
ΕΡΓΟ:     

α/α ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΩΔ. 

ΑΝΑΘΕΩΡ

ΗΣΗΣ ΜΜ

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝH

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

1 20.31.02
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς 
χρήση  μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση 
των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

ΟΙΚ-2173 m3 5,00 25,00 125,00

2 20.40
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών 
και κατεδαφίσεων 

ΟΙΚ-2177
ton x 
10 m

5,60 30,00 168,00

3 22.21.01

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΟΙΚ-2238 m2 4,50 250,00 1.125,00

4 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ-2252 m2 5,60 250,00 1.400,00
5 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων ΟΙΚ-2252 m2 9,00 165,00 1.485,00

4.303,00 4.303,00

6 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20

ΟΙΚ 3214 m3 106,00 30,00 3.180,00

7 38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ-3873 kg 1,01 620,00 626,20

8 73.91
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με 
υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm

ΟΙΚ 7373.1 m2 22,50 390,00 8.775,00

12.581,20 12.581,20

9 71.22
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 
τσιμεντοκονίαμα

ΟΙΚ 7122 m2 14,00 415,00 5.810,00

5.810,00 5.810,00

10 ΑΤΗΕ8038.19
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 
100/108 mm

ΗΛΜ 6 m 57,00 36,00 2.052,00

11 ΑΤΗΕ8062.1
Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ημικυκλική 

ΗΛΜ 8062.1 kg 24,70 230,00 5.681,00

7.733,00 7.733,00
ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

12 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου ΟΙΚ 7211 m2 23,50 10,00 235,00

13 73.26.03
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 
15x15 cm, κολλητά

ΟΙΚ 7326.1 m2 31,00 250,00 7.750,00

14 73.78
Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από 
ενισχυμένο uPVC

ΟΙΚ 7396 μμ 33,50 9,20 308,20

15 75.21.02

Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό 
έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και 
πλάτους έως 20 cm

ΟΙΚ 7524 m2 78,50 2,00 157,00

8.450,20 8.450,20

16 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 3816 m2 15,70 22,00 345,40
17 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. ΟΙΚ 6502 m2 175,00 31,60 5.530,00

18 65.17.04

Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή 
οριζόντιο άξονα

ΟΙΚ 6522 m2 190,00 12,00 2.280,00

8.155,40 8.155,40
47.032,80

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
& ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

αρ. μελέτης:   23/27-6-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ Γ. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΟΜΑΔΑ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ



47.032,80

19 77.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα

ΟΙΚ 7725 m2 3,90 170,00 663,00

20 77.15
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων 
για χρωματισμούς

ΟΙΚ 7735 m2 1,70 290,00 493,00

21 77.80.02
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΟΙΚ 7785.1 m2 10,10 3.800,00 38.380,00

22 77.81.01

Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών 
χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως.

ΟΙΚ 7786.1 m2 13,50 1.200,00 16.200,00

23 77.99
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης 
φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

ΟΙΚ 7797 m2 0,34 1.100,00 374,00

24 79.08
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή 
υλικά

ΟΙΚ 7903 kg 5,60 675,00 3.780,00

59.890,00 59.890,00

106.922,80
18% 19.246,10

126.168,90
15% 18.925,34

145.094,24
67,05

145.161,29
24% 34.838,71

180.000,00

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

27/6/2018

Ο προϊστάμενος 

Τμήματος Τεχνικών 

Έργων και Συντήρησης 

Υποδομών

Ο προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΓΕ & ΟΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                                             

ΠΕ 03 ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                            

ΠΕ 07 ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' 

ΟΜΑΔΑ Ζ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                                                                                                                                                                                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ALEXANDRA BISTINTZANOU
Ημερομηνία: 2021.03.30 17:36:35 EEST



                                           Αρ. Μελέτης: 23/27-6-2018  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Υ. :   180.000,00€     
  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 180.000,00€ με το ΦΠΑ προβλέπεται να υλοποιηθεί το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ».  

Οι επεμβάσεις θα γίνουν στα ακόλουθα σχολεία: 

1.  Γυμνάσιο –Λύκειο Εμπεσσού 
2.  Γυμνάσιο Μαλεσιάδας 
3. Λύκειο Αμφιλοχίας 
4. Δημοτικό Σχολείο Λουτρού 
5. Γυμνάσιο Αμφιλοχίας 
6. Γυμνάσιο Λουτρού 
7. Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής 
8. Δημοτικό Σχολείο Εμπεσσού 
9. Δημοτικό Σχολείο Θυάμου 

Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες  εργασίες:  

 

1. Γυμνάσιο – Λύκειο Εμπεσσού 
Πρόκειται για κτίριο  που έχει οικοδομηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 257/86 οικ. άδεια. Για λόγους 

συντήρησης του κτιρίου και αισθητικής αναβάθμισης θα εκτελεσθούν εργασίες ελαιοχρωματισμού των 

όψεων του κτιρίου. (~1.380,00μ² ).  Για λόγους προστασίας του κτιρίου από όμβρια ύδατα θα εκτελεσθούν 

εργασίες αντικατάστασης συνολικού τμήματος 40μ περιμετρικών λουκιών και συνολικού τμήματος 14μ 

κάθετων υδρορροών . 

 

Επισυνάπτεται σχέδιο προμέτρησης των επιφανειών προς ελαιοχρωματισμό και θα εκδοθεί άδεια μικρής 

κλίμακας για τοποθέτησης των απαραιτήτων ικριωμάτων. 

 
Εικόνα 1. Δυτική Όψη Λυκείου Εμπεσσού 

  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ALEXANDRA BISTINTZANOU
Ημερομηνία: 2021.03.30 17:41:07 EEST



 
Εικόνα 2. Βόρεια Όψης Λυκείου Εμπεσσού 

 
2. Γυμνάσιο Μαλεσιάδας 
Πρόκειται για κτίριο που έχει οικοδομηθεί με την υπ΄ αριθμ. 395/87 οικ. άδεια. Για λόγους αναβάθμισης 

των συνθηκών υγιεινής των μαθητών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης στους χώρους 

υγιεινής  (αντικατάσταση πλακιδίων και μεταλλικών θυρών στις τουαλέτες).  Για λόγους προστασίας του 

κτιρίου από όμβρια ύδατα θα εκτελεσθούν εργασίες αντικατάστασης συνολικού τμήματος 35μ 

περιμετρικών λουκιών και συνολικού τμήματος 12μ κάθετων υδρορροών . 

Επισυνάπτεται σχέδιο προμέτρησης των επιφανειών των μπάνιων. (~ 120,00μ² επιφάνεια πλακιδίων τοίχων 

και 14,00μ² επιφάνεια μεταλλικών θυρών) . 

 

 
Εικόνα 3. Τουαλέτες Γυμνάσιο Μαλεσιάδας 



 
Εικόνα 4. Τουαλέτες Γυμνάσιο Μαλεσιάδας 

 

  

Εικόνα 5. Τουαλέτες Γυμνάσιο Μαλεσιάδας 



 

Εικόνα 6. Τουαλέτες Γυμνάσιο Μαλεσιάδας 
 
3. Λύκειο Αμφιλοχίας 
Πρόκειται για κτίριο εντός σχ. πόλεως της Αμφιλοχίας. Στην πλάκα οροφής της πυλωτής του σχολείου, 

εμβαδού 165μ², έχει παρουσιαστεί φαινόμενο αποκόλλησης τμημάτων επιχρισμάτων που χρήζει άμεσης 

συντήρησης για λόγους ασφαλείας των μαθητών. 

Επιπλέον για αναβάθμισης των συνθηκών υγιεινής των μαθητών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες 

συντήρησης στους χώρους υγιεινής (αντικατάσταση πλακιδίων στα WC κοριτσιών και αντικατάσταση 

πλακιδίων σε τμήμα των WC αγοριών). (~130,00μ² επιφάνεια πλακιδίων τοίχων,  17,60μ² επιφάνεια 

μεταλλικών θυρών και 165,00μ² επιφάνεια οροφής πυλωτής)  

 

Επισυνάπτεται σχέδιο προμέτρησης των μπάνιων.  

 

 
Εικόνα 7. Τουαλέτες Λύκειο Αμφιλοχίας 



 

 
Εικόνα 8. Τουαλέτες Λύκειο Αμφιλοχίας 

 

 
Εικόνα 9. Τουαλέτες Λύκειο Αμφιλοχίας 

 



 
Εικόνα 9. Πυλωτή Λύκειο Αμφιλοχίας 

 

 
Εικόνα 10. Λεπτομέρεια οροφής πυλωτής Λυκείου Αμφιλοχίας 

 
 

4. Δημοτικό Λουτρού 

Πρόκειται για κτίριο που έχει οικοδομηθεί με την υπ’ αριθμ. 34/87 οικ. άδεια. Για λόγους συντήρησης του 

κτιρίου και αισθητικής αναβάθμισής του θα εκτελεσθούν εργασίες ελαιοχρωματισμού των τριών όψεων 

του κτιρίου, καθώς η μπροστινή όψη έχει ελαιοχρωματισθεί πρόσφατα.  (~1.000μ²)  

Για λόγους προστασίας του κτιρίου από όμβρια ύδατα θα εκτελεσθούν εργασίες αντικατάστασης 

συνολικού τμήματος 35μ περιμετρικών λουκιών και συνολικού τμήματος 12μ κάθετων υδρορροών . 

 

Επισυνάπτεται σχέδιο προμέτρησης των επιφανειών προς ελαιοχρωματισμό και θα εκδοθεί άδεια μικρής 

κλίμακας για τοποθέτηση των απαραιτήτων ικριωμάτων. 



 

Εικόνα 11.  Δυτική όψη Δημοτικού Λουτρού 

  

 

Εικόνα 12. Ανατολική Όψη  Δημοτικού  Λουτρού 
 

5. Γυμνάσιο Αμφιλοχίας 

Πρόκειται για λιθόκτιστο κτίριο προ του ΄55.  Για λόγους συντήρησης του κτιρίου και αισθητικής 

αναβάθμισής του θα εκτελεσθούν εργασίες ελαιοχρωματισμού του κτιρίου (~1.420,00μ²).  

 

Επισυνάπτεται σχέδιο προμέτρησης των επιφανειών προς ελαιοχρωματισμό και θα εκδοθεί άδεια μικρής 

κλίμακας για τοποθέτηση των απαραιτήτων ικριωμάτων. 

 

 

Εικόνα 13. Γυμνάσιο Αμφιλοχίας 



 

6. Γυμνάσιο Λουτρού 

Πρόκειται για κτίριο που έχει οικοδομηθεί με την υπ’ αριθμ. 232/87 οικ. άδεια. Για λόγους συντήρησης του 

κτιρίου θα εκτελεσθούν εργασίες ελαιοχρωματισμού στο εσωτερικό του κτιρίου 400,00μ². Για λόγους 

άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων υγρασίας και εισόδου υδάτων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα 

εκτελεσθούν εργασίες υγρομόνωσης της πλάκας οροφής στο τμήμα του αίθριου(~55,00μ²) και 

αντικατάστασης των κουφωμάτων (~25,00μ²), τα οποία χρήζουν άμεσης αντικατάστασης  όπως φαίνεται 

και από τις φωτογραφίες του εσωτερικού.  

 

Επισυνάπτεται σχέδιο προμέτρησης των επιφανειών . 

 

  

Εικόνα 14. Αίθριο Γυμνασίου Λουτρού 

 

Εικόνα 15. Αίθριο Γυμνασίου Λουτρού 



 

Εικόνα 16. Εσωτερικό Αιθρίου Γυμνασίου Λουτρού 

 

Εικόνα 17. Κουφώματα Αιθρίου Γυμνασίου Λουτρού 
 

7. Δημοτικό Σχολείο Χρυσοπηγής  

Προκειμένου για την μετεγκατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Χρυσοπηγής στην σημερινή θέση του το 

2016 (προκάτ κατασκευή), οι αθλητικές υποδομές που υπήρχαν εκεί αναγκαστικά μεταφέρθηκαν σε νέο 

ιδιόκτητο χώρο.  Προς αντικατάσταση αυτών, θα κατασκευασθεί γήπεδο καλαθοσφαίρισης εμβαδού 

επιφανείας 390μ² (26,00μ*15,00μ) σε δάπεδο σκυροδέματος συνολικού πάχους 0,10μ με πρόβλεψη για 

τοποθέτηση εξοπλισμού μπάσκετ και βόλλευ  

 

8.  Δημοτικό Σχολείο Εμπεσού  

Θα εκτελεσθούν εργασίες ελαιοχρωματισμού 300,00μ² στο εσωτερικό του για λόγους συντήρησης του 

κτιρίου 

9.  Δημοτικό Σχολείο Θυάμου 

Θα εκτελεσθούν εργασίες ελαιοχρωματισμού 500,00μ² στο εσωτερικό του για λόγους συντήρησης του 

κτιρίου 



 

Εικόνα 18. Δημοτικό Σχολείου Θυάμου 
 

 

Εικόνα 19. Δημοτικό Σχολείο Θυάμου 

 

       Εικόνα 20. Δημοτικό Σχολείο Θυάμου 

  Αμφιλοχία 27-6-2018 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

  

 

 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός Α βαθμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Τμήμα Τεχνικών Έργων και  
Συντήρησης Υποδομών 
  

  
  
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

 
 
 

     
 αρ. μελέτης: 23/27-6-2018  

  προϋπολογισμός: 180.000€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ALEXANDRA
BISTINTZANOU
Ημερομηνία: 2021.03.30 17:40:07 EEST
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Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Τ Ε Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

   Γενικά 

Σκοπός των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός του τρόπου κατασκευής των έργων 
σε συνάρτηση με την μελέτη και τα συμβατικά σχέδια. 

Ο Εργολάβος υποχρεώνεται να εκτελεί όλες τις εργασίες, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, 
εφαρμόζοντας την πλέον σύγχρονη τεχνική. 

Γενικά στις Προδιαγραφές, ο Εργοδότης αναφέρεται ως Υπηρεσία και όπου σε αυτές αναφέρεται 
η λέξη "ο μηχανικός" εννοείται ο Επιβλέπων Μηχανικός. Αναφέρεται επίσης και ως 
"Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ή απλά ως "Υπηρεσία". 

Όπου στις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται "σχέδια" και "κατασκευαστικά σχέδια", νοούνται 
τα σχέδια της εγκεκριμένης Οριστικής Μελέτης των έργων και τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά 
σχέδια που θα υποβάλει ο Εργολάβος, όπου απαιτηθεί, τα οποία θα φέρουν την σφραγίδα 
"κατάλληλα για κατασκευή". Τα σχέδια αυτά θα χρησιμοποιούνται και για επιμέτρηση. 

Ο τρόπος επιμετρήσεων και πληρωμής των εργασιών, υλικών, κατασκευών κλπ. που 
περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ισχύει μόνο στη περίπτωση που συμφωνεί με το 
συμβατικό περιγραφικό Τιμολόγιο. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες που περιλαμβάνονται στα 
γενικά έξοδα του Τιμολογίου, για τα οποία δεν δικαιούται ο Ανάδοχος πρόσθετη αμοιβή πέραν 
αυτής που προκύπτει από τα άκρα του Τιμολογίου. 

    

 

   Ισχύουσες Προδιαγραφές 

Για την όλη προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή των υλικών, την κατασκευή του έργου, τους 
ελέγχους ποιότητας και αντοχής, καθώς και τις παραλαβές του έργου, ισχύουν γενικά οι 
Ελληνικοί Κανονισμοί ΕΛΟΤ ΕΝ και ειδικότερα οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που 
εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ/273 (ΦΕΚ 2221, Τεύχος Β/30-7-2012) και η σχετική 
Εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012, όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Επίσης ισχύει η ΚΥΑ ΥΠ.Α.Α.Ν. & ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ 6690/290/15-6-2012 (ΦΕΚ 1914/Β΄/2012), 
όπως αναφέρεται και στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 21 / ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ / ΔΙΠΑΔ / 252 / 24-7-2012, για 
«Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες 
αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης “CE”». 

Σε περίπτωση και μόνο που δεν υπάρχουν σχετικοί Ελληνικοί Κανονισμοί ή είναι ελλιπείς θα 
ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας οι ακόλουθοι Κανονισμοί: 

- Διεθνείς κανονισμοί ISO 
 

- Γερμανικοί κανονισμοί DIN, VDE, όπου ακόμη ισχύουν 
 

- Αγγλικοί κανονισμοί BS, Γαλλικοί κανονισμοί AFNOR, όπου ακόμη ισχύουν. 

 
- Αμερικανικοί κανονισμοί ASTM 

 
Όλα τα πρότυπα και κανονισμοί θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους, κατά το 
χρόνο δημοπράτησης, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων τους. 

Ειδικά για την εφαρμογή στο παρόν Έργο οι ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές και Κανονισμοί 
εξειδικεύονται στην ιδιαιτερότητα του έργου και στις συνθήκες της περιοχής και 
συμπληρώνονται με  τις «Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές». 
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Κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B’ 
2221 / 30-7-2012 και ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του 
Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Συμπληρωματικά ισχύουν επίσης οι 
Προσωρινές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) και οι Πρότυπες Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ι Σ Η Σ  Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ–  Ε Τ Ε Π 

κ α ι  Λ Ο Ι Π Ω Ν  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν 
 

  
Περιγραφή Άρθρου 

 
Άρθρο 

ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-" 

Α.Τ.1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση  
μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων 
μετά την εκφόρτωση 

ΟΙΚ 20.31.02 

-- 

Α.Τ.2 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων  

ΟΙΚ 20.40 
-- 

 

Α.Τ.3 

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς 
να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών 

ΟΙΚ 22.21.01 

-- 

   Α.Τ.4 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ 22.23 14-02-01-01 

Α.Τ.5 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων ΟΙΚ 22.54 14-02-01-01 

   Α.Τ.6 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ 32.05.04 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

Α.Τ.7 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ 38.20.03 
01-02-01-00 

Α.Τ.8 Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο 
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm 

ΟΙΚ 73.91 
-- 

Α.Τ.9 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 
ΟΙΚ 7122 

03-03-01-00 

Α.Τ.10 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 100/108 mm ΑΤΗΕ8038.19 -- 

Α.Τ. 11 Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 
0.8 mm ανοικτή ημικυκλική  

ΑΤΗΕ8062.1 
-- 

Α.Τ. 12 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου ΟΙΚ 72.16 03-05-01-00 

Α.Τ. 13 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, 
κολλητά 

ΟΙΚ 73.26.03 
03-07-02-00 

Α.Τ. 14 Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο 
Upvc 

ΟΙΚ 73.78 
-- 

Α.Τ.15 Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm 

ΟΙΚ 75.21.02 
03-07-03-00 

Α.Τ.16 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 38.03 
01-04-00-00  
01-04-00-00 

Α.Τ.17 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. ΟΙΚ 65.05 03-08-03-00 
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Α.Τ.18 Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, 
ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 

ΟΙΚ 65.17.04 
03-08-03-00 

Α.Τ.19 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα 

ΟΙΚ 77.10 

03-10-01-00 

Α.Τ.20 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 
χρωματισμούς 

ΟΙΚ 77.15 
03-10-02-00 

Α.Τ.21 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

ΟΙΚ 77.80.02 
03-10-02-00 

Α.Τ.22 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών 
χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

ΟΙΚ 77.81.01 

03-10-02-00 

Α.Τ.23 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω 
προσθέτου ύψους 

ΟΙΚ 77.99 
-- 

Α.Τ.24 
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά ΟΙΚ 79.08 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 

 

Όπου στη  θέση της στήλης «ΕΤΕΠ» υπάρχει παύλα, δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για την 
αντίστοιχη εργασία. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την περιγραφή του αναλυτικού 
τιμολογίου. 

 
Αμφιλοχία 27-6-2018  

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ 

 Τμήματος Τεχνικών Έργων και  

Συντήρησης Υποδομών 

Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος  

  

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός 

Α βαθμού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  
Τμήμα Τεχνικών Έργων και  
Συντήρησης Υποδομών 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

 
 
 

     
 αρ. μελέτης: 23/27-6-2018 

 

 

Π/Υ: 180.000,00€ 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 

εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως 

προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στην Πρόσκληση 

/Διακήρυξη. 

 

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

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

περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που 

περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που 

είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 

λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και 

την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι: 

 

 1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της 

επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες 

εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπου ισχύουν, και 

οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου. 

 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο 

Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα 

εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση 

βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 

φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους 

ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 
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Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του 

μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 

πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν 

αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 

καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 

131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα 

υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-

53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 

 

 1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και 

βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, 

ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους 

μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 

μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων 

και σταλίες μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων 

ορυγμάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 

οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και 

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

 1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων 

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

ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, 

θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού 

(επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των 

γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή 

αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για 

την κατασκευή του υπόψη έργου. 

 

 1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την 

οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, με 

όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 
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τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης. 

 

 1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και 

αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 

 1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 

δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

 

 1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών 

εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, 

υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά 

των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων 

μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των 

δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και 

αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 

περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο 

ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους 

οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την 

κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης). 

 

 1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, 

μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι 

άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

 

 1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, 

λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων 

κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 

πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η 

δαπάνη ασφάλειας του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή 
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του. Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την 

οριστική παραλαβή τους.  

 

 1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. 

και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους 

"δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, 

δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

 

 1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους 

μηχανήματος ή άλλου εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη 

κατασκευή του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 

συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω 

απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση 

τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η 

κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν 

απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα 

καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 

 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 

των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για 

λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων 

σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

 1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους 

υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται 

ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία 

πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων 

υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν σύμφωνα με 

τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
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 1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και 

μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν 

εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιοχών, που 

απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι 

αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του 

έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις 

(τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως 

αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται 

ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των 

δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων 

και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές 

ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 

 

 1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 

ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών 

μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: 

 

 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου 

των 5,0 μ., που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 

οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή 

την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον 

επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων 

δημοπράτησης. 

 

 (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, 

δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των 

ορυγμάτων, την ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, την ενημέρωση του 

κοινού, τη σήμανση, τη σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, 

οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι 

δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
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των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην 

Ε.Σ.Υ.. 

 

 1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και 

εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη 

μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες 

κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς 

και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο 

εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και 

γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται 

στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου 

Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

 

 1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 

υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του 

έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η 

σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα 

υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου 

μετρήσεις. 

