιαηξόο Δξγαζίαο Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ θεθαιαίνπ Α «όξγαλα Βειηίσζεο 
ησλ πλζεθώλ Δξγαζίαο ζηελ Δπηρείξεζε» ηνπ Ν. 1568/85 «Τγηεηλή 
θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ». 
 

Δμσηεξηθή Τπεξεζία 
Πξνζηαζίαο θαη 
Πξόιεςεο 

Όπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ ΠΓ 17/96 «Μέηξα γηα ηελ 
Βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
Δξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο Οδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 
91/383/ΔΟΚ» 
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Δξγνδόηεο Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζρέζε 
εξγαζίαο κε εξγαδόκελν ζην Έξγν, ζπκπεξηιακβάλνληαη ν 
αλάδνρνο, νη ππεξγνιάβνη ηνπ, νη πξνκεζεπηέο ηνπ, νη ύκβνπινί 
ηνπ θαη θάζε άιινο θνξέαο, δεκόζηνο ή ηδησηηθόο, ηνπ νπνίνπ 
πξνζσπηθό ζα βξεζεί ζην Δξγνηάμην.  
 

Δξγαδόκελνο  Κάζε πξόζσπν πνπ απαζρνιείηαη ζην Έξγν από έλαλ εξγνδόηε κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αζθνπκέλσλ θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ. 
 

Απηναπαζρνινύκελνο Κάζε άηνκν, εθηόο ησλ εξγνδνηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ην νπνίν κε 
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ζπκβάιιεη ζηελ εθηέιεζε ηνπ 
Έξγνπ επί ηόπνπ ζην Δξγνηάμην. 
 

πληνληζηήο Αζθάιεηαο 
θαηά  ηελ εθπόλεζε ηεο 
κειέηεο 

Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 305/96 
«Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο θαη Τγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε 
πξνο ηελ Οδεγία 92/57/ΔΟΚ». 
 

πληνληζηήο Αζθάιεηαο 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 
Έξγνπ 

Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 305/96 
«Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο θαη Τγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα Πξνζσξηλά ή Κηλεηά Δξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε 
πξνο ηελ Οδεγία 92/57/ΔΟΚ». 
 

ύκβνπινο δηαρείξηζεο 
αζθάιεηαο  
 

- 

Λνγηθά πξαθηηθό θαη 
δπλαηό 

Απηό γηα ην νπνίν ππάξρεη ηερλνγλσζία πινπνίεζεο θαη ην θόζηνο 
ηνπ δελ είλαη ζεκαληηθά δπζαλάινγν κε ηα νθέιε πνπ πξνθαιεί.  
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ΒΤΙΔ  
  

Βηβιίν Τπνδείμεσλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο 
 

ΒΤΣΑ  
  

Βηβιίν Τπνδείμεσλ Σερληθνύ Αζθαιείαο 
 

ΓΔ  
  

Γηεπζπληήο Έξγνπ 
 

Δ/Ξ  
   

Δξγνηάμην 
 

ΔΚΑΒ  
  

Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο 
 

ΔΞΤΠΠ 
  

Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο 
 

ΙΔ  
  

Ηαηξόο Δξγαζίαο 
 

ΚΔΠΔΚ 
  

Κέληξν πξόιεςεο Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ 
 

ΚηΔ  
  

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ 
 

ΜΑΠ  
  

Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
 

Ο/  
  

Οπιηζκέλν θπξόδεκα 
 

ΑΜ   
   

πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο 
 

ΑΚ   
  

πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ 
 

ΑΤ   
  

ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
 

ΟΓΤΑΔ 
 

ύζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Έξγνπ 

TA  
  

Σερληθόο Αζθάιεηαο 
 

ΣΠΡ  
   

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
 

ΦΑΤ  
  

Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1 

και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: [ΔΗΜΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *6138 / ΔΗΜΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ι. Κότςικα & Ελλ. Αμερικισ  / Κάρυςτοσ / 34001] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *κ. Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ ] 

- Τθλζφωνο: [2224-350012] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *info@dimoskarystou.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www. dimoskarystou.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΗΝ 

Σ.Κ. ΚΑΛΤΒΙΩΝ με CPV): [45453100-8]  

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: [………………………………………………….] 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : [ΕΡΓΑ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 
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ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτθ12· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ14· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+19 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
20; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν21: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 24 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26 

: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ27  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ30; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ33
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ 34: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ35: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: [……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσ36 που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αναλογία μεταξφ x και y37 -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ38, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ39, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ40: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ41, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

[……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

*....……+ 
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διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχων42 όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ43 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 

που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 

προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 

είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 

πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικά44, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+46 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται47, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάν48. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

10 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

11 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

22 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

23 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 
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λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

30 Ρρβλ άρκρο 48. 