 

 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των 

καταλόγων οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να 

υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 

 

 1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές 

τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 

σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή 

άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 

Τιμολογίου. 
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 1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την 

αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να 

προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον 

γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

 

 1.1.20 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του 

έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

 

 1.1.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών 

κλπ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 

οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

όρους ορίζεται. 

 

1.1.22 Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 

κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για 

την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 

 1.1.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων 

στα διάφορα τμήματα του έργου ακόμη και τα απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα, για την 

κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 

απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς 

και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 

εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους. 

 

 1.1.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 

Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς 

και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 

αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 

περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

 

 1.1.25 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και 

αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την 
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κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε 

αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, 

των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

 1.1.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

 

 1.1.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης 

των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, 

οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την 

εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι 

δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους 

διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

 1.1.28 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 

επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, 

καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω 

εργασίες κλπ. 

 

 1.1.29 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων 

αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που 

συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 

 

 1.1.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομειγμάτων, μελέτες 

ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

 

 1.1.31 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες 

Δημόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή 

Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

 

 1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 
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προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  

 

 1.1.33 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι 

υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου. 

 

 1.1.34 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 

απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών 

αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα δίκτυα: 

(1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς 

μεταχειρίσεις. 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητά τους αν ο Ανάδοχος δε 

λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές 

κυρίως ή άλλες εργασίες. 

 

1.1.35  Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 

1.2 Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται 

επίσης η αξία προμήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, οι δαπάνες 

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη 

θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων 

και ο χαμένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για 

την έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ). 

 

1.3 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα 

Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή 

υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, 

ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων 

κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, 

λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε 

αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι. 

Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε 

ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις 
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κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 

τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 

 

1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

 

1.5   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεμφερείς προς 

εκείνες, που καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, αλλά παρουσιάζουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή 

επιμετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους, με τις εξής βάσεις αναγωγής: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, ακαθάρτων) 

από τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 

   Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 

για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα 

γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού 

σωλήνα της αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής 

διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

 

     DN / DM  

 

  όπου  DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού 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 
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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 

 

 ΑΡΘΡΟ 1Ο  

       
Άρθρο Α-1: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων- χωρίς την 

διάστρωση  των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  

 
20.31  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. 
 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την 
φόρτωση. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ 
και μετά την εκσκαφή 
 
 

20.31.02 χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ   

  Αριθμητικώς:   5,00€  

 

 ΑΡΘΡΟ 2Ο  

       
Άρθρο Α-2: Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

 
20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177  
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Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 
ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης 
οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια 
με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

 
 Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  Αριθμητικώς:   5,60€  

 

 ΑΡΘΡΟ 3Ο  

       
Άρθρο Α-3: Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 
22.21  Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  

 
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και 
πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 
οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και 
η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
 

22.21.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  Αριθμητικώς:   4,50€  

 

 ΑΡΘΡΟ 4Ο  

       
Άρθρο Α-4: Καθαίρεση επιχρισμάτων 

 
22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων   

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

                  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  

 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

  Αριθμητικώς:   5,60€  



ΜΕΛΕΤΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
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 ΑΡΘΡΟ 5Ο  

       
Άρθρο Α-5: Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 

 
22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  

 
Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα 
τα απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων 
τοιχοποιίας". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ   

  Αριθμητικώς:   9,00€  

 

 ΑΡΘΡΟ 6Ο  

       
Άρθρο Α-6: Σκυροδέματα μικρών έργων  

 
32.05 Σκυροδέματα μικρών έργων  

 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες 
σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την 
συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι 
πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο 
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση 
μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση 
το άρθρο 32.02. 
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
 

32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ  ΕΥΡΩ   

  Αριθμητικώς:   106,00€  



ΜΕΛΕΤΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
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Άρθρο 7Ο  

 
Άρθρο Α-7: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)  

 
38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, 
μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και 
διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με 
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του 
ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων 
δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 

 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm

2
) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 



ΜΕΛΕΤΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
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Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm

2
) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητες, 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. 
 

 

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ   

  Αριθμητικώς:   1,01€  

 

 

Άρθρο 8Ο  

 
Άρθρο Α-8: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 
cm 
 



ΜΕΛΕΤΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
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      73.91    Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 
 
Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως 
από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες 
προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, 
σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται: 

α)  Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα 
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm 
στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων 
εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.  

β)  Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  

γ)  Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση 
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε 
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, 
πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 

δ)  Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, 
και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με 
ελαστομερές υλικό.  

ε)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη 
αυτής με νάϋλον.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   

  Αριθμητικώς:   22,50€  

  

Άρθρο 9Ο  

 
Άρθρο Α-9: Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα  

 

71.22  Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122  
 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 
cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε 
ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 



ΜΕΛΕΤΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ    

  Αριθμητικώς:   14,00€  

  
  

Άρθρο 10Ο  

 
Άρθρο Α-10: Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 100/108 mm 

 

  ΑΤΗΕ8038.19 Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 100/108 mm 
 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   6 

Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή Φ 100/108 mm, τοποθετημένος πλήρως  σε 
εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως - κλιματισμού. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά 
τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλυβδοσωλήνας μαύρος 
άνευ ραφής διαμέτρου 
100/108 mm αυξημένος 25% 
για ειδικά τεμάχια και 5% για 
υλικά συνδέσεως, στηρίξεως, 
φθορών κ.λπ. ΗΛΜ567.19 m 1,300 14,82 19,27 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 h 1,000 20,42 20,42 
Βοηθός-ειδικευμένος 
εργάτης ΗΛΜ002 h 1,000 17,31 17,31 
 
Τιμή ανά μέτρο (m) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΕΥΡΩ    

  Αριθμητικώς:   57,00€  

  

Άρθρο 11Ο  

 
Άρθρο Α-11: Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ημικυκλική 

 

  ΑΤΗΕ8062.1 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ημικυκλική 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8062.1 6 

 
Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ημικυκλική, 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις 
αλλαγές κατευθύνσεως και  ενδιαμέσεως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως 
(καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 

Ανάλυση εργασίας 
Λαμαρίνα γαλβανισμένη επίπεδος ΗΛΜ273 Kgr 1,100 * 1,24 = 1,36 
Μολυβδόκολλα ΗΛΜ495 Kgr 0,100 * 4,16 = 0,42 
Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα ΗΛΜ265 Kgr 0,300 * 0,94 = 0,28 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,600 * 20,42 = 12,25 



ΜΕΛΕΤΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
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Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,600 * 17,31 = 10,39 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

  Αριθμητικώς:   24,70€  

 
  

Άρθρο 12Ο  

 
Άρθρο Α-12: Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 

 

72.16  Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211  
 
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους 
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, 
σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα 
και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η 
κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

  Αριθμητικώς:   23,50€  

 
  

Άρθρο 13Ο  

 
Άρθρο Α-13: Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα -  Επενδύσεις τοίχων με 
πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 

 

73.26  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 

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

 
73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  

 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ    

  Αριθμητικώς:   31,00€  

  

Άρθρο 14Ο  

 
Άρθρο Α-14: Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC 

73.78 Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  
 
Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC, διαστάσεων 125x30 mm ή 
200x30 mm μετά του απαιτουμένου μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού που 
στερεώνεται στον τοίχο με κατάλληλα μπουλόνια, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή. Υλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, και 
ευθυγράμμισης. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

  Αριθμητικώς:   33,50€  

  

Άρθρο 15Ο  

 
Άρθρο Α-15: Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο - Επιστρώσεις στηθαίων με 
μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm 

75.21  Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο  

 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί 
τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά 
κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής 
(ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού  
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Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
75.21.02 Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 

πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7524  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

  Αριθμητικώς:   78,50€  

  

Άρθρο 16Ο  

 
Άρθρο Α-16: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών  

 
38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, 
αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών 
από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των 
χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    

  Αριθμητικώς:   15,70€  

 

Άρθρο 17Ο  

 
Άρθρο Α-17: Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο 

 
65.05    Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 
  

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, 
οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου". 
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

  Αριθμητικώς:   175,00€  

 

Άρθρο 18Ο  

 
Άρθρο Α-18: Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο 

65.17  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα  

  
 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων 

συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, 
με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα Αλουμινίου". 

  
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
65.17.04 Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί 

κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522 
  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ  

  Αριθμητικώς:   190,00€  

 

Άρθρο 19Ο  

 
Άρθρο Α-19: Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 
 
77.10  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με 

ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725  
 
 Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-

κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία 
και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος".  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

  Αριθμητικώς:   3,90€  
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Άρθρο 20Ο  

 
Άρθρο Α-20: Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 
 

77.15  Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, 
καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως 
ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με 
αντοχή στα αλκάλια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

  Αριθμητικώς:   1,70€  

 

Άρθρο 21Ο  

 
Άρθρο Α-21: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως -Εξωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

  
 

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. 
 

  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  

  Αριθμητικώς:   10,10€  
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Άρθρο 22Ο  

 
Άρθρο Α-22: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως -Εξωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

77.81 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως.με σπατουλάρισμα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  
 
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 
υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής 
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
77.81.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 

 

  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

  Αριθμητικώς:   13,50€  

 

Άρθρο 23Ο  

 
Άρθρο Α-23: Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 
 

77.99  Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797  
 
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών 
προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου 
εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).   
 
Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων 
για την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
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  Αριθμητικώς:   0,34€  

Άρθρο 24Ο  

 
Άρθρο Α-24: Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 
 

79.08  Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  
 
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο 
καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή 
ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από 
τον προμηθευτή του. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των 
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 
 

  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   

  Αριθμητικώς:   5,60€  

 
Αμφιλοχία 27-6-2018  

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 Τμήματος Τεχνικών Έργων και  

Συντήρησης Υποδομών 

Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος  

  

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός Α 

βαθμού 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ &  

ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:23/27-6-2018 

ΠΡΟΫΠ: 180.000,00€  

 ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

       

      ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010     78.700,00€ 

                                 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ    101.300,00€ 

 

ΕΙΔΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. 

ΑΡΘΡΟ 2: Τίτλος έργου -θέση - χαρακτηριστικά και αντικείμενο του έργου – Προϋπολογισμός  

ΑΡΘΡΟ 3: Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης 

ΑΡΘΡΟ 4: Σύμβαση κατασκευής του έργου  

ΑΡΘΡΟ 5: Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΑΡΘΡΟ 6: Προθεσμίες - παρατάσεις 

ΑΡΘΡΟ 7: Έλεγχος και συμπλήρωση μελετών 

ΑΡΘΡΟ 8: Πρόγραμμα - Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου  

ΑΡΘΡΟ 9: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 10: Προκαταβολή 

ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις 

ΑΡΘΡΟ 12: Αναθεώρηση - Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών  

ΑΡΘΡΟ 13: Επιμετρήσεις 

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος εγγύησης - παραλαβή του έργου  

ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

ΑΡΘΡΟ 16: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των εργασιών 

ΑΡΘΡΟ 17: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ALEXANDRA
BISTINTZANOU



ΑΡΘΡΟ 18: Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο - προσωπικό αναδόχου - υγιεινή και ασφάλιση εργαζομένων 

ΑΡΘΡΟ 19: Ημερολόγιο έργου – μητρώο έργου 

ΑΡΘΡΟ 20: Φάκελος και Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. ) του έργου  

ΑΡΘΡΟ 21: Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ) ( Απόφαση ΔΙΠΑΔ. /889/02 

,Φ.Ε.Κ. -16/Β/14-1 -03 ) 

ΑΡΘΡΟ  22 :  Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. ( Απόφαση ΔΙΠΑΔ. /889/02 , Φ.Ε.Κ. - 16/Β/14-1-03) 

    ΑΡΘΡΟ 23: Θέματα που αφορούν στην χρήση μηχανημάτων έργων ( Μ.Ε.)  

ΑΡΘΡΟ 24: Εκπροσώπηση αναδόχου - κοινοποίηση εγγράφου 

ΑΡΘΡΟ 25: Πληροφόρηση -δημοσιότητα ΑΡΘΡΟ 26: Ισχύουσες διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 27: Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές 

ΑΡΘΡΟ 28: Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου  

ΑΡΘΡΟ 29: Ποιότητα υλικών, Έλεγχος αυτών, Δείγματα  

ΑΡΘΡΟ 30: Αναλογίες υλικών 

ΑΡΘΡΟ 31: Μηχανικός Εξοπλισμός  

ΑΡΘΡΟ 32: Ατυχήματα και ζημίες  

ΑΡΘΡΟ 33: Φόροι, Τέλη και κρατήσεις 

ΑΡΘΡΟ 34: Μελέτη συνθηκών του έργου 

ΑΡΘΡΟ 35: φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων. Προστασία περιβάλλοντος  

ΑΡΘΡΟ 36: Χρήση έργου πριν την αποπεράτωση 

ΑΡΘΡΟ 37: Τοπογραφικές εργασίες - εφαρμογές επί του εδάφους  

ΑΡΘΡΟ 38: Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Ε.Σ.Υ. 

1.1 Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) είναι η διατύπωση των ειδικών και 

τεχνικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Σύμβασης, τα σχέδια και τα 

διαγράμματα που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν αρμόδια, θα κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται 

παρακάτω στο άρθρο 2 και για το οποίο θα συναφθεί η σχετική εργολαβική σύμβαση. 

1.2 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισμό μελέτης, που 

ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ποσού των απρόβλεπτων, του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. 

(18%), με αναθεώρηση και του Φ.Π.Α. (24%). 
 

ΑΡΘΡΟ 2 : Τίτλος του έργου, θέση, χαρακτηριστικά και αντικείμενο του έργου 

Ο τίτλος του έργου είναι: : ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» και αφορά στην βελτίωση των κτιριακών υποδομών & των αυλείων χώρων 

σχολείων της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 : Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση όμως ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε 

αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται πάγια όπως παρακάτω : 

1. Το συμφωνητικό 

2. Η Διακήρυξη 

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

4. Το Τιμολόγιο μελέτης 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 

7. Η Τεχνική Περιγραφή 

8. Ο Προϋπολογισμός μελέτης 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι εγκεκριμένες 

Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα 

εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής του έργου όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο: 

(α) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ.Δ.Ε. 

(β) Οι Ευρωκώδικες. 

(γ) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε. (ή του τ. Υ. .Ε.).  

(δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 



Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία, η τελική 

επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και 

χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 4 : Σύμβαση κατασκευής του έργου 

4.1 Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση της δημοπρασίας και για 

συνολικό χρηματικό ποσό που θα προκύψει από την δημοπρασία. 

4.2 Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση από τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας, και τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Αναδόχου του έργου εταιρείας. Το έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι 

συστατικό χαρακτήρα. 

4.3 Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, σύμφωνα με το N.4412/16 μέσα σε 

προθεσμία είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της 

εγκριτικής απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία προσκομίζεται και η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/06. 

4.4 Σε περίπτωση κατά την οποία ο μειοδότης δεν εμφανιστεί στην παραπάνω προθεσμία ή δεν προσκομίσει τις 

απαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση συμμετοχής του 

στην δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, Ν 4412/16. 

4.5 Κατά την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή 

διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών 

δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που 

γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. Ο 

ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας 

υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου 

συνοδεύεται από δήλωση και του οριζομένου ως αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε 

κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. 

Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει 

μόνο μετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το 

δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει 

συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 

4.6 Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ύστερα από διαγωνισμό, επαναϋπολογίζονται, σε 

συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το φόρο 

προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). 

ΑΡΘΡΟ 5 : Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. Επίσης ισχύουν οι προδιαγραφές οριστικές καιπροσωρινές 

του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, όπως εγκρίθηκαν με την με αριθμό απόφαση  ΔΙΠΑΔ./ΟΙΚ./273 (Φ.Ε.Κ.  

2221 Β’/30-7-2012)  «Έγκριση τετρακοσίων   σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με 



υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» και η εγκύκλιος 26/4-102012 ΔΙΠΑΔ. /οικ/356 της Γ.Γ.Δ.Ε. 

/ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/Τμήμα Προδιαγραφών και Ευρωκώδικων, και οι Νόμοι διατάγματα και 

Εγκύκλιοι που αφορούν τα έργα τηςεργολαβίας και που έχουν δημοσιευθεί ως την παραμονή της ημερομηνίας 

δημοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : Προθεσμίες - παρατάσεις 

6.1 Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα ( 12 ) μήνες, μετρούμενη από την 

ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Σύμβασης. 

6.2 Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται μόνο με έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου και με την 

προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Ακόμα επιτρέπεται παράταση στις παρακάτω αποκλειστικά αναφερόμενες περιπτώσεις ανωτέρας βία : 

α. Περιπτώσεις θεομηνιών, που τυχόν θα προκαλέσουν καταστροφές στο έργο. 

Η παράταση προθεσμίας που θα δοθεί σε αυτή την περίπτωση θα εκτιμηθεί από την Υπηρεσία, ανάλογα με το είδος και 

τον βαθμό των καταστροφών, που τυχόν θα συμβούν στο έργο, η αποκατάσταση των οποίων θα γίνει από τον 

Εργολάβο. 

β. Γενική απεργία των εργατών και υπαλλήλων, που παρατείνεται πέρα από δέκα (10) ημέρες ή διαδοχικές τέτοιες 

γενικές απεργίες, αλλά με μικρότερη διάρκεια από 10 ημερολογιακές ημέρες, πουαθροιστικά ξεπερνούν τις 20 ημέρες 

και σε όλη την διάρκεια από την ημέρα, που θα υπογράφει η Σύμβαση, μέχρι να τελειώσει το έργο. 

6.3 Παράταση προθεσμίας, δεν θα αναγνωριστεί στον ανάδοχο λόγω ισχυρισμού άγνοιας των εδαφικών και 

κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής του έργου, καθώς και των δυσκολιών λόγω της θέσεώς του (κυκλοφοριακό 

κλπ), του χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών ή της αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων 

και υλικών από την ελληνική ή ξένη βιομηχανία. 

6.4 Η οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον ίδιο και δεν 

αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, θα εκδοθούν με μέριμνα του 

αναδόχου. 

Η Υπηρεσία, αν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : Έλεγχος και συμπλήρωση μελετών 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει, μελετήσει και συμπληρώσει τις υπάρχουσες μελέτες χωρίς πρόσθετη 

δαπάνη και αμοιβή. 

ΑΡΘΡΟ 8 : Πρόγραμμα - αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου 

8.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

15 ημερών και να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες ,  από την υπογραφή της Σύμβασης να  υποβάλει το χρονοδιάγραμμα 

για την κατασκευή του έργου, προσαρμοσμένο στην χρονική περίοδο έναρξης του έργου (άρθρο 145 του Ν. 4412/16) 

που θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της Τεχνικής Περιγραφής και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 



Στο χρονοδιάγραμμα θα περιλαμβάνονται οι χρόνοι για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών, με σειρά 

προτεραιότητας, η οποία θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. Αυτό θα διευκρινιστεί πριν από την κατάθεση ή την έγκριση 

του χρονοδιαγράμματος του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου θα είναι λεπτομερειακό, θα περιλαμβάνει δε, όχι μόνο τους χρόνους 

εκτέλεσης των καθ' έκαστα εργασιών, αλλά και εκείνους των απαραίτητων προεργασιών, δοκιμών κλπ, όπως απαιτείται 

ή ορίζεται στην παρούσα και στα άλλα τεύχη της σύμβασης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται σαφές ότι 

περιελήφθησαν σ' αυτό όλες οι απαιτούμενες δραστηριότητες, άμεσες ή έμμεσες για την εμπρόθεσμη κατασκευή του 

έργου. 

Βασικές δεσμεύσεις για την σύνταξη του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος είναι: 

α. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου, που ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. 

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης του χώρου των εργασιών ( σχολικές μονάδες σε λειτουργία κατά το διάστημα από 1-9-

2018 έως 30-6-2019) , εργασίες θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μόνο κατά τις 

ημέρες και ώρες που αυτά δεν είναι σε λειτουργία.  

 Ο ανάδοχος θα επιλέξει το πλήθος εκείνο των δραστηριοτήτων που θα κρίνει ότι απαιτείται για την σύνταξη ενός 

ρεαλιστικού και αντιπροσωπευτικού χρονοδιαγράμματος. 

 

8.2 Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να 

τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ανάλογα με τις 

δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων,  μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 

145 του Ν. 4412/16. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αναπροσαρμογές του 

χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η 

έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται 

την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και 

για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα. 

8.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Το 

χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να 

εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω 

χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και 

σχετική έκθεση. 

8.4 O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα 

πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 

εκτέλεση του έργου. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και να το 

αναπροσαρμόζει, στην περίπτωση που παρεκκλίνει από αυτό, ούτωςώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική 

προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου είναι από τις πιο 



βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης 

ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 9 : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση Αναδόχου 

9.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας παράδοσης του έργου , με υπαιτιότητα του αναδόχου, 

επιβάλλονται ποινικές ρήτρες τα ποσά των οποίων καθορίζονται στη Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 148 Ν. 4412/16 

9.2 Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου (συνολική ή τμηματικές) 

καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο 

λογαριασμό του έργου. 

9.3 Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή το νόμο (άρθρο 160Ν.4412/16) 

9.4 Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν. 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Προκαταβολή 

Δεν, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος πληρωμής –κρατήσεις 

11.1 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. (άρθρο 152 

Ν.4412/16) 

11.2 Στις τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου θα γίνεται κράτηση, για την εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 152 παρ 12 ,Ν. 4412/16 

11.3 Ο τελικός λογαριασμός πληρωμής του Αναδόχου εκδίδεται με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά, για 

την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών, επισυνάπτονται σ' αυτόν άρθρο 152 παρ 13, Ν. 

4412/16 

11.4 Οι πληρωμές του Αναδόχου, θα γίνονται, σύμφωνα με το Ν. 4412/16. 

Το έργο χρηματοδοτείται από 101.300,00 € μέσω επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και 

το υπόλοιπο ποσό 78.700,00€ από τους ίδιους πόρους του Δήμου. και υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις. 

11.5 Για την πληρωμή απαιτείται Τιμολόγιο, φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση Ι.Κ.Α. ότι έχουν εξοφληθεί οι 

προς αυτούς υποχρεώσεις και ότι άλλο έγγραφο ζητηθεί από την Υπηρεσία, που απαιτείται κατά νόμο. 

Σε κάθε πληρωμή θα παρακρατούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Επίσης στην πρώτη πιστοποίηση θα παρακρατούνται τα 

έξοδα των εκ του  νόμου  απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε 

ανάδοχος. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε 

κάθε περίπτωση τον Οικονομικό Φορέα που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 

πληρωμής του έργου 

 

 



 

ΑΡΘΡΟ 12 : Αναθεώρηση Τιμών - κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών 

12.1 Η αναθεώρηση των τιμών μονάδος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16 

12.2 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί μέρους εργασιών, 

ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα 

Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (του άρθρου 156 του Ν. 

4412/16). Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της μη εκτέλεσης συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στα κατ' 

αποκοπή τιμήματα ή και την εκτέλεση συμβατικών εργασιών, περιλαμβανομένων μεν στα κατ' αποκοπή τιμήματα αλλά 

σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες από την μελέτη και δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο μελέτης 

εργασιών με τιμές μονάδος. 

12.4 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : Επιμετρήσεις 

 

13.1 Για τις επιμετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις οι αναφερόμενες στο άρθρο 151 

του Ν. 4412/16 

13.2 Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιμετρήσεως των διαφόρων ειδών των εργασιών ισχύουν 

αυτά που ορίζονται στα Τιμολόγια του έργου 

13.3 Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται με τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος επιμετρήσεως, θα 

επιμετρηθούν και θα πληρωθούν οι μονάδες εργασιών που πραγματικά θα εκτελεσθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη 

τυχόν υφιστάμενες συνήθειες για ιδιωτικά έργα. 

13.4 Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να διαθέτει τα απαιτούμενα 

συνεργεία και μέσα για τον έλεγχο και τις επιμετρήσεις των εργασιών. 

13.5 Σε κάθε περίπτωση εκτελέσεως εργασιών που μετά την εκτέλεση των θα γίνουν «αφανείς», ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ειδοποιεί την Υπηρεσία επιβλέψεως του έργου, πριν και μετά την εκτέλεση των εργασιών αυτών, για 

τη λήψη των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ακριβή καταμέτρηση των. Ο επιβλέπων ειδοποιεί με την σειρά του 

την επιτροπή αφανών εργασιών . 

Σε περίπτωση παραλείψεως της ειδοποιήσεως αυτής ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση ούτε για τη 

μεταγενέστερη αποκάλυψη (έστω και με άρση όλων) των αφανών εργασιών, ούτε και για τυχόν σε βάρος του λάθος 

κατά την επιμέτρηση αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος εγγύησης - παραλαβή του έργου 

Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης και καλής λειτουργίας) των εργασιών, κατά τον οποίο ο 

ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του , σύμφωνα με τα άρθρα 157 παρ 1 και το 

άρθρο 172 παρ 2 του Ν. 4412/16 ορίζεται σε δέκα πέντε μήνες ( 15 ) από την βεβαίωση περάτωσης. 

14.2 Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σ' αυτήν την εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση 

περάτωσης του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα από τη βεβαιωμένη περάτωση του 



έργου μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης. 

14.3 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 170 & 172, 

Ν. 4412/16 

14.4 Για την διοικητική παραλαβή του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16 Δεν θα 

γίνεται καμία διοικητική παραλαβή για χρήση έστω και τμήματος έργου αν  δεν υπάρχει προηγούμενη έγκριση της 

Προϊσταμένης Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

15.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/16 στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. όπως προβλέπονται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές πληρωμής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 

5% επί της αξίας των εργασιών, που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί 

της αξίας των υλικών, που ενδεχομένως περιληφθούν στην πιστοποίηση προσωρινά μέχρι να ενσωματωθούν στις 

εργασίες 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των εργασιών 

16.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες με όλους τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρούσας και τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια τα οποία θα εγκριθούν από τον εργοδότη. 

Οπωσδήποτε όμως ο ανάδοχος διατηρεί την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έργων. 

16.2 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη σύνταξη και εφαρμογή των 

μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος 

ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από την ευθύνη του. 

16.3 Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου και μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων 

υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές 

προδιαγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. Ο ανάδοχος υποχρεούται 

να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργαλεία και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του 

έργου καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί 

και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

16.4 Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της 

μελέτης και με τα τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για 

τυχόν τροποποιήσεις δεν δικαιούται καμία ιδιαίτερη αμοιβή έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει 

οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία. 

16.5 Ρητά καθορίζεται ότι καμία πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα 

αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής ή από τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση και 

λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

16.6 Οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, 



λατομεία κλπ) που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας 

βίας, βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. 

 

16.7 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε 

περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου βαρύνουν αποκλειστικά 

και μόνο τον ανάδοχο. 

16.8 Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που 

επιβάλλονται από το Π.Δ. 447/75 και 1073/8/(Φ.Ε.Κ. 260α/16.9.81) και όποια άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί 

πρόσφατα καθώς και οποιαδήποτε άλλα μέτρα που αναφέρονται στους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 

16.9 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο ανάδοχος 

παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει 

της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 17: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 

17.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μην παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από άλλους 

εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του. 

17.2 Αντίθετα υποχρεώνεται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί ( πχ ικριώματα κλπ. ) 

ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που 

εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα 

συνεργεία ή τους εργολάβους των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις 

παρυφές της περιοχής του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 : Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο - προσωπικό αναδόχου - υγιεινή και ασφάλιση εργαζομένων 

18.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ( άρθρο 139 του Ν.4412/16 ) 

18.1.1 Πέρα από τα προβλεπόμενα στο σχετικό περί επιβλέψεως κατασκευής έργου άρθρο 136 του Ν. 4412/16 

ισχύουν τα παρακάτω: 

α. Η παρουσία των υπαλλήλων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που ασκούν την Επίβλεψη δεν απαλλάσσει με κανένα 

τρόπο τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση. 

18.1.2 Η Διεύθυνση των έργων από πλευράς του αναδόχου στους τόπους κατασκευής του έργου γίνεται από 

τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Δ/νουσα υπηρεσία . Η επί τόπου του έργου 

παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου είναι υποχρεωτική . 

α. Ο επί τόπου Μηχανικός του αναδόχου θα είναι ΠΕ Μηχανικός Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός ή ΤΕ Πολιτικός 

Μηχανικός , θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος για να εκπροσωπεί τον ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, 

περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της υπηρεσίας επί τόπου του 

έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του 

α.   
προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ) 

β. Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Μηχανικού, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία μέσα σε είκοσι 



(20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή 

στοιχεία που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. 

Η υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δίνει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο μηχανικό σε 

περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. 

γ. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα δηλώσει στην υπηρεσία την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων 

του καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σ' αυτά. 

δ. Εργασίες που θα εκτελούνται χωρίς την παρουσία του εξουσιοδοτημένου αυτού τεχνικού δεν θα παραλαμβάνονται 

από την υπηρεσία. 

ε. Ο επί τόπου μηχανικός του αναδόχου είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και 

την λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο καθώς και 

τρίτου. 

ζ. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός του υπόψη επί τόπου μηχανικού του αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του, ο δε ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 

υπεύθυνος, απέναντι στην υπηρεσία. 

 

18.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ άρθρο 140, Ν. 4412/16 

18.2.1 Σχετικά με την εκλογή του προσωπικού ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί, σύμφωνα με το 

άρθρο140 του Ν. 4412/16 

18.2.1 Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το αλλοδαπό προσωπικό του αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα 

με μέριμνα του αναδόχου και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική και λοιπή νομοθεσία. 

18.2.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου 

τούτου, η υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο 

μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να υπάρχει, λείπει. Τούτο δε 

ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου. 

18.2.3 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφομένου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την διευθύνουσα 

υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης, πλην των ανωτέρω κυρώσεων, θα ενημερώνεται η 

προϊσταμένη αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες. 

 

18.3 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

18.3.1 O ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, 

αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

18.3.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται παρακάτω 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της νομοθεσίας: 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της υπηρεσίας 

(συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων επίβλεψης και διαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται 



στο χώρο του έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση μέτρα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και να παίρνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα Μ.Α.Π. θα είναι, προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, 

πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), 

προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών, ένα για τα 

γραφεία και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές 

συσκευές τύπου SCBA κ.λπ. 

β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών σημάτων 

επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών 

πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους κινούμενους στους χώρους των εργοταξίων ή / και στις 

περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σε αυτές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό 

των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει μέσα 

και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. 

18.3.3 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων 

των αρμοδίων μηχανικών, συντονιστών και τεχνικών ασφαλείας των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση 

των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την ελληνική 

νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως 

ατυχημάτων. 

18.3.4 Ακόμη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς έλεγχο από τους αρμόδιους κρατικούς και μη φορείς τα 

θεωρημένα ή μη βιβλία που απαιτεί η νομοθεσία όπως το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας 

(Ν .1396/83 και Π. Δ. 1073/81). 

 

18.4 : Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 

18.4.1 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει 

όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/16 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας ( Σ.Α.Υ.), 

όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. : ΔΙΠΑΔ./οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ./85/14-5-01 και 

ΔΙΠΑΔ./οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους 

ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη 

τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : Π.Δ. 1073/81 (αρ. 111), Π.Δ. 305/96 

(αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι 

αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την 

αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή 

όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 



18.4.2 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 

18.4.2.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση -Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( Σ.Α.Υ. ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ.) και 

συγκεκριμένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 

γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες 

ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος 

εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : Π.Δ. 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται 

σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. τ α ο ποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης 

του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π. Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την Υ.Α. ΔΕΕΠΠ./οικ/85/2001 του (τ.)Υ. 

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ η οποία ενσωματώθηκε  στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 

διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο 

έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη 

εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 

τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 

νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και Υ.Α. ΔΙΠΑΔ./οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)Υ. 

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 ( αρ. 37 παρ.8 και αρ.182 ). 

ε. Να τηρήσει τα Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.10) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( Σ.Α.Υ.) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας  

(Φ.Α.Υ.). 

Το Σ.Α.Υ. αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα 

εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο Φ.Α.Υ. 

αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την 

επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόμενο του Σ.Α.Υ. και του Φ.Α.Υ. αναφέρεται στο Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και  στις Υ.Α.: 

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο 

Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης Σ.Α.Υ. προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην 

κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: 

θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ. ,Φ.Α.Υ. ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση 



Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (Φ.Ε.Κ. 249/Α/2511-2011) και την αρ. πρωτ. 

10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

 

3. Ο Φ.Α.Υ. καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 

Έργου: Υ.Α. ΔΕεΠπ/οικ. 433/2000 του (τ.) Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 αρ.(73 και 75). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου και το συνοδεύει 

καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π.Δ. 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και Υα ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) Υ. 

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και την κατάρτιση του Φ.Α.Υ. περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 

6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ. /οικ/215/31 -3-2008 του (τ.) Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

6. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας 

β. Να γνωστοποιήσει στο ΚΕΠΕΚ τον τεχνικό ασφαλείας που έχει ορίσει  

γ. Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κίνδυνου . 

 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε  άτομα εκτός της επιχείρησης 

ή να συναφθεί σύμβαση με τις εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 

δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική επιθεώρηση εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 

αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται 

και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά 

την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία,  συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες 

εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός 

ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει 

ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 

σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές 

υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας ( Ν.3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις 

απόψεις του και να  τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας ( Ε.Υ.Α.Ε ) ή στον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε 

περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

2. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη 

διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης 

παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να 



αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και 

εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 

χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

3. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 

μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

4. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

18.4.2.2 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας ( Η.Μ.Α. ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας ( Η.Μ.Α. )όταν απαιτείται εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα 

με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α. 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το Η.Μ.Α. θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α. , από τις κατά τόπους διευθύνσεις, τμήματα ή γραφεία 

επιθεώρησης εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του αναδόχου και της Δ/νουσας 

Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ότι αφορά τα αποτελέσματα 

των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: Π.Δ. 1073/81 (αρ.113 ), 

Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΕΠΠ./208 /12-9-2003. 

 

18.4.2.3 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Σ.Α.Υ. ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α. ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ. Α.Υ. κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η.Μ.Α Στα πλαίσια 

του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του Σ. Α.Υ. και επίσης σε 

ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του 

Σ. Α.Υ.. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

18.4.3. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο 

18.4.3.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας ( Μ.Α.Π. ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα 

ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη 

σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 305//96 (αρ.12 παράρτημα IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία 

στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π.Δ.   1073/81 (αρ.75-79), Π.Δ.   305/96 (αρ.12 παράρτημα V 

μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 

απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π.Δ. 1073/81 (αρ.92 



-95), Π.Δ. 305/96 (αρ.12, παράρτημα IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων 

κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων 

εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: Π.Δ. 1073/81 (αρ. 92-96), Π.Δ. 305/96 (αρ.12, παράρτημα IV 

μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων 

βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π.Δ. 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π.Δ. 305/96 

(αρ.12 παράρτημαIV μέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζόμενους όπως: 

προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους 

ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και 

τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και 

οι τροποποιητικές αυτής Κ.Υ.Α. 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

18.4.3.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση εκφόρτωση 

- εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 

οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:-την Υ.Α. αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: 

«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

-Τη Κ.Υ.Α. αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των 

πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών» -Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. 

αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος 

οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 4 7 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας 

των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων 

τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: Π.Δ.1073/81 (αρ.75-84), Π.Δ. 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, 

παράρτημα ΐνμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, 

στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π.Δ. 216/78, Π.Δ. 1073/81(αρ.85-91), Κ.Υ.Α. 

8243/1113/91 (αρ.8), π 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ,ζ) και αρ.12 παραρτήματα IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], 

Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 

 



ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 

i) κραδασμούς: Π.Δ. 176/05, 

ii) θόρυβο: Π.Δ.   85/91, Π.Δ.  149/06, 

iii)  προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης  από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων:   Π.Δ. 397/94,  

iv) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π.Δ. 82/10. 

 

 

18.4.3.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας -αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων Π.Δ. 304/00 (αρ.2). α. Ο ανάδοχος 

οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), 

των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας 

(ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ): Π.Δ. 1073/81 

(αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π.Δ. 31/90, Π.Δ. 499/91, Π.Δ. 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π.Δ.  89/99, Π.Δ.  304/00 

και Π.Δ.  155/04, Π.Δ.   105/95 (παράρτημαIX), Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παράρτημα ΐν μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 -9), Κ.Υ.Α. 

15085/593/03, Κ.Υ.Α. αρ.Δ13ε/4800/03, Π.Δ. 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παράρτημα. ΐν, μέρος Β', τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το 

Π.Δ. 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1.Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

2.Άδεια κυκλοφορίας  

3.Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.12, παράρτημαIV, μέρος Β', τμήμα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π.Δ. 89/99 (παράρτημαII, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει 

τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 

εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των 

ελέγχων σύμφωνα με το Π.Δ. 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 

συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

18.4.4. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 

οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα 

ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω 

απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 



18.4.4.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν.495/76,  Π.Δ.  413/77,  Π.Δ. 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), Υ.Α. 31245/93,Ν. 2168/93, 

Π.Δ. 396/94 (αρ.9 παρ.4 παράρτημα. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Π.Δ. 305/96 (αρ. 12, 

παράρτημα ΐν μέρος Β τμήμα II, παρ.11), Κ.Υ.Α. 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π.Δ. 455/95 και η 

τροπ. αυτού   Π.Δ. 2/06, Π.Δ. 212/06,Υ.Α. 21017/84/09. 

 

18.4.4.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π.Δ. 413/77, Π.Δ. 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), Υ.Α. αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια 

και αντοχή κτιρίων, παρ.4), Κ.Υ.Α. 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.Δ. 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παράρτημα Ill), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α. 

Φ6.9/25068/1183/96, Π.Δ. 455/95 και η τροπ. αυτού: Π.Δ. 2/06, Π.Δ. 305/96 (αρ. 12, παράρτημαIV μέρος Β τμήμα II παρ. 

10 ).        

 

18.4.4.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

Π. Δ. 778/80, Π. Δ . 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93, Π. Δ . 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παράρτημα Ill ), Π. Δ . 155/04, Π. Δ . 305/96 (αρ. 12, παράρτημα ιν μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II παρ.4-6,14 ). 

18.4.4.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

Π.Δ. 95/78, Π.Δ. 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π.Δ. 70/90 (αρ.15), Π.Δ. 396/94 (αρ.9 παρ.4 παράρτημα Ill), 

Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, Κ.Υ.Α. αρ.οικ.16289/330/99. 

 

18.4.4.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 

Π. Δ. 778/80, Π. Δ . 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), Υ.Α. 3046/304/89, Π. Δ . 396/94 (αρ.9 παρ.4 παράρτημα Ill),    Π. Δ . 

305/96 (αρ.12 παράρτημα IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12). 

 

18.4.4.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. (Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, 

αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα 

τμήματα των οικοδομικών 

ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ.  κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π. Δ . 413/77, Π. Δ . 225/89, Κ.Υ.Α 3329/89 και η τροποποιητική αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 

Π.Δ. 396/94 ( αρ.9 παρ.4 παράρτημα Ill ), Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: Υ.Α.  Φ.6.9/13370/1560/95  και  

Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Υ.Α.  3009/2/21γ/94, Π. Δ .  455/95 και η τροπ. αυτού :  Π.Δ.  2/06, Π. Δ . 305/96 (αρ.12 

παράρτημα IV μέρος Β τμήμα II παρ.10). 

 

 



18.4.4.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ. με χρήση πλωτών 

ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π. Δ . 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π. Δ . 396/94 (αρ.9 

παράρτημα!), Υ.Α. 3131.1/20/95/95, Π. Δ . 305/96 

(αρ.12, παράρτημαΜ μέρος Β τμήμα II παρ.8.3 και παρ.13). 

18.4.5. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα 

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ  

 Ν.495/76 

 Ν. 1396/83 

 Ν. 1430/84 

 Ν.2168/ 93 

 Ν.2696/99 

 Ν.3542/07 

 Ν.3669/08 

 Ν.3850/10 

 Ν.4030/12 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π.Δ. 413/77 

 Π.Δ. 95/78 

 Π.Δ. 216/78 

 Π.Δ. 778/80 

 Π.Δ. 1073/81 

 Π.Δ. 225/89 

 Π.Δ. 31/90 

 Π.Δ. 70/90 

 Π.Δ. 85/91 

 Π.Δ. 499/91 

 Φ.Ε.Κ. 337/Α/76 

 Φ.Ε.Κ. 126/Α/83 

 Φ.Ε.Κ. 49/Α/84 

 Φ.Ε.Κ. 147/Α/93 

 Φ.Ε.Κ. 57/Α/99 

 Φ.Ε.Κ. 50/Α/07 

 Φ.Ε.Κ. 116/Α/08 



 Φ.Ε.Κ. 84/Α/10 

 Φ.Ε.Κ. 249/Α/12 

 Φ.Ε.Κ. 128/Α/77 

 Φ.Ε.Κ. 20/Α/78 

 Φ.Ε.Κ. 47/Α/78 

 Φ.Ε.Κ. 193/Α/80 

 Φ.Ε.Κ. 260/A/81 

 Φ.Ε.Κ. 106/Α/89 

  Φ.Ε.Κ. 31/Α/90 Φ.Ε.Κ. 31/Α/90 Φ.Ε.Κ. 38/Α/91 Φ.Ε.Κ. 180/Α/91 

Π.Δ. 395/94 

Π.Δ. 396/94 

Π.Δ. 397/94 

Π.Δ. 105/95 

Π.Δ. 455/95 

Π.Δ. 305/96 

 Π.Δ. 89/99 

 Π.Δ. 304/00 

 Π.Δ. 155/04 

 Π.Δ. 176/05 

 Π.Δ. 149/06 

 Π.Δ. 2/06 

 Π.Δ. 212/06 

 Π.Δ. 82/10 

 Π.Δ. 57/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

Υ.Α. 130646/84 Κ.Υ.Α. 3329/89 Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 Κ.Υ.Α. αρ.οικ.Β.4373/1205 /93 

Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93 Φ.Ε.Κ. 220/Α/94 Φ.Ε.Κ. 220/Α/94 Φ.Ε.Κ. 221/Α/94 Φ.Ε.Κ. 

67/Α/95 ΦΕΚ 268/Α/95 Φ.Ε.Κ. 212/Α/96 Φ.Ε.Κ. 94/Α/99 Φ.Ε.Κ. 241/Α/00 Φ.Ε.Κ. 121/Α/04 Φ.Ε.Κ.  227/Α/05 Φ.Ε.Κ.  

159/Α/06 Φ.Ε.Κ.  268/Α/06 Φ.Ε.Κ.  212/Α/06 Φ.Ε.Κ.   145/Α/10   Φ.Ε.Κ. 97/Α/10 

Φ.Ε.Κ. 154/Β/84 Φ.Ε.Κ. 132/Β/89 Φ.Ε.Κ. 138/Β/91 

Φ.Ε.Κ. 187/Β/93 Φ.Ε.Κ. 765/Β/93 



Κ.Υ.Α. αρ. 8881/94 Υ.Α. αρ.οικ. 31245/93 Υ.Α. 3009/2/21 -γ/94 

Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 Υ.Α. 3131.1/20/95/95 Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 

Υ.Α.   Φ6.9/25068/1183/96   Υ.Α. αρ.οικ.Β.5261/190/97  Κ.Υ.Α. αρ.οικ.16289/330/99 Κ.Υ.Α. αρ.οικ. 

15085/593/03 Κ.Υ.Α. αρ. Δ13ε/4800/03 Κ.Υ.Α. αρ.6952/11 ΥΑ 3046/304/89 

Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00  Υ.Α. αρ.   οικ.   433/2000   Υ.Α. ΔΕΕΠΠ./οικ/85/01 Υ.Α. 

ΔΙΠΑΔ./οικ./177/01 Υ.Α. ΔΙΠΑΔ./οικ/889/02 Υ.Α. ΔΜΕΟ/Ο/613/11 

Υ.Α.21017/84/09 Πυροσβεστική διάταξη7,Απόφαση7568.Φ.700. 1/6 

Φ.Ε.Κ. 450/Β/94 

 Φ.Ε.Κ. 451/Β/93 

 Φ.Ε.Κ. 301/Β/94 

 Φ.Ε.Κ. 73/Β/94 

 Φ.Ε.Κ. 978/Β/95 

 Φ.Ε.Κ. 677/Β/95 

 Φ.Ε.Κ. 1035/Β/96 

 Φ.Ε.Κ. 113/Β/97 

 Φ.Ε.Κ. 987/Β/99 

 Φ.Ε.Κ. 1186/Β/03 

 Φ.Ε.Κ. 708/Β/03 

 Φ.Ε.Κ. 420/Β/11 

 Φ.Ε.Κ. 59/Δ/89 

 Φ.Ε.Κ. 1035/Β/00 

 Φ.Ε.Κ. 1176/Β/00 

 Φ.Ε.Κ. 686/Β/01 

 Φ.Ε.Κ. 266/Β/01 

 Φ.Ε.Κ. 16/Β/03 

 Φ.Ε.Κ. 905/Β/11 

 Φ.Ε.Κ. 1287/Β/09 

 Φ.Ε.Κ. 155/Β/96 

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31 -3-08 ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 



ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

ΑΡΘΡΟ 19 : Ημερολόγιο έργου - Μητρώο έργου 

Ο ανάδοχος θα τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 Ν.4412/16 

και θα έχει ένα αντίγραφο των εγκεκριμένων μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο του Εργοταξίου. 