31  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

32 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

33 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

34  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

35  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

36 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

37 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

38 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

39 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

40 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

41 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
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42 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

43 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

44 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

45 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

46 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

47 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΠΙΣΩΕΙ ΑΣΑ +ΑΠΕ 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 176.808,72€ (με ΦΠΑ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(κατά το ςφςτθμα με επί μζρουσ  ποςοςτά ζκπτωςθσ ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΖΣΩΝ, ΕΡΓΩΝ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 
Σαχ. Διεφκυνςθ:  
Ιωάννθ Κότςικα & Ελλινων Αμερικισ, 
Κάρυςτοσ 
Σαχ. Κώδικασ: 34001 

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΑΠ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 
ΣΗΝ Σ.Κ.  ΚΑΛΤΒΙΩΝ» 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΠΙΣΩΕΙ ΑΣΑ +ΑΠΕ 
 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 176.808,72€ (με ΦΠΑ) 
 

 
 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

(κατά το ςφςτθμα με επί μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ) 
 

 
Σησ εργοληπτικήσ επιχείρηςησ ή κοινοπραξίασ, εργοληπτικών επιχειρήςεων  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
με ζδρα τ………………………………οδόσ ………………………………αριθμ…………………… 
Σ.Κ. …………………Σηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Προσ: 
ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 
Ενταφθα 

Αφοφ ζλαβα γνώςη τησ Διακήρυξησ τησ Δημοπραςίασ του ζργου που ανα γράφεται ςτην 
επικεφαλίδα και των λοιπών ςτοιχείων Δημοπράτηςησ, καθώσ και των ςυνθηκών εκτζλεςησ του 
ζργου αυτοφ, υποβάλλω την παροφςα προςφορά και δηλώνω ότι αποδζχομαι πλήρωσ και χωρίσ 
επιφφλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτζλεςη του ζργου με τα ακόλουθα ποςοςτά ζκπτωςησ 
επί των τιμών του Σιμολογίου Μελζτησ και του Προχπολογιςμοφ Μελζτησ και για κάθε ομάδα 
αυτοφ. 

 
--------------------------- 
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΩΝ ΕΚΠΣΩΗ 
 

  
Ομάδα 

 
Εργαςίεσ 

Προςφερόμενη ζκπτωςη κατά ομάδα ςε 
ακζραιεσ μονάδεσ (%) 

Ολογράφωσ  Αριθμ. 

1 ΛΙΘΟΔΟΜΕ-ΣΙΜΕΝΣΟΣΡΩΕΙ   

2 ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   

3 ΟΔΟΣΡΩΙΑ   

 

 
…………………………. 
(Σόποσ και ημερομηνία) 
 
Ο Προςφζρων  
 
 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήςεων 

 



 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 4/4 

B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Για τθν υποβοικθςθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ ςτθν κατάταξθ των 

διαγωνιηομζνων κατά ςειρά μειοδοςίασ) 

 

Ομάδα Εργαςίεσ 

Δαπάνη ομάδασ 
κατά τον 

Προχπολογιςμό 
Μελζτησ (Ευρώ) 

Προςφερόμενη 
ζκπτωςη (%) 

Δαπάνη ομάδασ μετά 
την ζκπτωςη ςε ευρώ 

1 
ΛΙΘΟΔΟΜΕ-
ΣΙΜΕΝΣΟΣΡΩΕΙ 

31.430,00   

2 ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 32.751,30   

3 ΟΔΟΣΡΩΙΑ 40.713,76   

Άκροιςμα δαπανών εργαςιών κατά τθ 
μελζτθ ς= 

104.895,06 
Κατά τθ 

προςφορά π= 
 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%  Χ ς= 18.881,11 18%Χ π=  

υνολικι Δαπάνθ Ζργου κατά τθ μελζτθ 
= 

123.776,17 
Κατά τθ 

προςφορά ΔΕ= 
 

 
                                  -ΔΕ 
Μζςθ ζκπτωςθ Εμ=------------------------------ = -----------------------------------   =       % 
                                       
 

Από μεταφορά 
Απρόβλεπτα 15 Χ = 

18.566,43 
 

15X ΔΕ= 
 

φνολο 1 142.342,60 Π1=  

Αναθεώρηςη 9,08 (1-Εμ)Χ  

Απολογιςτικά 200,00  200,00 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18%  Χ Απολογιςτικά  36,00 (1-Εμ)Χ  

φνολο Δαπάνθσ του Ζργου κατά τθ 
μελζτθ (χωρίσ ΦΠΑ) 2= 

142.587,68 
Κατά τθ 

προςφορά Π2= 
 

 
………………………………………….. 

(Σόποσ και ημερομηνία) 
 

Ο Προςφζρων  
 
 
 
 
 

 
Κάρυςτοσ,     04  / 03     /2020 

 
 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΞΤΝΟΓΑΛΑ 

 

 

 

 

ΒΑΡΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟ 

Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΣΕ 
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