19.1 Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, 

βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες, για την τήρηση του ημερολογίου του έργου και του βιβλίου 

καταμέτρησης αφανών εργασιών. 

19.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνη του, στη λήψη, επεξεργασία και παράδοση στην 

υπηρεσία μίας σειρά φωτογραφιών πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά  τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης 

του έργου και μετά το πέρας των εργασιών, με επεξηγηματικούς υπότιτλους, αρίθμηση και επισήμανση της οπτικής 

γωνίας λήψης. 

Η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των εργασιών. Επίσης, οι 

ως άνω φωτογραφίες θα παραδοθούν και σε ψηφιακή μορφή (CD). 

19.4 Ο ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην υπηρεσία, μαζί με την Τελική Επιμέτρηση, Μητρώο 

του Έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τα «ως κατασκευαστή» σχέδια του έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου 

του Έργου συνεπάγεται τη μη υπογραφή της, κατά την παρ. 4 του άρθρου 53 του Π.Δ . 609/85, τελικής επιμέτρησης, επί 

πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό των Αναδόχων και 

πρόσθετη ποινική ρήτρα ίση με το τρία τοις χιλίοις (3%ο) του αρχικού συμβατικού ποσού. 

19.5 Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαμβάνονται κατά ανοιγμένο τρόπο στις τιμές 

μονάδας των εργασιών της προσφοράς του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 20 : Φάκελος & Σχέδιο ασφάλειας και υγείας ( Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. ) του έργου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, βάσει του άρθρου 3 του 

Π.Δ . 305/96, να εκπονήσει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και να καταρτίσει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας για το έργο. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει τα Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. σε συνάρτηση με την 

εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Μετά το πέρας των εργασιών ο Φ.Α.Υ. 

αναπροσαρμόζεται από τον ανάδοχο ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του  έργου έτσι όπως αυτό 

κατασκευάστηκε και παραδίδεται στον κύριο του έργου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2000, ο Φ.Α.Υ. είναι απαραίτητο 

στοιχείο για την προσωρινή και οριστική  παραλαβή του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 : Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ) ( Απόφαση ΔΙΠΑΔ./889/02 

,Φ.Ε.Κ. -16/Β/14-1 -03 ) 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. 

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται τα εξής: 

21.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

21.2 Ορισμός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. 

 



Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα 

παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού 

Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.1568/85, Π.Δ. -17/96, Π.Δ. -305/96, Π.Δ.-

294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας της Εργασίας καθώς 

και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των 

αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, αναπροσαρμογή ή και 

εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, 

κλπ ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη ( Π.Δ. -95/99, Π.Δ. -

17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου 

(ΕΞΥΠΠ). 

21.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 

21.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

21.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για : -αναφορά ατυχήματος -

διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας -αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης-χρήση μέσων 

ατομικής προστασίας -εκπαίδευση προσωπικού -ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων 

21.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη 

νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής. 

21.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των 

μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι 

συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων 

καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. 

21.8 Άλλες προβλέψεις Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρμόδιο 

ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ. Οδηγίες 

ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζομένους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων 

συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και ου 

ιατρού εργασίας. 

21.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου 

Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες  όσον αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό 

Φ.Α.Υ. Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. εμπεριέχονται οι 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και 

παραδίδεται με την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του 

έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από τη Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον 

ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των, αδαπάνως για το Δημόσιο. 

 

 



 

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

21.9.1 Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού 

Σύντομη περιγραφή του έργου Ακριβής διεύθυνση του έργου Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 21.9.2Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής 

ωφελείας. 

21.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

21.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

21.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

21.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών 

21.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' Βοηθειών. 

21.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 

ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε 

ύψος. 

21.9.9 Καταγραφή σε πίνακα τω φάσεων και υποφύσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

21.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα κινδύνων, τω πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε 

φάσης και υπόφυσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ. 

X = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες 

κίνδυνοι. 

 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

21.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 

πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα εργασίας που έχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του Αρ. 12 του Π.Δ. 

305/96). 

 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

21.9.A Γενικά 

Είδος έργου και χρήση αυτού ακριβής διεύθυνση έργου 

αριθμός αδείας στοιχεία του κυρίου του έργου 

στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ. 

21.9. Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου  

Τεχνική περιγραφή του έργου παραδοχές μελέτης τα σχέδια "ως κατασκευαστή'' 

21.9. Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 

τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου ,π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, 

καθαρισμού κλπ. 



 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην 

αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. 

21.9. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει : 

Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, 

βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να 

γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και 

κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες 

έκτακτου περιστατικού κλπ. 

Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των 

Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ όλη τη διάρκεια της ζωής 

του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

ΑΡΘΡΟ 22 : Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. (Απόφαση ΔΙΠΑΔ. /889/02,Φ.Ε.Κ.16/Β/14-1-03 ) 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το 

νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς 

του. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: Θέματα που αφορούν στην χρήση μηχανημάτων έργων (Μ.Ε. ) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. , για τα μηχανήματα έργων ισχύουν τα εξής : 

'Όλα τα Μ.Ε. πρέπει να έχουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, χρήσης Μ.Ε. , σύμφωνα με το Αρθ-88, του Κ.Ο.Κ. 

Για  την  κυκλοφορία,  χρήση των Μ.Ε. απαιτείται προηγούμενη έγκριση του τύπου αυτών, σύμφωνα με το 

Αρθ-84, του Κ.Ο.Κ. 

'Όλα τα Μ.Ε. πρέπει να παρέχουν ασφάλεια κατά τη χρήση τους, σύμφωνα με τα Αρθ-84, Αρθ-92 και του Κ.Ο.Κ. 

Για όλα τα Μ.Ε. πρέπει να καταβάλλονται από τους κατόχους αυτών τα ετήσια τέλη χρήσης Μ.Ε., σύμφωνα με το Αρθ-

20, του Ν-2052/92 (Φ.Ε.Κ. -94/Α/92) και το Άρθρο 26, του Ν.2682/99 (Φ.Ε.Κ. -16/Α/99). 'Όλα τα Μ.Ε. πρέπει να έχουν 

ατομική ασφάλιση, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι με τον αριθμό πλαισίου τους, σύμφωνα με το Άρθρο 

103, του Κ.Ο.Κ. 

Η χρήση οποιουδήποτε μηχανήματος στο έργο, γίνεται με ευθύνη του αναδόχου και προϋποθέτει την άριστη μηχανική 

ικανότητα του καθώς και την παροχή ασφάλειας στο χειριστή και γενικότερα το προσωπικό του έργου και ότι σε καμία 

περίπτωση και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία σε ανθρώπους, κινητά ή ακίνητα, με 

δεδομένο ότι το έργο της διαμόρφωσης υλοποιείται σε κατοικημένη περιοχή. 



 

ΑΡΘΡΟ 24: Πληροφόρηση -δημοσιότητα 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει και να αναρτήσει, χωρίς επιπλέον αμοιβή, σε θέσεις που θα του υποδειχθούν 

από την Υπηρεσία πληροφοριακή πινακίδα για το έργο. Οι διαστάσεις των πινακίδων και το περιεχόμενό τους θα 

καθοριστούν από την Υπηρεσία. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πινακίδες θα πρέπει να αναγράφουν τον τίτλο του έργου, την πηγή χρηματοδότησης, τον 

κύριο του έργου, την διευθύνουσα υπηρεσία, τον ανάδοχο και τον προϋπολογισμό του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 : Ισχύουσες διατάξεις 

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας, η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: 

-Του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών , & Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) 

-Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της 

τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λπ. [άρθρο 20 παρ. 7 και 31 - 34 

του ΚΔΕ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας ( Φ.Ε.Κ. Β'/1673/23-8-2007) «περί των 

Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και 

απόφαση αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β'1590)]. 

-Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 ( Φ.Ε.Κ. Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης  Αξίας» και του άρθρου 27 του 

Ν. 2166/1993 ( Φ.Ε.Κ. Α' 137) «Κίνητρα ανάπτυξης  επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και 

άλλες διατάξεις» για κράτηση 6%ο στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

-Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην 

κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 27: Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές 

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται αντίστοιχοι προς το είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές προδιαγραφές 

των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων, οι αναφερόμενες στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το 

τιμολόγιο. 

ΑΡΘΡΟ 28 : Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 

 

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, και ο ανάδοχος δεν δικαιούται 

καμιάς άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση κάθε εργασίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω 

σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται : 

α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων δηλαδή μισθώματα, τα 

απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η λόγω ημεραργιών για οποιανδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής 

μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών. 

β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού, από εργοδηγούς, 

μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, 

ημεραργίας, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτους χρηματικές παροχές κ.λπ. 

γ) Οι δαπάνες των απαιτούμενων για έκαστο είδος εργασίας υλικών μετά των φορτοεκφορτώσεων και των μεταφορών 

αυτών με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας στον τόπο των έργων, καθώς και κάθε υλικού μη ρητώς 

κατονομαζομένου, αλ' ενδεχομένως απαιτούμενου για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

δ) Οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεων για την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων 

προς μεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 

ε) Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 

στ) Κάθε δαπάνη έστω μη ρητώς κατονομαζόμενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας. 

Ουδεμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις ποσότητες και τις 

αποστάσεις μεταφοράς των σε κάθε εργασία εισερχομένων υλικών, είτε ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, 

είτε ως προς τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, μετά την συμμετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ 29 : Ποιότητα υλικών, Έλεγχος αυτών, Δείγματα 

 

Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών. 

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση προ της χρησιμοποιήσεως. Υλικά και λοιπά είδη που 

χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση της υπηρεσίας θα απορρίπτονται εφ' όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. 

Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία, θα λαμβάνονται εγκαίρως πριν να χρησιμοποιηθούν και θα 

εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται προς εξέταση σε 



κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. Για το σκοπό αυτό θα συσκευάζονται καταλλήλως και θα αναγράφουν 

το όνομα του υλικού και του εργοστασίου, για τα υλικά εμπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την  

ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά τα οποία πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης θα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στο οποίο θα 

υποβληθούν τα υλικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 : Αναλογίες υλικών 

 

Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξακριβωμένα οι στο τιμολόγιο ή την συγγραφή υποχρεώσεων καθοριζόμενες 

αναλογίες υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 31 : Μηχανικός Εξοπλισμός 

 

Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός, προβλέπεται και καθορίζεται εκάστοτε εις την 

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με ευθύνη 

και με δαπάνες αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 32 : Ατυχήματα και ζημίες 

 

Οι ανάδοχοι έργων, εκτελουμένων εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α. υποχρεούνται να ασφαλίσουν όλο το απ' αυτούς 

απασχολούμενο προσωπικό. Στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι 

υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί και το οποίον είναι 

ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπή η ασφάλισή του. 

Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε μία από τις αναγνωρισμένες  από το Δημόσιο 

ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου καταβλητέα ασφάλιστρα, στο σύνολό τους δηλαδή της 

εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισμένου βαρύνει τούτον. 

Σε καμιά περίπτωση δύναται να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν γένει προσωπικού του 

αναδόχου, καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των 

μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσεως 

κοινωφελή έργα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 33 : Φόροι, Τέλη και κρατήσεις 

1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των κειμένων νόμων 

φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενεργείας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται στην 

καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε υπό του Υπουργείου Εργασίας, βάσει αποφάσεώς του, 

καθοριζομένων δώρων, λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, ως και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν 

επιδόματος αργίας. 



2. Εάν μετά την ημερομηνία διενεργείας του Διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη ή κρατήσεις ή καταργηθούν 

υφιστάμενοι τοιούτοι, το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται επί πλέον ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του 

αναδόχου, πιστοποιουμένου ή αφαιρουμένου του πραγματικού επί πλέον ή επί ελάτων ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 34 : Μελέτη συνθηκών του έργου 

Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος : 

-Έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου, δηλαδή : 

- τη θέση του έργου και των τμημάτων του, 

- τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα κυκλοφορίας, 

- τις απαιτούμενες με κάθε μέσον μεταφορές, 

- τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, 

- τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, 

- τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, 

- τη διαμόρφωση του εδάφους (υψομετρικά, κτλ.) και την κατάσταση των εδαφικών συνθηκών, τις ιδιομορφίες και τη 

φύση του εδάφους στο διατιθέμενο για την κατασκευή των έργων γήπεδο, 

-τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, 

-το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, που βρίσκονται στην περιοχή, 

-το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την 

έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, 

-τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα 

στην περιοχή του έργου από τον Κύριο του Έργου ή από άλλους εργολήπτες, 

-την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, νερού και ρεύματος, 

-τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις παράλληλα λειτουργούσες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος των οποίων η 

λειτουργία δεν πρέπει να διακόπτεται ή να παρενοχλείται, 

-την παράλληλη χρήση του περιβάλλοντα χώρου από παιδιά, 

-τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν 

το κόστος των εργασιών και τέλος 

-ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύμβαση και τη Μελέτη προς τις οποίες υποχρεούται να συμμορφωθεί. 

-Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, τα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών εφαρμογής και τα τεύχη της μελέτης 

δημοπράτησης του έργου. 

-Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους 

κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε 

πληροφορία, που έχει σχέση με την μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 

-Επειδή είναι πιθανό ορισμένες εργασίες να εγκυμονούν κινδύνους πυρκαγιάς, ο Ανάδοχος θα πρέπει έγκαιρα να 

ενημερώνει την επίβλεψη για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών (π.χ. χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλληση) και να λαμβάνει 



τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης (απομάκρυνση από τα εύφλεκτα σημεία, χρήση πυράντοχων καλυμμάτων ) και 

πυρόσβεσης (διάθεση επαρκών πυροσβεστικών μέσων και ειδοποίηση για τις εργασίες στην Π.Υ.). 

ΑΡΘΡΟ 35 : Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων. Προστασία περιβάλλοντος 

 

α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα, καθώς και τις εκτελούμενες από αυτόν 

εργασίες. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται απ' αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φυλάξεως, 

προστασίας ή διατηρήσεως λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο. 

β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φυλάξεως και προστασίας των πάσης φύσεως κοινωφελών 

έργων που υπάρχουν κοντά στο εκτελούμενο έργο με σκοπό την πρόληψη ζημιών σε αυτά ή την διακοπή της 

λειτουργίας των. Ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του αναδόχου επισκευάζονται αμέσως απ' αυτόν, αλλιώς η 

επισκευή γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του 

εκτελουμένου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη 

για την κατασκευή του έργου. 

δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με προσοχή τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 36 : Χρήση έργου πριν την αποπεράτωση 

36.1 Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο ή τμήμα 

του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 

36.2 Η πάρα πάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και 

διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 

τους συμβατικούς όρους. Επίσης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την σύμβαση. 

     ΑΡΘΡΟ 37: Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
 Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης (άρθρο 168 του Ν.4412/16) του συνόλου του Έργου, ο Επιβλέπων αναφέρει στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αν τα έργα έχουν περαιωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις εργασίες που προβλέπονται 

στη Σύµβαση ή αν τα Έργα δεν έχουν περατωθεί οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν για 

εκτέλεση. Αν οι εργασίες περατωθούν τότε ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για τον 

χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης εργασιών). 

Η βεβαίωση αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων. Την έκδοσή της βεβαίωσης µπορεί να ζητήσει ο 

Ανάδοχος και πριν από την λήξη των προθεσµιών, αν έχει περατώσει το Έργο. 

Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις µόνο παραλείψεις που δεν επηρεάζουν την 

λειτουργικότητα και ασφάλεια του Έργου, ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας γνωστοποιεί µε διαταγή του 

προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάσταση τους. Στη 

περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει 

το χρόνο που περατώθηκε το Έργο χωρίς να λαµβάνεται υπ’ οψη ο χρόνος αποκατάστασης. 

 Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν 



από τον Ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων (σύµφωνα µε την προηγούµενη 

παράγραφο) εφαρµόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 της παρούσας Συγγραφής. 

ΑΡΘΡΟ 38: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στο άρθρο 170 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 39: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 40: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 41 : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στο άρθρο 169 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 42: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στο άρθρο 174 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 43 : Τοπογραφικές εργασίες - εφαρμογές επί του εδάφους 

Κάθε εργασία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί του εδάφους εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται 

με την επιμέλεια και τις δαπάνες του αναδόχου, με τις οδηγίες της υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα 

με τους ισχύοντας κανονισμούς. 

Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 44 : Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός 

Εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής αποφάσεως της 

Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά εκδόσεως του εξοφλητικού λογαριασμού, 

αντίτυπα δε ή αντίγραφα τούτων επισυνάπτονται σ' αυτόν. Πριν της θεωρήσεως του λογαριασμού αυτού ζητείται από 

τον ανάδοχο η προσκόμιση βεβαίωσης του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων ώστε να προκύπτει 

ότι έχουν εξοφληθεί όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. 

 

 Αμφιλοχία, 27/06 /2018  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

  

 

 

 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 

ΠΕ07 Χημικός Μηχανικός 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός Α βαθμού 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ        σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμφιλοχίας 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Αριθμός Μελέτης: 23/27-6-2018 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(Φ.Α.Υ.) 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ALEXANDRA BISTINTZANOU
Ημερομηνία: 2021.03.30 17:55:14 EEST



ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(Φ.Α.Υ.) 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 

ΤΜΗΜΑ Β - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές για 

ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις 

ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 

 

Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται: 

 Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα 

και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο. 

 Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 

 Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 

τέχνης. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρημένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο του έργου. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισμού του έργου σε επιμέρους ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης 

πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. 

 

Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 

μετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από τους 

εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία. 

 

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων 

ελέγχεται από το αρμόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

α) Τίτλος του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» 

 
β) Είδος έργου και χρήση αυτού 

Στα πλαίσια υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου προβλέπεται να εκτελεσθούν οικοδομικές 

εργασίες, απαραίτητες για την αποκατάσταση των φθορών & βλαβών που παρουσιάστηκαν στα 

σχολικά κτίρια & στους αύλειους χώρους τους, με την πάροδο του χρόνου, λόγω της καθημερινής 

χρήσης τους και οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και την 

ασφάλεια & υγιεινή των χρηστών τους. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της 

τέχνης, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι δομικά, λειτουργικά και αισθητικά άρτιο. 
 

γ) Σύντομη περιγραφή του έργου 

Η εκτέλεση του παρόντος έργου έχει σκοπό την επισκευή – συντήρηση των υφιστάμενων σχολικών 

κτιρίων του Δήμου Αμφιλοχίας & των αύλειων χώρων τους, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα 

(φθορές & βλάβες) που σχετίζονται κυρίως με την ομαλή λειτουργία τους και την ασφάλεια & υγιεινή 



των χρηστών τους, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας το νεαρό της ηλικίας των χρηστών αυτών. 

Ειδικότερα στα πλαίσια του έργου θα εκτελεστούν ενδεικτικά οι εργασίες όπως αναφέρονται 

παρακάτω: 

  Εξωτερικός ελαιοχρωματισμός όψεων Γυμνασίου –Λυκείου Εμπεσσού (~1.380,00μ² ) και 

αντικατάσταση συνολικού τμήματος  40μ περιμετρικών λουκιών και συνολικού τμήματος 14μ    

υδρορροών  

 Συντήρηση χώρων υγιεινής Γυμνασίου Μαλεσιάδας (αντικατάσταση πλακιδίων 120,00μ² και 

μεταλλικών θυρών 14.00μ² ) και αντικατάσταση συνολικού τμήματος 35 περιμετρικών λουκιών και 

συνολικού τμήματος 12μ υδρορροών 

 Συντήρηση χώρων υγιεινής Λυκείου Αμφιλοχίας  (αντικατάσταση πλακιδίων 130,00μ²  και 

μεταλλικών θυρών 17,60μ²)  

 Συντήρηση πλάκας οροφής πυλωτής Λυκείου Αμφιλοχίας    (165,00μ²) 

 Εξωτερικός ελαιοχρωματισμός τριών όψεων Δημοτικού Λουτρού (~1.000,00μ²) και συνολικού 

τμήματος 35 περιμετρικών λουκιών και συνολικού τμήματος 12μ υδρορροών 

 Εξωτερικός ελαιοχρωματισμός όψεων Γυμνασίου Αμφιλοχίας  (~1.420,00μ²) 

 Αντικατάσταση κουφωμάτων αίθριου και υγρομόνωση αίθριου Γυμνασίου Λουτρού (25μ² 

κουφώματα και περίπου 55,00μ² οροφής πλάκας αίθριου) και αντικατάσταση συνολικού τμήματος 

40 περιμετρικών λουκιών και συνολικού τμήματος 12μ υδρορροών 

 Ανακατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης Δημοτικού Σχολείου Χρυσοπηγής (390,00μ²) 

 Ελαιοχρωματισμός αιθουσών Γυμνασίου Λουτρού  (400,00μ²) 

 Ελαιοχρωματισμός αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Εμπεσσού (300,00μ²) 

 Ελαιοχρωματισμός αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Θυάμου    (500,00μ²) 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 

Διοικητικά όρια του Δήμου Αμφιλοχίας 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Οδοί καλής βατότητας 

 

δ) Στοιχεία του κυρίου του έργου 
 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αμφιλοχίας με έδρα τη διεύθυνση Γ. Στράτου 5, ΤΚ 30 500 Αμφιλοχία 

και Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Δήμος Αμφιλοχίας- Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης 

Υποδομών έδρα τη διεύθυνση Γ. Στράτου 5, ΤΚ 30500 Αμφιλοχία 
 

ε) Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 
 

Μηχανικός Συντάκτης του ΦΑΥ είναι η υπάλληλος του Δήμου Αμφιλοχίας, Ρούσση Πηνελόπη, πολ. μηχ.  

 

στ) Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης/αναπροσαρμογής του ΦΑΥ 

Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο πρέπει 

να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, με τα στοιχεία που θα προκύπτουν κάθε 

φορά. 

 
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 

    

    



    

    

    

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι προδιαγραφές και οι ιδιότητες όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο καθορίζονται στο 

Τιμολόγιο της Μελέτης, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου. 

Τονίζεται ρητά ότι όλα τα υλικά και οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου και να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα αναγραφόμενα: 

 το Αναλυτικό Τιμολόγιο της Μελέτης 

 την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης ο κατάλογος των Κανονισμών πρέπει να ενημερώνεται, 

ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 

 

 
 

3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη μελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκαθιστούν και δεν 

υπερισχύουν των αντίστοιχων της μελέτης. 

 

ΥΛΙΚΑ 

Τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών που θα ενσωματωθούν στο έργο, βάσει του ΦΕΚ 1914Β/15- 6-2012 

υποχρεωτικά θα φέρουν σήμανση συμμόρφωσης CE. 

Επίσης όλα τα υλικά τα οποία θα ενσωματωθούν στο έργο, θα πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που 

ορίζονται από τα Τεύχη Δημοπράτησης, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα 

και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να ενημερώνεται, 

ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 

ΤΜΗΜΑ B - ΕΡΓΑΣIΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚIΝΔΥΝΟΙ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα καθορισθεί το πρόγραμμα των αναγκαίων επιθεωρήσεων  

και συντηρήσεων του. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει εργασίες που αναμένεται  να  είναι  του 

ιδίου είδους και φύσης με αυτές που εκτελέστηκαν κατά την κατασκευή του έργου. 

 

Η επικινδυνότητα των εργασιών αυτών αναμένεται να είναι του ιδίου ή χαμηλότερου βαθμού αυτών 

που εκτελέσθηκαν κατά την αρχική κατασκευή, εκτός αν έχουν μεταβληθεί ιδιαίτερα παράγοντες που 

επηρεάζουν την Υγιεινή και Ασφάλεια. 

 

Πριν την έναρξη οποιονδήποτε εργασιών συντήρησης θα πρέπει με βάση το Σ.Α.Υ. του έργου να 

εκτιμάται η επικινδυνότητα των εργασιών και να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα όπως αυτά 

αναφέρονται στο Σ.Α.Υ. και στην κείμενη νομοθεσία. 

 

 

 



Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας για τις Εργασίες Συντήρησης του Έργου 

Για τις εργασίες συντήρησης που αναμένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, παρατίθενται οι 

Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας. 

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 

 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων. 

 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται από το 

προσωπικό. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να 

συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επικεφαλής 

του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα τόσο της Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας όσο 

και της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν κεφάλαιο 

του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των "Ως κατεσκευάσθη” - "as built" σχεδίων του  

έργου. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 



 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 

 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής - Ασφάλειας κλπ», 

ΦΕΚ 112Α/94 

 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά 

ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 

ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή», ΦΕΚ 

49Α/84 

 ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση 

με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 

(ΦΕΚ 157Α/99) 

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και 

πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 

εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία του 

Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και 

ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) 

 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 

89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», ΦΕΚ 193Α/80 

 ΠΔ31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 

έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 

 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων» 

ΦΕΚ 20Α/78 

 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση εργαζομένων 

σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων  εντός  και 

εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 

στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου 

για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 266Β/01 

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 

οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή 

Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 



 Ν. 1338/83, διατάξεις παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 

1440/84. 

 Ν. 1568/85, (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»,  διατάξεις  των 

άρθρων 29 και 36 και της παραγράφου 3 των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 14. 

 Ν. 1558/85. 

 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 για την προστασία των εργαζομένων 

από κινδύνους οφειλόμενους στην έκθεση στον αμίαντο κατά την διάρκεια της εργασίας. 

 Το Π.Δ. 212/2006: Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 

91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου.(ΦΕΚ Α΄212/2006) 

 ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006) : «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, «για τα 

επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 

19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης: «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων». 

 Την εγκύκλιο αρ. πρωτ. 130115/6-6-2007 (εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 212/2006) 

 Την αριθμ. Υ 1321/25, 9, 1987 απόφαση Πρωθυπουργού. 

 Την αριθμ. Α 9211/ΔΙΟΝΟΣΕ 1737/3-11-87 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας. 

 Την με αριθμ. 10/4-5-87 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας. 

 Την με αριθμ. 522/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας. 

 Την με αριθμ. 6972Β/1996 κοινή υπουργική απόφαση. 

 Το Ν.1650/86 άρθρου 12 (παραγρ. 2,3 και 4) με την αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 

αριθμ. 72751/3054/1985 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα … κ.λ.π.». 

 Την απόφαση 94/904/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(EEL 356/14/31-12-94). 

 Την αριθμ. 49541/1424/86 κοινή Υπουργική Απόφαση «Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 75/442/ΕΟΚ». 

 Την Υ.Α. 8243/1113 (Εσωτερικών – Εθνικής Οικονομίας-Κοιν. Ασφαλίσεων-ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας) της 

26.2/8-3-91 «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου-(Β 138). 

 Το άρθρο 35 του Ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) , ρύθμιση 

θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 

άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄75/2009). 

 Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Πρακτικό 5/10-6-2009) 

 Απόφαση 21017/84 /30-6-2009 (όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή και υλικών που περιέχουν 

αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες 

συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή και υλικών που περιέχουν αμίαντο) (ΦΕΚ 

1287/30-6-2009). 

 Υ.Α. οικ. 152442/2015 (ΦΕΚ 2156/Β`/7.10.2015) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος 

έργου με α/α 14β «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών» της 12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες» 

(Παράρτημα XII) της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής απόφασης 

 Π.Δ. 52/2015 (ΦΕΚ 81/Α`/17.7.2015) Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των 

οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 

μειγμάτων» −Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 

399/1994 

 Αρ. Πρωτ. οικ. 34829/962/2015 (ΦΕΚ --/30/7.2015) Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 52/2015 (ΦΕΚ Ά 

81/17.07.2015) «εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των οδηγιών του 

Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 



για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» – 

Τροποποίηση των π.δ. 105/95, π.δ. 176/97, π.δ. 62/98, π.δ. 338/01 και π.δ. 399/94» 

 Υ.Α. 4690/12/2014 (ΦΕΚ 396/Β`/20.2.2014) Εργασίες για τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση 

μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης. 
 

 

 

          Αμφιλοχία,  27-6-2018 
Η συντάξασα Ο προϊστάμενος  Ο προϊστάμενος Δ/νσης 

 Τμήματος Τεχνικών Έργων και  

Συντήρησης Υποδομών 

 

  

 

 

 

 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 

ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός Α 

βαθμού 

 
 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις σε 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   σχολικά κτίρια του Δήμου Αμφιλοχίας 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Μελέτης: 23/27-6-2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(Σ.Α.Υ.) 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας συντάχθηκε και ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω Νόμοι, Διατάγματα, 
Κανονισμοί, Αποφάσεις κλπ, 

 Το Π.Δ. 22/12/33 (ΦΕΚ 406Α) «Περί ασφαλείας εργατών και Υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων».

 Το Π.Δ.14/3/34 (ΦΕΚ 112Α) «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π.»,

 Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΕΚ177Α) «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως μολυβδούχων χρωμάτων».

 Το Β.Δ.16-3-50 (ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων».

 Το Π.Δ.435/73(ΦΕΚ 327Α) «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων».
 Η Υ.Δ.Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266Β) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».

 Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μισθωτών».
 Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α) «Περί όπλων και εκρηκτικών υλών».

 Το Π.Δ. 212/76 (ΦΕΚ 78Α) «Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων εις μεταφορικός ταινίας και 
προωθητάς εν γένει».

 Το Π.Δ. 413/77 (ΦΕΚ 128Α) «Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών»..

 Το Π.Δ. 17/78 (ΦΕΚ 3Α) «Περί συμπληρώσεως του από 22/12/33 Π.Δ. περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων 
εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων».

 Το Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20Α) «Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας συγκολλήσεων».

 Την Υ.Α. 12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασθενείας του Ι.Κ.Α.». –

 Το Ν. 778/80 (ΦΕΚ 193Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών».

 Το Π.Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης 
φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού».

 Ο Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά 
τεχνικά έργα».

 Το Π.Δ, 329/83 (ΦΕΚ 118Α & 140Α)

 Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α) «Κύρωση της υπ. αριθμ. 62 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή».

 Η Υ.Α. 130646/84 (ΦΕΚ 154Β) «Ημερολόγιο μέτρων Ασφαλείας».
 Ο Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων».
 Το Π.Δ. 307/86 (ΦΕΚ135Α) «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους (δΟ/1107/ΕΟΚ)».
 Το Π.Δ. 94/87 (ΦΕΚ54Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και τις 

ενώσεις των ιόντων του κατά την εργασία(82/605/ΕΟΚ)».
 Το Π.Δ. 315/87 (ΦΕΚ 149Α) «Σύσταση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια 

οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων».
 Η Υ.Α. 131325/87 (ΦΕΚ 467Β) «Σύσταση μεικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα»

 Το Π.Δ. 70α/88 (ΦΕΚ 31Α & 150Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία».

 Το Π.Δ. «71/88 (ΦΕΚ 32Α) «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων».

 Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού εργασίας, επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα Τεχν. Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του 
Ν.1568/85».

 Ο Ν. 1767/88 (ΦΕΚ 63Α) «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης 
εργασίας».

 Η ΚΥΑ 7755/160/88 (ΦΕΚ 241 Β) «Λήψη μέτρων προστασίας στις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 
αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών».

 Το Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106Α) «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα υπόγεια έργα».

 Η ΚΥΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονισμός για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών 
υλών».

 Η Υ.Α. 3046/304/30.1.89 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός Κανονισμός».

 Ο Ν. 1837/89 (ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις».
 Η Υ.Α. 130627/90 (ΦΕΚ 620Β) «Καθορισμός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών εργασιών για την απασχόληση 

ανηλίκων».

 Το Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 11 Α) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
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έργων (Τροποττ. Π.Δ. 49/991 (ΦΕΚ 180Α)». 

 Το Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο 
θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/188 ΕΟΚ».

 Η Υ.Α.Β. 15233/3.7.91 (ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά με συσκευές αερίου».

 Το Π.Δ. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Π.Δ. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων».

 Η Υ.Α. 4373/1205/23-3-93 (ΦΕΚ 187Β) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του 
Συμβουλίου της 21ηζ Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τα μέτρα 
ατομικής προστασίας».

 Η Υ.Α. 31245/93 ΥΠΕΧΩΔΕ «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων».

 Το Π,Δ, 77/93 (ΦΕΚ 34Α) «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούςκαι βιολογικούς παράγοντες και 
τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.307/86(ΦΕΚ 135Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ».

 Το Π.Δ. 377/93 (ΦΕΚ 160Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ σχετικά 
με τις μηχανές».

 Η Κ.Υ.Α. 16440/Φ. 10.4/445/93 (ΦΕΚ 756Β) «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών».

 Το Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ».

 Το Π.Δ, 396/94 (ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση απ τους εργαζόμενους 
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/6567 ΕΟΚ».

 Το Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου 
υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ»

  Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ». )

 Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112Α) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων απ αυτό νομικών προσώπων και άλλες 
διατάξεις».

 Η Υ.Α. 378/94 (ΦΕΚ 705Β) «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

 Το Π,Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή και υγείας στην εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 95/58/ΕΟΚ».

 Η Κ.Υ.Α. 5905/Φ15/839/95 (ΦΕΚ611Β)

 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 38935/95

 Το Π.Δ. 6/95 (ΦΕΚ 6Α) «Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 396/94(ΦΕΚ 220Α), 397/94(ΦΕΚ 221Λ), 

398/94(ΦΕΚ 221*), 399/94(ΦΕΚ221Α)».
 Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 89/564/ΕΟΚ»,

 Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α) «Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚκαι 91/383/ΕΟΚ».

 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια 
έργων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».

 Το Π.Δ. 18/96

 Οι ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 52206/97 και 1130159/97

 Το Π.Δ. 175/ 97 (ΦΕΚ 150Α)

 Το Π.Δ. 62/98 (ΦΕΚ 67Α) «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
94/33/ΕΟΚ».

 Το Π.Δ 159/99 (ΦΕΚ 157Α) «Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων-τροποποίηση του Π.Δ. 17/96».

 Το Π.Δ. 219/00 (ΦΕΚ 190Α) «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων ποι αποσπώνται για την εκτέλεση 
προσωρινής εργασίας στο έδαφος τη< Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών». -Η Αττόφ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177 της 2/14.3.2001 (ΦΕΚ 266Β) «Πρόληψη εργασιακού κίνδυνου κατά την μελέτη έργου»

 Η Απόφ. ΔΕΕΠ/Ο1Κ/85 της 14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686Β) «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και 
του Φακέλου ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΎ ως απαραιτήτων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο τι 
οριστικής ή / και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο».
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1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

α) Τίτλος του έργου 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» 

β) Είδος έργου και χρήση αυτού 
Στα πλαίσια υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου προβλέπεται να εκτελεσθούν οικοδομικές εργασίες, 
απαραίτητες για την αποκατάσταση των φθορών & βλαβών που παρουσιάστηκαν στα σχολικά κτίρια & στους 
αύλειους χώρους τους, με την πάροδο του χρόνου, λόγω της καθημερινής χρήσης τους και οι οποίες σχετίζονται 
κυρίως με την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και την ασφάλεια & υγιεινή των χρηστών τους. 
 Οι εργασίες αυτές θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι 
δομικά, λειτουργικά και αισθητικά άρτιο. 

γ) Σύντομη περιγραφή του έργου 
Η εκτέλεση του παρόντος έργου έχει σκοπό την επισκευή – συντήρηση των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων του 
Δήμου Αμφιλοχίας & των αύλειων χώρων τους, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα (φθορές & βλάβες) που 
σχετίζονται κυρίως με την ομαλή λειτουργία τους και την ασφάλεια & υγιεινή των χρηστών τους, λαμβάνοντας 
σοβαρά υπόψη μας το νεαρό της ηλικίας των χρηστών αυτών. 

Ειδικότερα στα πλαίσια του έργου θα εκτελεστούν ενδεικτικά οι εργασίες όπως αναφέρονται παρακάτω: 
 

 Εξωτερικός ελαιοχρωματισμός όψεων Γυμνασίου –Λυκείου Εμπεσσού (~1.380,00μ² ) και αντικατάσταση 

συνολικού τμήματος  40μ περιμετρικών λουκιών και συνολικού τμήματος 14μ    υδρορροών  

 Συντήρηση χώρων υγιεινής Γυμνασίου Μαλεσιάδας (αντικατάσταση πλακιδίων 120,00μ² και μεταλλικών 

θυρών 14.00μ² ) και αντικατάσταση συνολικού τμήματος 35 περιμετρικών λουκιών και συνολικού τμήματος 

12μ υδρορροών 

 Συντήρηση χώρων υγιεινής Λυκείου Αμφιλοχίας  (αντικατάσταση πλακιδίων 130,00μ²  και μεταλλικών θυρών 

17,60μ²)  

 Συντήρηση πλάκας οροφής πυλωτής Λυκείου Αμφιλοχίας    (165,00μ²) 

 Εξωτερικός ελαιοχρωματισμός τριών όψεων Δημοτικού Λουτρού (~1.000,00μ²) και συνολικού τμήματος 35 

περιμετρικών λουκιών και συνολικού τμήματος 12μ υδρορροών 

 Εξωτερικός ελαιοχρωματισμός όψεων Γυμνασίου Αμφιλοχίας  (~1.420,00μ²) 

 Αντικατάσταση κουφωμάτων αίθριου και υγρομόνωση αίθριου Γυμνασίου Λουτρού (25μ² κουφώματα και 

περίπου 55,00μ² οροφής πλάκας αίθριου) και αντικατάσταση συνολικού τμήματος 40 περιμετρικών λουκιών 

και συνολικού τμήματος 12μ υδρορροών 

 Ανακατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης Δημοτικού Σχολείου Χρυσοπηγής (390,00μ²) 

 Ελαιοχρωματισμός αιθουσών Γυμνασίου Λουτρού  (400,00μ²) 

 Ελαιοχρωματισμός αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Εμπεσσού (300,00μ²) 

 Ελαιοχρωματισμός αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Θυάμου    (500,00μ²) 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 
Διοικητικά όρια του Δήμου Αμφιλοχίας 

 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
Οδοί καλής βατότητας 

 

δ) Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αμφιλοχίας με έδρα τη διεύθυνση Γ. Στράτου 5, ΤΚ 30 500 Αμφιλοχία και 
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Δήμος Αμφιλοχίας- Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών έδρα τη 
διεύθυνση Γ. Στράτου 5, ΤΚ 30500 Αμφιλοχία 
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ε) Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 

Μηχανικοί Συντάκτες του ΦΑΥ είναι η υπάλληλος του Δήμου Αμφιλοχίας, Ρούσση Πηνελόπη, πολ. μηχ.  

 

στ) Φάσεις εκτέλεσης του έργου 

Οι φάσεις εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις εργασίες που θα γίνουν χωρίζονται σε: 
1. Προπαρασκευαστικές  
2. Κατασκευαστικές εργασίες 
3. Εργασίες αποκατάστασης 

 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

2.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η Ανάδοχος εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για να: 
Α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 
εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμηθείας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της 
αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων 
και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 
Β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και 
των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή 
των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων 
Γ) Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει 
στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης 
της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 
Δ) Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 
Ε) Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών 
του και να προτείνει μετρά για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων 
ΣΤ) Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς 
αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφαλείας έχει την υποχρέωση : 
Α) Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που 
συνεπάγεται η εργασία τους. 
Β) Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

 

2.2 ΣΤΟΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με τη Εργατική Νομοθεσία ό εργοδότης που συνδέεται με σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο θα 
εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και θα 
λαμβάνει μετρά που θα εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. Προς τούτο θα λαμβάνει τα αναγκαία 
μετρά πρόληψης ακολουθώντας τις γενικές αρχές πρόληψης που είναι : 

 Αποφυγή των κινδύνων

 Προσαρμογή της εργασίας στον εργαζόμενο

 Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν

 Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνων
 Προγραμματισμός της πρόληψης

 Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους

 Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε με τα μέτρα ατομικής προστασίας

 Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις
 Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους 
Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα: :

- Έχει στη διάθεση του την γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων 
- Θα εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας διευκολύνοντας με 

αυτό τον τρόπο το έργο τους προκειμένου να μην υπάρξουν ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία των 
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εμπλεκομένων, να αποτρέψει οποιοδήποτε συμβάν το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση η 
έμμεση ζημία σε οποιοδήποτε ακίνητο, να προκαλέσει καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε 
οποιαδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία με αποτέλεσμα να βλάψουν την αποτελεσματικότητα 
και την καλή φήμη της Εταιρίας και του Κυρίου του Έργου. 

Η Εταιρία σε περίπτωση συνεργασίας της με υπεργολάβους και εξωτερικά συνεργεία, θα διασφαλίσει ότι 
αυτοί έχουν θέσει τους ίδιους στόχους και την ίδια πολιτική στα θέματα της Υγιεινής και Ασφάλειας. 

 

2.3 ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με τον Νόμο 1 396/53. άρθρο 8. και το Π.Δ. 305/86. θα τηρούνται τα ακόλουθα έντυπα επί τόπου του 
έργου: 
• Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας & Γιατρού Εργασίας (εφόσον απαιτείται  από  τον 

αριθμό των απασχολουμένων στο έργο), στο οποίο θα  αναγράφονται οι υποδείξεις των Τ.Α. & Γ.Ε.   
για τα μέτρα που θα λαμβάνονται καθώς και περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας. 

• Βιβλίο Ατυχημάτων όπου θα καταγράφονται όλα τα ατυχήματα του συμβαίνουν στο έργο ανεξαρτήτως 
της σοβαρότητας τους. 

Επιπλέον θα τηρούνται: 
- Αρχείο με όλα τα αντίγραφα των νόμιμων δικαιολογητικών των μηχανημάτων και οχημάτων, του 

Αναδόχου, των Υπεργολάβων και των εξωτερικών συνεργείων που απασχολούνται στο έργο. 
- Αρχείο με αντίγραφα όλων των νόμιμων αδειών, όλων των οδηγών και των χειριστών του έργου. 

 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα : 
 Να αποκτούν σωστή πληροφόρηση από τον ανάδοχο τους κινδύνους στο χώρο εργασίας και τα μέτρα που θα 

ληφθούν

 Να απομακρύνονται από τον κίνδυνο, όταν έχουν βάσιμο λόγο να πιστεύουν ότι υπάρχει επικίνδυνος και 
σοβαρός λόγος για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Επίσης έχουν το καθήκον: 
 Να συνεργάζονται όσον το δυνατόν πιο στενά με τον Προϊστάμενο τους για την εφαρμογή καθορισμένων 

μέτρων υγείας και ασφάλειας

 Να φροντίζουν για την ασφάλεια και υγεία των ιδίων αλλά και των άλλων συναδέλφων που επηρεάζονται από 
τις ενέργειες ή τις παραλείψεις τους στο χώρο εργασίας.

 Να χρησιμοποιούν και φροντίζουν τα μέσα ατομικής προστασίας, προστατευτικό ρουχισμό και εγκαταστάσεις 
που τίθενται στη διάθεση τους και να μην καταστρέφουν ότι παρέχεται για την προστασία αυτών και των 
συναδέλφων τους

 Να αναφέρουν στον άμεσο προϊστάμενο τους κάθε κατάσταση που πιστεύουν ότι μπορεί να εγκυμονεί 
κίνδυνο τον οποίο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους

 Να συμμορφώνονται με τα καθορισμένα μέτρα ασφαλείας και υγείας
 Εκτός από περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, οι εργαζόμενοι δεν θα παρεμβαίνουν, να μετακινούν, να 

τροποποιούν ή να αφαιρούν τις συσκευές ασφαλείας που παρέχονται για την προστασία τους καθώς και να 
επεμβαίνουν σε μέθοδο ή εργασία που υιοθετείται για το σκοπό της πρόληψης ατυχημάτων

 Δεν θα χειρίζονται ή να επεμβαίνουν σε εξοπλισμό που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να χειρίζονται και να 
συντηρούν.

 

4. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για κάθε επιμέρους φάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η 
επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα 

εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του 
υπογράφοντος για την ένταση των κινδύνων. 

α) Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση-υπόφαση εργασίας (π.χ. 

κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 
είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα 
επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής 

συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κ.λπ.), 
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. 
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κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης 
εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

β) Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών 

από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 
είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα 

ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι 

από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 
γ) Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις. 

 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε 
φορά μέτρα. Επίσης περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των 
εργαζόμενων, αλλά δεν προβλέπονται από την νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για την 
συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 
τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους. Η αναγραφή της σχετικής νομοθεσίας είναι ενδεικτική και όχι 
περιοριστική. 

 

5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Οι γενικές αρχές πρόληψης βάσει των οποίων λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της 
Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων είναι: 

 Διατήρηση του εργοταξίου σε καλή κατάσταση όσον αφορά την τάξη και υγιεινή.

 Καθορισμός των θέσεων εργασίας και του τρόπου μετακίνησης σε αυτές.

 Συνθήκες μεταφοράς των διαφόρων υλικών
 Τακτική     συντήρηση,     έλεγχος     πριν     την     έναρξη      λειτουργίας      καθώς      και      περιοδικός 

έλεγχος    των    μηχανημάτων    ώστε    να    αποτείνονται    τυχόν    δυσλειτουργίες     που     θα    
μπορούσαν να μειώσουν την ασφάλεια των εργαζομένων.

 

5.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 
- Που βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του. 
- Που βρίσκεται, τι περιέχει και τι χρησιμοποιείται για κάθε περίπτωση το φαρμακείο πρώτων βοηθειών. 
- Ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια ασφαλείας και φόρμα. 
- Ότι απαγορεύεται το κάπνισμα στο μέτωπο εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου 
- Ότι απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίζει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, 
- εάν δεν του έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενο του. Ότι απαγορεύεται η 

χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση 
- Ότι απαγορεύεται η εκκίνηση οποιαδήποτε συσκευής η μηχανήματος εάν δεν έχει τοποθετηθεί ο 

προστατευτικός εξοπλισμός ασφαλείας και εάν δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό. 
- Οτι απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων, κλπ σε δρόμους διαφυγής ώστε να διατηρούνται 

καθαροί και ελεύθεροι. 

- Ότι απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία 
- Ότι απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας ενώ δεν έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον 

αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό. 
- Ότι απαγορεύεται σε οποιονδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των προστατευτικών 

διατάξεων και περιφράξεων των μηχανημάτων και μηχανών κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. 
- Ότι απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο 

άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή η εργάζεται κοντά σ' αυτή και σε 
επικίνδυνη απόσταση. 

 

5.3 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) 

Για την παθητική προστασία των εργαζομένων έναντι ατυχήματος ή βλάβης στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης 
της έκθεσης σε αντίξοες καιρικές συνθήκες χορηγείται στους εργαζόμενους κατάλληλος προστατευτικός 
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εξοπλισμός και ρουχισμός ανάλογα με το είδος της εργασίας και τους πιθανούς κινδύνους. Κάθε εργαζόμενος 
θα παραλαμβάνει τον απαιτούμενο για την εργασία του προστατευτικό εξοπλισμό υπογράφοντας τη σχετική 
επιστολή παραλαβής των ΜΑ Π.που θα του χορηγηθεί από τον ανάδοχο (επισυνάπτεται στο  Παράρτηυα 
αίτηση προμήθειας ΜΑΠ). 

Οι βασικές προϋποθέσεις που θα ισχύσουν για τα Μ.Α.Π είναι: 

 Η σχεδίαση και η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (όλα θα φέρουν τη σήμανση ΟΕ)

 Θα υπάρχουν σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
 Οι κατασκευαστικές προδιαγραφές θα ανταποκρίνονται στους συγκεκριμένους κινδύνους, στη φύση και τις 

συνθήκες εργασίας

 Θα υπάρχει ασφαλής και αποτελεσματική προσαρμογή στα ατομικά σωματικά χαρακτηριστικά των 
εργαζομένων

 Θα είναι πάντα σε καλή κατάσταση, χωρίς ελαττώματα, καθαρά και έτοιμα για άμεση χρήση και τέλος
 Θα υπάρχει συμβατότητα μεταξύ τους, ώστε να μπορούν, όποτε χρειάζεται, να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα 

και αποτελεσματικά από έναν εργαζόμενο εκτεθειμένο σε πολλαπλούς κινδύνους.
 

Οι εργαζόμενοι θα κάνουν σωστή χρήση του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και ρουχισμού που τους 
παρέχεται, θα λαμβάνουν οδηγίες για την ορθή χρήση του ατομικού εξοπλισμού και ρουχισμού.Η Εταιρία θα 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέματα. 

Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή των 
παρακάτω οδηγιών. Κάθε εργαζόμενος : 

 θα φοράει πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες και κράνος όταν κυκλοφορεί στο χώρο του εργοταξίου
 θα φοράει πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης 

εργασίας

 θα διατηρεί σε καθαρή και καλή κατάσταση τα Μ.Α.Π.. θα φροντίζει να τα αλλάζει όταν θα παρουσιάσουν 
φθορά και θα τα αποθηκεύει σε κατάλληλο μέρος για να μην καταστρέφονται.
Η παροχή όλων των Μ. Α. Π. γίνεται με έξοδα της Εταιρείας και είναι όλα πιστοποιημένα και σύμφωνα  

με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: 

ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όλα τα κράνη θα είναι σύμφωνα με τη ΕΝ 397 και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία στο 
εργοτάξιο χωρίς αυτό. 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όλα τα υποδήματα ασφαλείας θα είναι σύμφωνα με την ΕΝ 345 και θα είναι υποχρεωτικά για όλους τους 
εργαζομένους που διακινούνται στους δρόμους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. Απαγορεύεσαι δε 
ρητά η χρήση ανοιχτού υποδήματος τύπου σαγιονάρας  τόσο  από τους οδηγούς των οχημάτων όσο και από  
τους υπόλοιπους εργαζομένους 

ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα της εργασίας 
που εκτελεί, φορά και τον κατάλληλο τύπο φόρμας. Οι τύποι αυτοί είναι οι κοινές φόρμες  εργασίας  διμερείς 
και για το προσωπικό που δουλεύει πάνω στο δρόμο και ιδιαίτερα τους «σημαιοφόρους» αντανακλαστικοί 
επενδύτες ασφαλείας σύμφωνα με την ΒΜ/40239/25-11-80. 
ΓΑΝΤΙΑ 
Στη διάθεση του προσωπικού θα βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων όπως α) δερμάτινα γάντια των οπίων η 
χρήση θα είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού κοφτερών και μυτερών αντικειμένων για  να 
προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς γενικά β) λαστιχένια 
γάντια ηλεκτρολόγων των οποίων η χρήση θα είναι  υποχρεωτική  για  ηλεκτροτεχνίτες  που  είναι  
υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό τάση 
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ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά ασφαλείας για 
εργασίες κοπής με συσκευή οξυγονοασετυλίνης και γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες 
ηλεκτροσυγκόλλησης 

 

5.4 ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Θα εξασφαλίζεται ότι οι εκσκαφές θα σχεδιάζονται και θα εκτελούνται συμφωνά με τους Ελληνικούς 
Κανονισμούς και τις απαιτήσεις του έργου. Οι εκσκαφές κάθε είδους θα ελέγχονται διεξοδικά μετά από 
περίπτωση ζημιάς στις τυχόν αναγκαίες κατασκευές στήριξης, καθώς και μετά από κατολισθήσεις, θεομηνίες κλπ. 
Επίσης θα ελέγχονται πριν την επανέναρξη των εργασιών που διακόπηκαν λόγω έκτακτης ανάγκης, 
καταρρακτωδών βροχών η παγετού. 

 
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, θα διεξάγονται λεπτομερείς επιθεωρήσεις μία φορά την εβδομάδα. Όλες οι ανωτέρω 
επιθεωρήσεις θα σημειώνονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

Γενικοί Κανόνες - Μέτρα Ασφαλείας 
 Η ύπαρξη και οι θέσεις δικτύων κοινής ωφελείας όπως γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές, 

διάφορες σωληνώσεις, κλπ. θα ερευνώνται και η παροχή του δικτύου θα διακόπτεται ή θα μετατοπίζεται το 
δίκτυο.

 Θα διερευνάται η ύπαρξη προγενέστερων εκσκαφών ώστε να προσδιοριστεί η ανάγκη ειδικών μέτρων 
ασφαλείας.

 Υπόγεια ύδατα από κεκορεσμένες εκσκαφές και όμβρια ύδατα θα αντλούνται και θα παροχετεύονται προς 
κατάλληλους χώρους.

 Θα αποφεύγεται η συγκέντρωση μηχανημάτων και φορτίων πλησίον της εκσκαφής.
 Τα κεκλιμένα επίπεδα για φορτηγά εντός του χώρου των εκσκαφών θα έχουν πλάτος τουλάχιστον τρία μέτρα 

και κλίση όχι μεγαλύτερη του 25%.

 Τα τοιχώματα των κάθετων εκσκαφών χρειάζονται μέτρα αντιστήριξης του εξαρτώνται από το βάθος και 
πλάτος της εκσκαφής, εκτός από εκσκαφές σε συμπαγή βράχο.

 Προϊόντα εκσκαφής θα τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 0.60μ από τα χείλη των τάφρων.
 Κατά τη σχεδίαση κατασκευών αντιστήριξης θα λαμβάνονται υπ' όψη τα εξής : α) αυξημένη πίεση εδάφους 

λόγω κορεσμού υδάτων, εποχιακού ή όχι. β)δονήσεις λόγο κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων γ) ολίσθηση 
εδάφους, διάβρωση εδάφους λόγο ατμοσφαιρικών παραγόντων

 Σωροί υλικών εκσκαφής μπορεί να χρρσ;υοπο;η6ουν επίσης ως προστασία εφόσον βρίσκονται τουλάχιστον 1.2 
μέτρα από το χείλος της εκσκαφής και δίοδοι προσπέλασης προς την εκσκαφή είναι ευδιάκριτα σημαδεμένες.

 Πλαστική ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον δεν χρειάζεται να κυκλοφορούν άτομα ή μηχανήματα 
πλησίον του χείλους της εκσκαφής, αλλά θα βρίσκονται τουλάχιστον 2 μέτρα περάν του χείλους και οι 
διαδρομές προς και γύρω από την εκσκαφή θα είναι σαφώς σημαδεμένες.

 Όπου η πρόσβαση προς την εκσκαφή γίνεται με τη βοήθεια κλιμάκων, αυτές θα είναι καλής κατασκευής και να 
εξέχουν τουλάχιστον 1 μετρό πάνω από το χείλος της εκσκαφής. Ειδικά στην περίπτωση τάφρων, οι 
εργαζόμενοι δεν θα διανύσουν απόσταση μεγαλύτερη των δ μέτρων για να φθάσουν σε κλίμακα σε 
περίπτωση κινδύνου.

 Πριν την υλοποίηση των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, η κάθοδος προς τον χώρο των εκσκαφών θα 
απαγορεύεται σε όλους εκτός του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την υλοποίηση των μέτρων αυτών.

 

5.5 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ένα σημαντικότατο μέτρο για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας ενός εργοταξίου  τεχνικών έργων είναι    
η σήμανση, η οποία όταν είναι έγκυρη και έγκαιρη προλαμβάνει ατυχήματα ή μειώνει τη σοβαρότητα τους 
(σήμανση διάσωσης). Γενικά για όλες τις εργασίες οδοποιίας θα τοποθετούνται κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας 
κινδύνου και ύπαρξης εργασιών μπροστά από τα μέτωπα εργασίας. Όλα τα μέσα σήμανσης. τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και θα είναι σε 
άριστη κατάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποιότητα και την εμφάνιση τους ώστε να είναι ευδιάκριτα από τους 
οδηγούς. 

Η σήμανση θα καλύπτει: 
 Την ενημέρωση τρίτον σχετικά με την εγκατάσταση και τους κινδύνους από τις εκτελούμενες εργασίες εντός 

του εργοταξίου.
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 Την ενημέρωση όλων των εργαζομένων σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες στο εργοτάξιο ανάλογα 
με τις συνθήκες και την φύση των εργασιών.

Θα τοποθετηθεί σήμανση σε κάθε πιθανή οδό προσπελάσεως προς το έργο, πριν το έργο και ενδεχομένως κατά 
μήκος του ορίου του εργοταξίου, αναγγέλλοντας τους πιθανούς κινδύνους και επιβάλλοντας τοπικούς 
περιορισμούς και παρέχοντας πληροφορίες περί της ασφαλούς πορεία των τροχοφόρων. 

 

5.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός (κυρίως κατά τη διάρκεια των υδραυλικών εργασιών), θα 
φορτώνονται και ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, 
δημιουργώντας κίνδυνο για τους εργαζόμενους. Τα μέσα πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να αποτρέπουν 
τη μετατόπιση του φορτίου σε σχέση με τον μεταφορέα υπό συνθήκες φρεναρίσματος ή έκτακτης ανάγκης. 
Όπου ένα φορτίο μεταφέρεται με τη βοήθεια ανυψωτικού οχήματος, το φορτίο δεν θα εξέχει απόσταση 
μεγαλύτερη από το μισό ύψος του από τη βάση του οχήματος και την πίσω έδρασή του. Κάθε φορτίο το οποίο 
υπόκειται σε μετατόπιση κατά τη μεταφορά θα προσδένεται αν η οποιαδήποτε μετατόπιση του θα συντελούσε 
στην αστάθειά του. 
Χειρωνακτική διαχείριση Φορτίων 
Η χειρονακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και βλάβης της υγείας. 
Μεγάλος αριθμός ατυχημάτων οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν να σηκώνουν και να  
μεταφέρουν ένα βαρύ αντικείμενο με τον σωστό τρόπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
οσφυαλγίες, κήλες, τραυματισμοί χεριών και ποδιών. 

Εξέταση Φορτίου 
Πρώτοι θα εξετάζεται αν το φορτίο είναι: 
Ελαφρύ, βαρύ η πολύ βαρύ 
• Αιχμηρό η φέρει ακίδες, καρφιά 
• Ζεστό η κρύο 
• Γλιστερό 

 
Οι βασικές αρχές που θα τηρηθούν στο εργοτάξιο κατά τη φάση ανύψωσης φορτίων με χειρωνακτικό τρόπο είναι 
οι ακόλουθες: 

 Θα χρησιμοποιούνται φόρμες εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν κάπου την ώρα 
μεταφοράς.

 Θα χρησιμοποιούνται γάντια εργασίας και υποδήματα ασφάλειας με μεταλλική προστασία δακτύλων και 
αντιολισθητική σόλα. Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου, 
συγκεκριμένα συνίσταται:

 Μεταφορά από το δάπεδο μέχρι του ύψους των γονάτων Μεταφορά από το ύψος γονάτων μέχρι του ύψους 
των αγκώνων Μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων

 Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερη επίπονη προσπάθεια άρα και πιο επικίνδυνη.

 Κατά τη μεταφορά των φορτίων θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές.

 Οι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν τη μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη μικροπαγίδων και ο φωτισμός να 
είναι επαρκής

 Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να συντονίζονται οι κινήσεις τους. Αν τα 
άτομα είναι περισσότερα από τρία. πρέπει να διατάσσονται καθ1 ύψος. Το ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να 
βρίσκεται ποτέ στη μέση.

 Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους, με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται οι 
προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία

 Στη διάρκεια των εργασιών αυτών θα δοθούν οδηγίες στους εργαζομένους υποδεικνύοντος τους τον τρόπο υε 
τον οποίο θα ανυψώνουν τα φορτία.

 

5.7 ΓΕΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

Ο εξοπλισμός ανύψωσης θα σχεδιάζεται, κατασκευάζεται, ανεγείρεται, θα  συντηρείται και θα 
λειτουργεί υπό ασφαλείς συνθήκες και σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου τύπου γερανού (ανάλογα με τα προς 
μεταφορά φορτία, τη θέση  τους, κτλ), τη  συναρμολόγηση και  αποσυναρμολόγηση του. σύμφωνα με  
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και την ασφάλεια του προσωπικού που εμπλέκεται σε αυτές τις εργασίες. 
Οι ανυψωτικές μηχανές θα στηρίζονται σε ανθεκτικές επιφάνειες και η σταθερότητα τους θα εξασφαλίζεται. 
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Στην περίπτωση των αυτοκινούμενων γερανών, οι χείριστες θα μεριμνούν για την κατάλληλη στήριξη του 
γερανού. 
Θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας από τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή που 
δουλεύουν ανυψωτικά μηχανήματα (μεταφορά του μηχανήματος, μείωση του ύψους της μπούμας, 
προστατευτικά σανιδώματα. διακοπή ρεύματος). 
Οι προσπελάσιμες περιοχές εντός της ακτίνας περιστροφής της υπερκατασκευής του γερανού, που  είναι  
μόνιμα ή προσωρινά εγκατεστημένος, θα περιφράσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
χτυπήματος ή σύνθλιψης των εργαζομένων από το γερανό. 
Το μέγιστο φορτίο, η κλίση της μπούμας, το προτεινόμενο αντίβαρο, η ταχύτητα λειτουργίας και ειδικά 
σήματα κινδύνου θα είναι ορατά στο χειριστή του γερανού όταν αυτός βρίσκεται στη θέση του. Οι διακόπτες 
λειτουργίας και ασφαλείας, καθώς και τα εγχειρίδια συντήρησης και ασφαλείας θα είναι στην  ελληνική  
γλώσσα. Οι γερανοί με τηλεσκοπικές μπούμες θα είναι εξοπλισμένοι με ένα μηχανισμό  που να ενημερώνει  
κάθε στιγμή στον χειριστή, για το μήκος της μπούμας. 
Αποτελεσματικό προειδοποιητικό σήμα θα εγκαθίσταται σε κάθε εξοπλισμό ανύψωσης όπου κατά  λάθος  
επαφή με το φορτίο ή ακούσια απελευθέρωση του φορτίου μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 
Κάθε γερανός ο οποίος έχει βραχίονα που κινείται σε κάθετο άξονα, θα είναι εφοδιασμένος με μέσα ή όργανα τα 
οποία θα δείχνουν το ασφαλές φορτίο λειτουργίας σε ποικίλες γωνίες κλίσης του βραχίονα, ποικίλα μήκη του 
βραχίονα και ποικίλες ακτίνες ανύψωσης. 
Όπου οι ηλεκτρικοί γερανοί λειτουργούν από καμπίνα, θα παρέχεται τρόπος ώστε ο χειριστής να μπορεί να διακόψει 
με ασφάλεια το κύριο κύκλωμα υπό συνθήκες μέγιστου φορτίου. 

Τα φορτία θα τοποθετούνται και θα στηρίζονται ασφαλώς πριν αποσυνδεθούν από τον γάντζο 
Κάθε στιγμή οι χειριστές θα έχουν πλήρη ορατότητα της φόρτωσης, εκφόρτωσης, ανύψωσης και 
μεταφοράς φορτίων. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν ένας έμπειρος κουμανταδόρος θα βρίσκεται σε διαρκή 
επικοινωνία με το χειριστή του γερανού, είτε οπτικώς με κινήσεις των χεριών (Π.Δ. 105/95), είτε ακουστικός μέσω 
ασυρμάτου. 
Οι χείριστες θα μεριμνούν ώστε να δίνονται προειδοποιητικά σήματα όταν απαιτείται. 
Να μην βρίσκονται εργαζόμενοι κάτω από αιωρούμενα φορτία εκτός αν δεν υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές 
λύσεις. Στην περίπτωση αυτή οι εργαζόμενοι θα προειδοποιούνται για τον κίνδυνο με τη χρήση ευδιάκριτου 
συναγερμού. 
Το βάρος του ανυψούμενου φορτίου να μην υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο ασφαλείας, να κατανέμεται 
ομοιόμορφα στα σαμπάνια και η αιώρηοη του να γίνεται με ασφάλεια. 
Ο εξοπλισμός ανάρτησης να είναι σε καλή κατάσταση. 
Το κεντρικό συρματόσχοινο του γερανού θα είναι πάντα κατακόρυφο. 
Σε υψηλές ταχύτητες ανέμου θα σταματάει ο χειρισμός του γερανού. 
Όταν σταματούν οι εργασίες στο τέλος της ημέρας, ο γερανός θα ακινητοποιείται (τα φρένα στάθμευσης θα 
κλειδώνονται). 

Να μην εγκαταλείπονται οι γερανοί με φορτία σε αιώρηση. 
Η μπούμα των αυτοκινούμενων γερανών θα μαζεύεται και θα χαμηλώνει όταν αυτοί μεταφέρονται σε άλλο 
σημείο του εργοταξίου. 
Δεν θα παραμένει προσωπικό πάνω σε άγκιστρα ή φορτία. 
Όλοι οι γερανοί που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα έχουν πρόσφατο πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα 
Ελέγχου Πιστοποίησης, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδος. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει 
για ένα χρόνο, οπότε θα επαναληφθεί ο έλεγχος. 
Όλοι οι αναφερθέντες έλεγχοι θα καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του εργοταξίου. 
Οι αυτοκινούμενοι γερανοί πρέπει επίσης να φέρουν ειδική πινακίδα κυκλοφορίας. 
Κανένας εργαζόμενος δεν θα χειρίζεται εξοπλισμό ανύψωσης, μέχρις ότου επιδείξει ότι είναι ικανός χειριστής, 
ότι γνωρίζει τις λειτουργίες του εξοπλισμού και έχει οδηγίες και εξουσιοδότηση να χειριστεί τον εξοπλισμό. 

 

5.8 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Όλα τα μηχανήματα, οχήματα και εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι καταχωρημένα, 
εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα : 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
 Το όχημα θα φέρει άδεια κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένο.

 Το όχημα θα έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
 Το όχημα θα φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών.
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 Το όχημα θα φέρει πυροσβεστήρα.

 Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά τη όπισθεν
 Το όχημα θα έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, καθώς και δελτίο συντήρησης 

το οποίο ενημερώνεται από τον υπεύθυνο συντήρησης του εξοπλισμού του εργοταξίου.

 Ο οδηγός θα φέρει την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και θα ενημερώνει, υπεύθυνα άτομα, για 
τυχόν επισκευές που θα εκτελεστούν, θα γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα. τους 
υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά συστήματα ασφάλειας. Τα φορτία θα δένονται με ασφάλεια πριν ξεκινήσει το 
όχημα.

 Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι να πηδάνε από οχήματα ή να ανεβαίνουν όταν αυτά δεν έχουν σταματήσει 
τελείως.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή θα είναι πάντα σβηστή.
 Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο. Απαγορεύεται η 

χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες, εκτός από αυτές για τις οποίες έχουν κατασκευαστεί.

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 Το μηχάνημα θα φέρει αδεία κυκλοφορίας και θα είναι ασφαλισμένο.

 Το μηχάνημα θα έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.

 Το μηχάνημα θα φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών.

 Το μηχάνημα θα φέρει πυροσβεστήρα.
 Το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά τη 

όπισθεν.

 Το μηχάνημα θα έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, καθώς και δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον υπεύθυνο συντήρησης εξοπλισμού του εργοταξίου.

 Η χρήση των εκσκαφέων θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστές). Ο χειριστής του εκσκαφέα 
θα φέρει την ευθύνη της καλής κατάστασης του και θα ενημερώνει, τον υπεύθυνο συντήρησης του 
εξοπλισμού του εργοταξίου για τυχόν επισκευές που πρέπει να εκτελεστούν, θα γίνεται τακτικός έλεγχος σε 
όλα τα συστήματα ασφαλείας.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή θα είναι πάντα σβηστή.
 Απαγορεύεται η χρήση των εκσκαφέων για άλλες εργασίες εκτός από αυτές γ:α τις οποίες έχουν 

κατασκευασθεί.

 Όταν οι εκσκαφείς μετακινούνται κάνοντας πορεία η μπούμα θα είναι σε κατεύθυνση πορείας και ο κάδος να 
είναι υψωμένος και χωρίς φορτίο.

ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ 
 Το μηχάνημα θα φέρει άδεια κυκλοφορίας και θα είναι ασφαλισμένο.

 Το μηχάνημα θα έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.

 Το μηχάνημα θα φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών.

 Το μηχάνημα θα φέρει πυροσβεστήρα.
 Το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά τη 

όπισθεν.

 Το μηχάνημα θα έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, καθώς και δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον υπεύθυνο συντήρησης του εργοταξίου.

 Το μηχάνημα θα φέρει σύστημα απόσβεσης κραδασμών.

 Η χρήση των οδοστρωτήρων θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χείριστες).
 Ο χειριστής του οδοστρωτήρα θα φέρει την ευθύνη της καλής κατάστασης του και θα ενημερώνει τον 

υπεύθυνο συντήρησης του εξοπλισμού του εργοταξίου, για τυχόν επισκευές που πρέπει να εκτελεστούν, θα 
γίνεται τακτικός έλεγχος σε όλα τα συστήματα ασφάλειας.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή θα είναι πάντα σβηστή.
 Οι οδοστρωτήρες δεν θα λειτουργούν σε κατωφέρεια με τη μηχανή αποσυμπλεγμένη από το μηχανισμό 

μετάδοσης της κίνησης.

 Όταν δεν χρησιμοποιείται ο οδοστρωτήρας θα λειτουργούν τα φρένα, η μηχανή να είναι στη χαμηλότερη 
ταχύτητα, όταν βρίσκεται μπροστά σε ανηφόρα και θα τίθεται η όπισθεν, όταν βρίσκεται μπροστά σε 
κατηφόρα.

ΦΟΡΤΩΤΕΣ 
Το μηχάνημα θα φέρει άδεια κυκλοφορίας κα: θα είναι ασφαλισμένο. 
 Το μηχάνημα θα έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ
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 Το μηχάνημα θα φέρει κιβώτιο Α Βοηθειών.

 Το μηχάνημα θα φέρει πυροσβεστήρα.
 Το μηχάνημα θα είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά τη 

όπισθεν.

 Το μηχάνημα θα έχει δελτίο καταλληλότητας το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, καθώς και δελτίο 
συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον υπεύθυνο συντήρησης του εργοταξίου.

 Η χρήση των φορτωτών γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστές).
 Ο χειριστής του φορτωτή φέρει την ευθύνη της καλής κατάστασης του και ενημερώνει τον υπεύθυνο 

συντήρησης του εξοπλισμού του εργοταξίου για τυχόν επισκευές που πρέπει να εκτελεστούν. Γίνεται τακτικός 
έλεγχος σε όλα τα συστήματα ασφάλειας.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή θα είναι πάντα σβηστή.

 Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος για εργασίες πέραν αυτών για τις οποίες έχει κατασκευαστεί.
 Απαγορεύεται η μεταφορά προσωπικού μέσα στο κάδο. παρά μόνο εάν ο φορτωτής είναι εφοδιασμένος με 

ειδικό καλάθί το οποίο πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας (π.χ. κουπαστή).

 Για την προφύλαξη των εργαζόμενων από την παραγόμενη σκόνη θα γίνεται τακτικό κατάβρεγμα με βυτίο.

5.9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Για την διαδικασία συντήρησης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού ισχύουν πρωταρχικά οι οδηγίες και οι 
προδιαγραφές των κατασκευαστών. Επιπρόσθετα θα διατηρούνται για κάθε μηχάνημα και εξοπλισμό το «Δελτίο 
Καταλληλότητας» και το «Δελτίο Συντήρησης» τα οποία ελέγχονται και ενημερώνονται από τον υπεύθυνο 
συντήρησης εξοπλισμού του εργοταξίου. Απαγορεύεται η οξυγονοκολληση και ηλεκτροκόλληση από άτομα μη 
εκπαιδευμένα και χωρίς τα απαραίτητα Μ.Α.Π. για την προστασία των ματιών, του προσώπου, των χεριών, και 
των ποδιών, έναντι της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των πυρακτωμένων τεμαχίων. Απαγορεύεται αυστηρά η 
εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ., αν δεν βεβαιωθεί 
απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Απαγορεύεται η συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού 
σε κίνηση όπου η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 

 

6. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

6.1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας και Υγείας θα φροντίζει ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σε κάθε τραυματισμένο 
άτομο και να υπάρχουν διαθέσιμες οι πρώτες βοήθειες. 
Θα υπάρχουν φαρμακεία με επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την περίπτωση μικροατυχημάτων στο 
εργοτάξιο. Τουλάχιστον ένα στα γραφεία του αναδόχου και ένα στο κτίριο του συνεργείου. 
Αν ένας εργαζόμενος τραυματιστεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας. πρέπει να κληθεί κατάλληλη 
βοήθεια με τηλέφωνο, ή άλλο τρόπο. Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία του ατυχήματος είναι ηλεκτροπληξία ή φωτιά, ο 
σχετικός κίνδυνος θα απομακρυνθεί πριν την παροχή βοήθειας στο θύμα. Διαπιστώνεται η κατάσταση του 
θύματος ως προς τις αισθήσεις του και αποφεύγεται όσο το δυνατό η μετακίνηση του εκτός αν πρέπει να 
απομακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο. Ο παθών διατηρείται ζεστός και στεγνός και ελέγχεται ο σφυγμός του. Αν 
διαπιστωθεί ότι το θύμα αναπνέει με δυσκολία, πρέπει να αμέσως να αρχίσει τεχνητή αναπνοή. Αν το θύμα 
υποφέρει από αιμορραγία, πρέπει να εφαρμοστεί πίεση στην πληγή. Αν η αιμορραγία είναι από πόδι ή χέρι, 
πρέπει το άκρο να βρίσκεται σε ύψος για να μειωθεί η αιμορραγία. 

 

6.2 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Πρόληψη Πυρκαγιάς 
Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 
 Απαγορεύεται στους εργαζόμενους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας που προκαλεί 

υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και 
γενικά σε χώρους οπού υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

 Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, φλόγα η θερμότητα, 
χωρίς την αδεία του υπεύθυνου εργοδηγού.

 Οι χώροι εργασίας θα διατηρούνται καθαροί απομακρύνοντας όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά, όπως 
λάδια, στουπιά. χαρτιά, υφάσματα.

 Θα υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια για άμεση απομάκρυνση σε περίπτωση που
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κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 
 Θα απομακρύνονται ή όταν δεν είναι αυτό εφικτό, θα τοποθετούνται σε θέσεις απομονωμένες από το έργο, η 

άχρηστη ξυλεία, τα στουπιά, τα πετρέλαια, τυχόν χρώματα κτλ.

 Τα καύσιμα υλικά θα αποθηκεύονται με ασφάλεια (ιδίως τα υγρά).

 Η πρόσβαση σε εξοπλισμό πυρόσβεσης δεν θα παρεμποδίζεται.
 Θα γίνεται περιοδικός έλεγχος των πυροσβεστήρων για το αν είναι διαθέσιμοι και γομωμένοι και συνεπώς 

έτοιμοι προς χρήση.

 Όλα τα αυτοκινούμενα οχήματα θα έχουν πυροσβεστήρες.
Καταπολέμηση πυρκαγιάς 
Γενικά 
Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει λοιπόν να παραμένει 
ελεύθερο και να είναι προσιτό. Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς 
Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίησης όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαγιάς για άλλους 
σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 
Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς 

 Πυροσβεστήρες CO2 για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα κατά κανόνα
 Άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίμων
 Σκαπάνες και φτυαριά
Αντιμετώπιση πυρκαγιάς 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς δίνεται σήμα συναγερμού χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα (σειρήνες, 
μεγάφωνα κλπ) και γίνεται κλήση βοήθειας. Καλούνται αρχικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία (199), ο 
Εργοταξιάρχης ή ο υπεύθυνος εργοδηγός. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια για το σβήσιμο ή τον περιορισμό της 
φωτιάς χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση πυροσβεστικά μέσα. Όλες οι ενέργειες 
επέμβασης θα κατευθύνονται από τον εργοδηγό ή τον Εργοταξιάρχη. 
Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, που βρίσκονται, για ποιες 
πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται. 
Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό 
τάση, καθώς και υγρά καύσιμα. Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να 
γίνονται περιοδικά αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου. Οι χώροι καυσίμων πρέπει να διατηρούνται 
καθαροί και να απομακρύνονται σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά. 
Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για κατάσβεση σε στερεά και για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, 
στουπιά κλπ και να αποφεύγεται η χρήση πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2. Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 
Κάθε πυροσβεστήρας θα φέρει πινακίδα ελέγχου που θα αναγράφει την ημερομηνία αναγόμωσης και την 
ημερομηνία λήξης, θα αναγράφεται επίσης το υλικό πυρόσβεσης, το βάρος σε κιλά και τις χρήσεις για τις οποίες 
είναι κατάλληλος. Σε κάθε πυροσβεστήρα θα παριστάνονται με εικονίδια οι οδηγίες χρήσης. 
Το πλήθος, η θέση και η δυναμικότητα των πυροσβεστήρων που τοποθετούνται εξαρτάται από το είδος και το 
μέγεθος του κινδύνου συμφωνά με την ΥΑ 7755/88. 

 

7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Ως εργατικό ατύχημα θεωρείται κάθε βίαιο συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας ή προερχόμενο από αυτή. 
Επίσης εργατικό ατύχημα λογίζεται και αυτό ττου προκαλείται από βίαιο συμβάν κατά την διαδρομή των 
εργαζομένων από και προς την κατοικία των ανεξαρτήτως του μεταφορικού μέσου με την προϋπόθεση ότι έχει 
ακολουθηθεί η συντομότερη δυνατή διαδρομή. 

Τα ατυχήματα διακρίνονται ως ακολούθως: 
α. Ανάλογα με την σχέση τους προς την εονασία 
1. Εργατικό ατύχημα που συμβαίνει σε μέλος του προσωπικού της Εταιρίας 
2. Εργατικό ατύχημα που συμβαίνει σε μέλος του προσωπικού των Υπεργολάβων 
3. Μη εργατικό ατύχημα τρίτων προσώπων. 
β. Ανάλογα με την σοβαρότητα τους : 

1. Επουσιώδη ατυχήματα (παύση εργασίας μικρότερη της μίας ημέρας). 
2. Κοινά ατυχήματα (παύση εργασίας μεγαλύτερη της μίας ημέρας) 
3. Σοβαρά ατυχήματα (θανατηφόρα, καθολικά τραύματα, ακρωτηριασμός) 
γ. Ανάλογα ιιε τον τρόπο του ατυχήματος 
1. Ατυχήματα στο χώρο της εργασίας 
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2. Ατυχήματα προς και από την εργασία 
Ταξινόμηση Εργατικών Ατυχημάτων 
Τα εργατικά ατυχήματα ταξινομούνται σύμφωνα με: 
Α. τον τύπο του ατυχήματος 
Β. τον υλικό παράγοντα που τα προξένησε 
Γ. την φύση της βλάβης 
Δ. το μέρος του σώματος που βλάφτηκε 
Ε. τα αίτια του ατυχήματος 
Ο Εργοταξιάρχης και οι Υπεργολάβοι ευθύνονται για την αναγγελία οποιουδήποτε ατυχήματος προς τον Τεχνικό 
Ασφαλείας του έργου ο οποίος με τη σειρά του ευθύνεται για την δήλωση του ατυχήματος στην Αστυνομία, το 
ΚΕΠΕΚ και το ΙΚΑ αντίστοιχα. 
Ο Τεχνικός Ασφάλειας ευθύνεται για την διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος καθώς και την υπόδειξη 
μέτρων προς αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον. 
Κάθε εργαζόμενος ευθύνεται για την ενημέρωση των ανωτέρων του για όποιο ατύχημα  συμβαίνει  στο 
εργοτάξιο. 
Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος στο εργοτάξιο θα κληθεί αμέσως το ΕΚΑΒ για να προσφέρει πρώτες 
βοήθειες στον τραυματία. 
Επίσης ο ΤΑ πρέπει να καλέσει το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για να αναγγείλει το ατύχημα και τον τόπο που συνέβη. 
Οι αριθμοί τηλεφώνων επικοινωνίας σε περίπτωση πολύ σοβαρών ή θανατηφόρων ατυχημάτων θα δίδονται σε 
αντίστοιχους πίνακες. 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
Ανακεφαλαιωτικά των παραπάνω η σειρά των ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν έχουν ως εξής: 
• Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να μεταφερθεί σε 
πλησίον Νοσοκομείο η μεταφορά γίνεται αμέσως με αυτοκίνητο του εργοταξίου. 
• Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται 
Α) ο τεχνικός ασφάλειας Β) ο εργοταξιάρχης 

 
Τα έντυπα που βρίσκονται διαθέσιμα είναι τα εξής: 

1. Πίνακας Τηλεφώνων επικοινωνίας σε περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος ή πολύ σοβαρού ατυχήματος 
2. Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος από το Τμήμα Προσωπικού προς το ΚΕΠΕΚ και το Αστυνομικό Τμήμα 
3. Εσωτερικό Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος (Εργοταξιάρχη-Υπεργολάβου) προς τον Τ.Α. 

4. Έντυπο Διερεύνησης Ατυχήματος που θα συντάσσεται μόνο για σοβαρά ή θανατηφόρα ατυχήματα. Ο 
προσδιορισμός της σοβαρότητας ενός ατυχήματος θα γίνεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας. 

Όλα τα ατυχήματα ανεξαρτήτως του πόσο επουσιώδη είναι θα καταγράφονται σε ένα Αρχείο. 
 
          Αμφιλοχία,  27-6-2018 

Η συντάξασα Ο προϊστάμενος  Ο προϊστάμενος Δ/νσης 
 Τμήματος Τεχνικών Έργων και  

Συντήρησης Υποδομών 
 

  
 
 

 
 

ΡΟΥΣΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΠΕ03 Πολιτικός Μηχ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΜΙΛΗΣ 
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός Α 
βαθμού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και βλάβης της 
υγείας. Γι΄ αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες: 
1. Να χρησιμοποιείς φόρμα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν κάπου την ώρα της 
μεταφοράς. 
2. Να χρησιμοποιείς γάντια εργασίας και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική προστασία δακτύλων και 
αντιολισθητική σόλα. 
3. Αν υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή πτώσης αντικειμένων να χρησιμοποιείς κράνος. 
4. ‘Οταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρωνακτική μεταφορά φορτίων κρύβει 
πολλούς κινδύνους. 
5. Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρμόζεις τις ακόλουθες αρχές: 

 
 

 

 η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση 
 τα πόδια να είναι λυγισμένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάμεσά τους και το ένα πέλμα να 

εφάπτεται στο έδαφος 

 να τοποθετείς το σώμα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος 
 το σημείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια 
 πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος 

Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων, έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. Συγκεκριμένα 
συνιστάται: 

 μεταφορά από το δάπεδο μέχρι του ύψους των γονάτων 

 μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των αγκώνων 
 μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων. 

Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερο επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο επικίνδυνη. 
 

6. Κατά τη μεταφορά των φορτίων, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 
 Oι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν τη μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη μικροπαγίδων και ο 

φωτισμός να είναι επαρκής. 
 Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να συντονίζονται οι 

κινήσεις τους. Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να διατάσσονται καθ’ ύψος. Το 
ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη μέση. 

 Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία. 

 
7. Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να αποκλειστεί ο 
επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει ή ρίψη. 

Πηγή: “Οδηγίες για Ασφαλή Εργασία για τις εργασίες της Υποομάδας Χαμηλής Τάσης κατά την κατασκευή του 
ΜΕΤΡΟ της Αθήνας” Εργονομία AE, 1998. 
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(1) Προπαρασκευαστικές και χωματουργικές εργασίες 

 
 
 

(2) Εργασίες οικοδομικών και Η/Μ 

 
(3) Εργασίες αποκατάστασης 

 
 

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 

01000. Αστοχίες εδάφους 
01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης    

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας  2  

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός  2  

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία  1  

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις    

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός 1 2  

01200. Τεχνητά πρανή 

και Εκσκαφές 

01201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 1 3 3 

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας  3 3 

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση    

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός 1 2 2 

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία  1 1 

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις    

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός 1 2 2 

01300. Υπόγειες εκσκαφές 01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα    

01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση    

01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερημένη υποστήλωση    

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής    

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 1 2 2 

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 1 1  

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου    

01404 Ερπυσμός    

01405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές    

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα  1 2 

01407 Υποσκαφή/απόπλυση   1 

01408 Στατική επιφόρτιση 1 1 1 

01409 Δυναμική καταπόνιση-φυσική αιτία  1 1 

01410 Δυναμική καταπόνιση-ανθρωπογενής αιτία 1 1 1 

01500. Άλλη πηγή 01501     

01502     

01503     

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό 
02100.  Κίνηση οχημάτων 

και μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 2 2 2 

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 2 2 2 

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 2 2 2 

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος 2 2 2 

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου 2 2 2 

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 2 2 2 

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 2 2 2 

02108 Μέσα σταθερης τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία    

02109 Μέσα σταθερης τροχιάς. Εκτροχιασμός    

02200. Ανατροπή οχημάτων 

και μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση 2 2 2 

02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου 2 2 2 

02203 Έκκεντρη φόρτωση 2 2 2 

02204 Εργασία σε πρανές 2 2 2 

02205 Υπερφόρτωση 2 2 2 

02206 Μεγάλες ταχύτητες 2 2 2 



 

02300. Μηχανήματα 

με κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου 1 3 1 

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 1 1 

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις 1 1 1 

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-παγιδεύσεις μελών 1 1 1 

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματά τους    

02400. Εργαλεία χειρός 02401  1 2 1 

02402  1 2 1 

02403  1 2 1 

02500. Άλλη πηγή 02501     

02502     

02503     

03000. Πτώσεις από ύψος 
03100. Οικοδομές-κτίσματα 03101 Κατεδαφίσεις    

03102 Κενά τοίχων 2 2 2 

03103 Κλιμακοστάσια 2 2 2 

03104 Εργασία σε στέγες 2 2 2 

03200. Δάπεδα εργασίας 

-προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων 2 2 3 

03202 Πέρατα δαπέδων    

03203 Επικλινή δάπεδα    

03204 Ολισθηρά δάπεδα    

03205 Ανώμαλα δάπεδα    

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου    

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες    

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 2 2 2 

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης    

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού    

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση    

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων 2 2 2 

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης    

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης    

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος    

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση    

03400. Τάφροι/φρέατα 03401 Πτώση σε σκάμμα 1 2 1 

03402     

03500. Άλλη πηγή 03501     

03502     

03503     

04000. Εκρήξεις. Εκτοξευόμενα υλικά-θραύσματα 
04100. Εκρηκτικά 

-Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων    

04102 Ανατινάξεις κατασκευών    

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων    

04104 Αποθήκες εκρηκτικών    

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών    

04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων και μιγμάτων    

04200. Δοχεία και δίκτυα 

υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου    

04202 Υγραέριο    

04203 Υγρό άζωτο    

04204 Αέριο πόλης 2 2 2 

04205 Πεπιεσμένος αέρας    

04206 Δίκτυα ύδρευσης 2 2 2 

04207 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα    

04300. Αστοχία υλικών 

υπό ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη    

04302 Προεντάσεις οπλισμού/αγκυρίων    

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων    

04304 Συρματόσχοινα    

04305 Εξολκεύσεις    

04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων    

04400. Εκτοξευόμενα υλικά 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα    

04402 Αμμοβολές    

04403 Τροχίσεις/λειάνσεις    

04500. Άλλη πηγή 04501     

04502     

04503     



 

05000. Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών και αντικειμένων 
05100. Κτίσματα 

-φέρων οργανισμός 

05101 Αστοχία. Γήρανση 2 2 2 

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση    

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση    

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση    

05105 Κατεδάφιση    

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων    

05200. Οικοδομικά στοιχεία 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων 2 1 2 

05202 Διαστολή-συστολή υλικών    

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 2 2 2 

05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα    

05205 Φυσική δυναμική καταπόνιση    

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση    

05207 Κατεδάφιση    

05208 Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατασκ. Στοιχείων 2 2 2 

05300. Μεταφερόμενα υλικά 

-Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 2 2 2 

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 2 2 2 

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 2 2 2 

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 2 2 2 

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση 2 2 2 

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 2 2 2 

05307 Πρόσκρουση φορτίου 2 2 2 

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 2 2 2 

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 1 

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 1 1 1 

05311 Εργασία κάτω από σιλό  2 2 

05400. Στοιβασμένα υλικά 05401 Υπερστοίβαση 2 2 1 

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 2 2 1 

05403 Ανορθολογική απόληψη 2 2 1 

05500. Άλλη πηγή 05501     

05502     

05503     

06000. Πυρκαϊές 
06100. Εύφλεκτα υλικά 06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων    

06102 Δεξαμενές/αντλίες καυσίμων    

06103 Μονωτικά, διαλύτες, P.V.C. κ.λπ. Εύφλεκτα  3  

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας  3  

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά    

06106 Αυτανάφλεξη-απορρίματα 1 1 1 

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία 1 1 1 

06200. Σπινθήρες 

και βραχυκυκλώματα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 3 3 3 

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση  3  

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση    

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1 2 1 

06300. Υψηλές θερμοκρασίες 06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις    

06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις    

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις    

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις    

06305 Πυρακτώσεις υλικών    

06400. Άλλη πηγή 06401     

06402     

06403     

07000. Ηλεκτροπληξία 
07100. Δίκτυα-εγκαταστάσεις 07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 3 3 3 

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 2 2 2 

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα    

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα    

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 3 3 3 

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία    

07200. Εργαλεία-μηχανήματα 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα    

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 3 3 3 

07300. Άλλη πηγή 07301     

07302     
 

 07303     



 

 

08000. Πνιγμός/Ασφυξία 
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες    

08102 Εργασίες εν πλώ-πτώση    

08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού μέσου    

08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση    

08105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος    

08106 Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Πτώση    

08107 Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος    

08108 Πλήμμυρα/Κατάκλυση έργου 3 3 3 

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινουμενες άμμοι    

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί 2 2 2 

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κ.λπ.    

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου    

08300. Άλλη πηγή 08301     

08302     

08303     

09000. Εγκαύματα 
09100. Υψηλές θερμοκρασίες 09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις 2 2 2 

09102 Υπέρθερμα ρευστά 2 2 2 

09103 Παρακτωμένα στερεά 2 2 2 

09104 Τήγματα μετάλλων 2 2 2 

09105 Άσφαλτος/πίσσα 2 2 2 

09106 Καυστήρες 2 2 2 

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 2 2 2 

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης 2 2 2 

09202 Οξέα 1 1 1 

09203     

09300. Άλλη πηγή 09301     

09302     

09303     

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 
10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες    

10102 Θόρυβος/δονήσεις 2 2 2 

10103 Σκόνη 2 2 2 

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 2 2 2 

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 2 2 2 

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 2 2 2 

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 2 2 2 

10108 Υγρασία χώρου εργασίας 2 1 1 

10109 Υπερπίεση/υποπίεση    

10110     

10111     

10200. Χημικοί παράγοντες 10201 Δηλητηριώδη αέρια    

10202 Χρήση τοξικών υλικών    

10203 Αμίαντος    

10204 Ατμοί τηγμάτων    

10205 Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες    

10206 Καπναέρια ανατινάξεων    

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης 2 2 2 

10208 Συγκολλήσεις  2 2 

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες    

10210     

10211     

10212     

10300. Βιολογικοί παράγοντες 10301 Μολυσμένα εδάφη    

10302 Μολυσμένα κτίρια    

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς 2 2 2 

10304 Χώροι υγιεινής 2 2 2 

10305     

10306     

10307     



 

 
 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(*) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

(**) 

(1) (2) (3) (4) 

01102 Φ2 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι 
Απαγορεύται η χωρίς λόγο παράμονή προσωπικού κοντά στον χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι κοντά σε 
απότομα πρανή θα πρέπει να εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01103 Φ2 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι  

01104 Φ2 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι  

01106 Φ1,Φ2 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι  

01201 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι, 305/96 (Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ. 10.1, 10.3) 
Απαγορεύται η χωρίς λόγο παράμονή προσωπικού κοντά στον χώρο εργασίας. 
Οι εργαζόμενοι κοντά σε απότομα πρανή θα πρέπει να εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01202 Φ2,Φ3 
ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι, ΠΔ 225/89 (άρθ. 9.4), 305/96 (Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ. 

10.3) 
Απαγορεύται η χωρίς λόγο παράμονή προσωπικού κοντά στον χώρο εργασίας. 
Οι εργαζόμενοι κοντά σε απότομα πρανή θα πρέπει να εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01204 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι, 305/96 (Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ. 10.4) 
Απαγορεύται η χωρίς λόγο παράμονή προσωπικού κοντά στον χώρο εργασίας. 
Οι εργαζόμενοι κοντά σε απότομα πρανή θα πρέπει να εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01205 Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι  

01207 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι, 305/96 (Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ. 10.4)  

01401 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι  

01402 Φ1,Φ2 ΠΔ 225/89 (άρθ. 10, 11)  

01406 Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι  

01407 Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι  

01408 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι  

01409 Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι  

01410 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι  

 
02101 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 39, 46, 47, 48, 50, 85), ΠΔ 31/90 & ΠΔ 499/91, ΠΔ 377/93 
& ΠΔ 18/96, ΠΔ 105/95, Απόφ - ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/03, ΠΔ 225/89 (άρθ. 4, 7) 

 
Ένας συντονιστής θα ρυθμίζει την κίνηση των οχημάτων 

 
02102 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 39, 46, 47, 48, 50, 85), ΠΔ 31/90 & ΠΔ 499/91, ΠΔ 377/93 
& ΠΔ 18/96, ΠΔ 105/95, 

ΠΔ 225/89 (άρθ. 4, 7-8 ), ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, Α, παρ. 10) 

Ένας συντονιστής θα ρυθμίζει την κίνηση των οχημάτων. Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν ανακλαστικά χιτώνια 

 

02103 

 

Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 39, 46, 47, 48, 50, 85), Ν 1568/85 (άρθ. 20.1), ΠΔ 31/90 & 
ΠΔ 499/91, ΠΔ 377/93 & 

ΠΔ 18/96, ΠΔ 105/95, ΠΔ 225/89 (άρθ. 4, 7), ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, A, 
παρ.10 & 18.1) 

 
 

Ένας συντονιστής θα ρυθμίζει την κίνηση των οχημάτων 

02104 Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 1073/81 (άρθ. 39, 46, 47, 48, 50, 85), ΠΔ 31/90 & ΠΔ 499/91, ΠΔ 377/93 

& ΠΔ 18/96, ΠΔ 105/95 
Ένας συντονιστής θα ρυθμίζει την κίνηση των οχημάτων 

 
02105 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 39, 45, 46, 47, 48, 50, 85), Ν 1568/85 (άρθ. 20.1), ΠΔ 
31/90 & ΠΔ 499/91, ΠΔ 377/93 & 

ΠΔ 18/96, ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, A, παρ.10, 18.1) 

 
Ένας συντονιστής θα ρυθμίζει την κίνηση των οχημάτων 

 
02106 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 45, 46, 47, 48, 50, 85), Ν 1568/85 (άρθ. 18), ΠΔ 225/89 
(άρθ. 14), ΠΔ 31/90 & ΠΔ 499/91, ΠΔ 377/93 & ΠΔ 18/96, ΠΔ 105/95 

 

 
02107 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 45, 46, 47, 48, 50, 85), Ν 1568/85 (άρθ. 18), ΠΔ 225/89 
(άρθ. 14), ΠΔ 31/90 & ΠΔ 499/91, ΠΔ 377/93 & ΠΔ 18/96, ΠΔ 105/95 

 

02201 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 305/96, ΠΔ 377/93 & ΠΔ 18/96, ΠΔ 1073/81 (άρθ. 54)  

02202 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 305/96, ΠΔ 377/93 & ΠΔ 18/96, ΠΔ 1073/81 (άρθ. 54)  

02203 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 305/96, παράρτημα IV, B II, παρ. 8, ΠΔ 18/96 & ΠΔ 377/93  

02204 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα Ι, ΠΔ 377/93 & ΠΔ 18/96  

02205 Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 1073/81 (άρθ. 7, 53), Ν 1430/84 (άρθ. 14), ΠΔ 377/93 & ΠΔ 18/96, ΠΔ 

305/96 (Παράρτημα IV, B II, παρ.7.2) 

 

02206 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 (άρθ. 46), ΠΔ 377/93 & ΠΔ 18/96, ΠΔ 105/95  

02301 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 (άρθ. 46), ΠΔ 105/95 Απαγορεύεται η είσοδος σε στενούς χώρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων 



 

 
 
 

02302 Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 1073/81 (άρθ. 47), ΠΔ 225/89 (άρθ. 12.1), Ν 1430/84 (άρθ. 11, 12), ΠΔ 

305/96 (Παράρτημα IV, B II, παρ.7.1), ΠΔ 105/95 

 

02303 Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 14.3.34 (άρθ. 56 - 77), ΠΔ 1073/81 (άρθ. 65, 66), Ν 1430/84 (άρθ. 15), 

ΠΔ 225/89 (άρθ. 12) 
Απαγορεύεται η χρήση μηχανημάτων με κινητά μέρη χωρίς τα απαραίτητα προφυλακτικά μέτρα 

02304 Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 14.3.34 (άρθ. 56 - 78), ΠΔ 1073/81 (άρθ. 55, 65, 66), ΠΔ 225/89 (άρθ. 

12) 

 

02401 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81  

02402 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81  

02403 Φ1,Φ2,Φ3   

 
03102 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 41,102-108), ΠΔ 778/80 (άρθ. 20), Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 
18), Απόφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ (3.1.2), Απόφ. – 8881/94, ΠΔ 105/95, 

Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 

03103 

 

Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 43, 44, 102-108), ΠΔ 778/80 (άρθ. 20), Ν 1430/84 (άρθ. 16 
& 18), Απόφ-Β 4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ (3.1.2), Απόφ. – 8881/94, ΠΔ 305/96 

(Παράρτημα IV, Α, παρ.10.1 και ΒΙΙ, παρ. 6), Απόφ.–Β-5261/190/97, ΠΔ 
155/04 (άρθ. 2, παρ. 4.2) 

 

 

03104 

 

Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 17, 102-108), ΠΔ 305/96 (παρ.IV, Α παρ. 1.2 & BII, 
παρ.5,14), ΠΔ 778/80 (άρθ. 19), 

Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 18), Απόφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ (3.1.2), Απόφ. – 
8881/94, ΠΔ 105/95, Απόφ.–Β-5261/190/97 

 
 

Υποχρέωση απασχόλησης συντονιστή 

 
03201 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 37, 40, 102-108), ΠΔ 778/80 (άρθ. 20), Ν. 1430/84 (άρθ. 8, 
9, 10, 16 & 18), Απόφ-Β 4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ (3.1.2), Απόφ. – 8881/94, ΠΔ 

105/95, Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 

 
03208 

 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 43, 44, 102-108), Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 18), ΠΔ 305/96 
(παράρτημα IV, ΒΙ, παρ. 10 & BII, παρ.6), Απόφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ 

(3.1.2), Απόφ. – 8881/94, ΠΔ 105/95, Απόφ.–Β-5261/190/97, 
ΠΔ 155/04 (άρθ. 2, παρ. 4.2) 

 

 
Οι σκάλες θα προεξέχουν τουλάχιστον 80 εκ., θα είναι καλά στερεωμένες 

 
03301 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 34), ΠΔ 778/80 (άρθ. 9), Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 18), 
Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993, Απόφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ (3.1.2), 

Απόφ. – 8881/94, Απόφ.–Β 5261/190/97 

 

03401 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 (άρθ. 9/10), ΠΔ 225/89 (άρθ. 9)  

04204 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 (άρθ. 92), ΥΑ/ΟΙΚ/16289/330/1999 (άρθ. 3, 9)  

04206 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 (άρθ. 92, 94, 95, 96), ΥΑ/ΟΙΚ/16289/1999 (άρθ. 3, 9)  

05101 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 (άρθ.18,24,19-30, 33), ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, BII, παρ.12) 
 

05201 Φ1,Φ2,Φ3   

05203 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81, Απόφ - 31245/93 (άρθ. 5.7)  

05208 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 τμήμα ΙΙΙ, ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, BII, παρ.12)  

 
05301 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81(άρθ. 46, 47, 48, 52, 67), Ν 1430/84 (άρθ. 12), ΠΔ 225/89 (άρθ. 
7, 14), ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, B II, παρ. 7.3, 7.4, 

8),ΥΑ/ΟΙΚ/15085/593/03, Απόφ. – Δ13ε/4800/03 

 

05302 Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 1073/81(άρθ. 46, 47, 48, 52, 67), Ν 1430/84 (άρθ. 11, 12), ΠΔ 225/89 

(άρθ. 14), ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, B II, παρ.7.1, 8) 

 

05303 Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 1073/81(άρθ. 67), Ν 1430/84 (άρθ. 14), ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, B II, 

παρ.7.2) 

 

05304 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 377/93 & ΠΔ 18/96  

05305 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81(άρθ. 25, 86)  

05306 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81(άρθ. 85, 86, 87, 88, 89, 90) Έμπειρος σαμπανιαδόρος και στοιβαδόρος θα έχουν τον τελευταίο λόγο για το έχειν καλώς των αντιστοίχων εργασιών 

05307 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81(άρθ. 85, 86, 87, 88, 89, 90) Έμπειρος σαμπανιαδόρος και στοιβαδόρος θα έχουν τον τελευταίο λόγο για το έχειν καλώς των αντιστοίχων εργασιών 

05308 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81(άρθ. 91), ΠΔ 225/89 (άρθ. 14.16) 
Κατά την μετακίνηση τμημάτων ετοίμων σωληνογραμμών μέτρα για την ρύθμιση της κυκλοφορίας θα 
έχουν ληφθεί 

05309 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81(άρθ. 91), ΠΔ 225/89 (άρθ. 14.12), ΠΔ 397/94  

05310 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/8 (άρθ. 85)  

05311 Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81(άρθ. 85, 86, 89), ΠΔ 105/95  

05401 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 (άρθ. 85, 86, 87), ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, ΒΙΙ παρ. 4)  



 

 
 
 

05402 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 (άρθ. 86)  

05403 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 (άρθ. 89, 91)  

06103 Φ2 
ΠΔ 1073/81 (άρθ. 96), ΠΔ 225/89 (άρθ. 11, 23), ΠΔ 1568/85 (άρθ. 20.2), ΠΔ 

17/96 (άρθ. 9) 

 

06104 Φ2 ΠΔ 1073/81 (άρθ. 96)  

06106 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 (άρθ. 96), ΠΔ 225/89 (άρθ. 23.2)  

06107 Φ1,Φ2,Φ3   

06201 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 305/96 παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρά. 2.3, 2.4, ΠΔ 1073/81 (άρθ. 78, 79) Ειδικά μέτρα θα ληφθούν για την προστασία κατά την εργασία κοντά σε αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης 

06202 Φ2 ΠΔ 305/96 παράρτημα IV, BII, παρά.2.2, ΠΔ 1073/81 (άρθ. 2, 10, 56. 78, 79) Ειδικά μέτρα θα ληφθούν για την προστασία κατά την εργασία κοντά σε αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης 

06204 Φ1,Φ2,Φ3 ΠΔ 1073/81 (άρθ. 104), Απόφ - 7568/Φ700.1/1996  

 

07101 

 

Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 1073/81 (άρθ. 78, 79, 102-108), Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 18), ΠΔ 225/89 

(άρθ. 11), Απόφ-Β 4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ(3.8), Απόφ. – 8881/94, ΠΔ 105/95, 
ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ. 2.3, 2.4 & 10.2, Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 

07102 

 

Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 1073/81 (άρθ. 78, 79, 102-108), Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 18), ΠΔ 225/89 

(άρθ. 11), Απόφ-Β 4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ(3.8), Απόφ. – 8881/94, ΠΔ 105/95, 
ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ.. 2.2 & 10.2, Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 
07105 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 75-77, 80-84), Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 18), ΠΔ 225/89 (άρθ. 
21), Απόφ-Β 4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ(3.8), Απόφ. – 8881/94, ΠΔ 305/96, 

Παράρτημα IV, Α, παρ 2 & ΒΙΙ, παρ. 2.1, Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 
07202 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 48, 49), Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 18), ΠΔ 395/94, Απόφ. – 
8881/94, Απόφ-Β 4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ(3.8), Απόφ.–Β-5261/190/97, ΠΔ 

89/99, ΠΔ 304/00 

 

 
08108 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 778/80 (άρθ. 21 παρ.4,5), 1073/81 (άρθ. 100), Ν 1430/84 (άρθ. 17), ΠΔ 
225/89 (άρθ. 15, 31), ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, Α , παρ 13 & ΒΙΙ, παρ. 10.1 

 

08202 Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 225/89 (άρθ. 11), Απόφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ(3.4), Απόφ. – 8881/94, 

ΠΔ 105/95, Απόφ.–Β 5261/190/97 

 

 

09101 

 

Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 96, 102-108, 110), ΠΔ 95/78, ΠΔ 225/89 (άρθ. 23.12, 
23.13, 23.15, 31), Απόφ-Β-4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ(3.6), Απόφ. – 8881/94, ΠΔ 

305/96 (Παράρτημα IV, Α, παρ. 13), Πυροσβεστική Διάταξη 7/96, Απόφ - 
7568/Φ700.1/1996, Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 
09102 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 102-108), ΠΔ 225/89 (άρθ. 31), Απόφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ(3.6), Απόφ. – 8881/94, 

ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, Α, παρ. 13), Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 
09103 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 99, 102-108), ΠΔ 225/89 (άρθ. 31), Απόφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ(3.6), Απόφ. – 8881/94, ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, Α, παρ. 13), 

Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 
09104 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 102-108), ΠΔ 225/89 (άρθ. 31), Απόφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ(3.6), Απόφ. – 8881/94, 

ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, Α, παρ. 13), Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 
09105 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 102-108), ΠΔ 225/89 (άρθ. 31), Απόφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ(3.6), Απόφ. – 8881/94, 

ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, Α, παρ. 13), Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 
09106 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 95/78 (άρθ. 8), ΠΔ 1073/81 (άρθ. 102-108), ΠΔ 225/89 (άρθ. 31), Απόφ- 
Β-4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ(3.6), Απόφ. – 8881/94, ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, 

Α, παρ. 13), Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 
09107 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 1073/81 (άρθ. 102-108), ΠΔ 225/89 (άρθ. 31), Απόφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ(3.6), Απόφ. – 8881/94, 

ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, Α, παρ. 13), Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

09201 Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 1073/81 (άρθ. 88), ΠΔ 1073/81 (άρθ. 102-108), ΠΔ 225/89 (άρθ. 31), ΠΔ 

305/96 (Παράρτημα IV, Α, παρ. 13) 

 

09202 Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ/14-3-34, ΠΔ 1073/81 (άρθ. 102-108), ΠΔ 225/89 (άρθ. 31), ΠΔ 305/96 

(Παράρτημα IV, Α, παρ. 13) 

 



 

 
 
 

 

10102 

 

Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 396/94 (άρθ. 3, 4) & Παράρτημα ΙΙ, παρ. 2, YA A5/2375/78, Ν 1430/84 
(άρθ. 16 & 18), Ν 1568/85 (άρθ. 24-28), ΠΔ 225/89 (άρθ. 11, 20), Απόφ-Β- 

4373/1205/93, Παρ.-ΙΙ (3.5), Απόφ. – 8881/94, ΠΔ 105/95, Απόφ.–Β- 
5261/190/97, ΠΔ 176/05 & ΠΔ 149/06 (άρθ. 3-9) 

 
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής, κυρίως για τους χειριστές σκαπτικού μηχανήματος, σφύρας, κ.λπ. Η 
χρήση των ΜΑΠ θα είναι υποχρεωτική σε όλο το έργο 

 
10103 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

ΠΔ 396/94 (άρθ. 7) Παράρτημα, παρ. 4, ΠΔ 1073/81, (άρθ. 30), Ν 1568/85 
(άρθ. 24-28), ΠΔ 225/89 (άρθ. 11, 22), ΠΔ 77/93, ΠΔ 105/95, 305/96 

Παράρτημα IV, ΒΙΙ παρ. 3 

 

 
10104 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 18), Ν 1568/85 (άρθ. 24-28), Απόφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ(3.7), Απόφ. – 8881/94, Απόφ.–Β-5261/190/97, 305/96 Παράρτημα IV, 

ΒΙΙ παρ. 3 

 

 

10105 

 

Φ1,Φ2,Φ3 

Απόφ.–Β-5261/190/97, ΠΔ 305/96 Παράρτημα IV, BII, παρ. 3, Εγκύκλιος Υπ. 
Εργ. 130329/03.07.95, Απόφ. – 8881/94, Απόφ-Β-4373/1205/93, Παρ.- 

ΙΙ(3.6), Ν 1568/85 (άρθ. 24-28), Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 18), ΠΔ 16/96 
(παράρτημα ΙΙ παρ. 8) 

 

 

10106 

 

Φ1,Φ2,Φ3 

 

Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 18), Ν 1568/85 (άρθ. 24-28), Απόφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ(3.6), Απόφ. – 8881/94, 

ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, Α, παρ. 7), Απόφ.–Β-5261/190/97 

 

 
10107 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

Απόφ.–Β-5261/190/97, ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, Α, παρ. 7), ΠΔ 105/95, 
Απόφ-Β-4373/1205/93, Παρ. ΙΙ(3.6), Απόφ. – 8881/94, Ν 1568/85 (άρθ. 21.2, 

24-28), Ν 1430/84 (άρθ. 16 & 18) 

 

10108 Φ1,Φ2,Φ3 Ν 1568/85 (άρθ. 24-28), 305/96 Παράρτημα IV, ΒΙΙ παρ. 3  

 

10207 

 

Φ1,Φ2,Φ3 
ΠΔ 1073/81 (άρθ. 47), Ν 1568/85 (άρθ. 24-28), ΠΔ 307/86 (άθρ. 4), ΠΔ 

225/89 (άρθ. 15.13, 31), ΠΔ 77/93, ΠΔ 395/94 Παράρτημα, παρ. 2.10, ΠΔ 
305/96 (Παράρτημα IV, Α, παρ. 13), ΠΔ 90/99, ΠΔ 338/01 & ΠΔ 339/01 

 

 
10208 

 
Φ2,Φ3 

ΠΔ 95/78, Ν 1568/85 (άρθ. 24-28), ΠΔ 307/86 (άθρ. 4), ΠΔ 225/89 (άρθ. 31), 
ΠΔ 77/93, ΠΔ 395/94 παράρτημα, παρ. 2.10, ΠΔ 305/96 (Παράρτημα IV, Α, 

παρ. 13), ΠΔ 90/99, ΠΔ 338/01 & ΠΔ 339/01 

 

 
10303 

 
Φ1,Φ2,Φ3 

Ν 1568/85 (άρθ. 24-28), ΠΔ 225/89 (άρθ. 11, 31), Απόφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ(3.10), Απόφ. – 8881/94, 

ΠΔ 105/95, ΠΔ 186/95 & ΠΔ 174/97, Απόφ.–Β-5261/190/97 

 
Ειδικά μέτρα θα ληφθούν κατά την εργασία σε ανθυγιεινό περιβάλλον 

10304 Φ1,Φ2,Φ3 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (άρθ.2,3,4), Ν 1568/85 (άρθρ. 20.3), 

ΠΔ 305/96 παράρτημα IV, Α παρ 14 & ΒΙ, παρ. 4 

 

 


