
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 
 

 
 
 
 

ΕΡΓΟ :   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

 

                                                                           

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Α.Μ.: ΟΙΚ 02/2020 
      ΠΡΟΫΠ: 703.285,72 € (µε Φ.Π.Α.) 
      
 
 
 
 
 



 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 
 

 

 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) –  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

7.  ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                             ΑΡ. ΜΕΛ.: ΟΙΚ 02/2020 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                             ΑΡ. ΜΕΛ.: ΟΙΚ 02/2020 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 σελ. - 1 από 16- 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                             ΑΡ. ΜΕΛ.: ΟΙΚ 02/2020 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην κατασκευή του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».  

Στη σηµερινή εποχή, η εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια είναι επιτακτική ανάγκη προσφέροντας 

οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη.   

Τα κτίρια στα οποία θα γίνουν παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης είναι τα ακόλουθα:  

Α) 3ο ∆ηµοτικό σχολείο Ιλίου (Κτίριο Ι) & 27ο Νηπιαγωγείο Ιλίου (Κτίριο ΙΙΙ) επί της οδού Πατριάρχου   

     Γρηγορίου Ε 38,  

Β) 8ο ∆ηµοτικό σχολείο Ιλίου επί των οδών Μ. Ανατολής & Τενέδου 1. 

Τα Σχολεία αυτά έχουν χαµηλή ενεργειακή απόδοση και χρήζουν ιδιαίτερων βελτιώσεων, οι οποίες θα 

οδηγήσουν σε µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσουν τη θερµική και οπτική άνεση 

των µαθητών.   

 

3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΑ 

Για το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 7704/78 άδεια οικοδοµής, έχει υπαχθεί στο 

Ν.4495/2017 και έχει λάβει αριθµό ηλεκτρονικής δήλωσης 3137623.   

Περιλαµβάνει το Κτίριο Ι, το κτίριο ΙΙ και το Κτίριο ΙΙΙ τα οποία έχουν χρήση εκπαιδευτηρίων πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.  Οι παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης θα γίνουν στα Κτίρια Ι και ΙΙΙ.   

Το Κτίριο Ι αποτελείται από ισόγειο (υπερυψωµένο), Α΄ και Β΄ όροφο ενώ έχει και υπόγειο τµήµα µη 

θερµαινόµενο στο οποίο φιλοξενείται το λεβητοστάσιο του κτιρίου.  Το Κτίριο ΙΙΙ αποτελείται από ισόγειο και 

Α΄ όροφο.   

Όλες οι πλευρές και των δυο κτιρίων είναι ελεύθερες.  Ο διαµήκης άξονας του Κτιρίου Ι έχει µικρή 

απόκλιση από τον άξονα Α-∆ ενώ ο διαµήκης άξονας του Κτιρίου ΙΙΙ έχει µικρή απόκλιση από τον άξονα Β-Ν .  

Τα δυο κτίρια είναι τοποθετηµένα κάθετα µεταξύ τους.  Η πρόσοψη του Κτιρίου Ι έχει προσανατολισµό προς 

το Νότο ενώ η πρόσοψη του Κτιρίου ΙΙΙ έχει προσανατολισµό προς τη ∆ύση.   

Και τα δυο κτίρια είναι κατασκευασµένα χωρίς θερµοµόνωση στα δοµικά τους στοιχεία και τα 

εξωτερικά τους κουφώµατα είναι αλουµινίου µη θερµοδιακοπτόµενα µε µονούς υαλοπίνακες και περιορισµένη 

αεροστεγανότητα.  Επιπλέον υπάρχουν τµήµατα και στα δύο κτίρια που αποτελούνται από τοιχοποιία µε 

µονό υαλότουβλο.  Το δώµα των κτιρίων είναι βατό και έχει υγροµόνωση µε ασφαλτική µεµβράνη.   

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 σελ. - 2 από 16- 

 

 

 

ΚΤΙΡΙΟ Ι (Στεγάζεται το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου) 

 

ΥΠΟΓΕΙΟ  

Επίπεδο Υπογείου µε συνολικό εµβαδόν 120.00 τµ, όπου είναι Μη Θερµαινόµενος Χώρος και περιέχει 

χώρους αποθηκών και ΗΜ 

 

 
Κάτοψη υπογείου 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ  

Επίπεδο Ισογείου µε συνολικό εµβαδόν 635.00 τµ, όπου τα 570.00 τµ αποτελούν την Θερµική Ζώνη 

‘’Κτήρια πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης’’(αίθουσες διδασκαλίας, διάδροµοι, γραφεία και αµφιθέατρο), και τα 

υπόλοιπα 65.00 τµ (αποθήκες, WC), αποτελούν Μη Θερµαινόµενους Χώρους. (Μ.Θ.Χ). 

 
Κάτοψη ισογείου 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 σελ. - 3 από 16- 

 

 

 

Α ΟΡΟΦΟΣ  

Επίπεδο Α’ Ορόφου µε συνολικό εµβαδόν 604.00 τµ, όπου τα 581.00 τµ αποτελούν την Θερµική Ζώνη 

‘’Κτήρια πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης’’(αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία) και τα υπόλοιπα 23.00τµ αποτελούν 

Μη Θερµαινόµενοι Χώροι. (Μ.Θ.Χ  WC). 

 

Κάτοψη Α΄ ορόφου 

B ΟΡΟΦΟΣ  

Επίπεδο B Ορόφου µε συνολικό εµβαδόν 604.00 τµ, όπου τα 581.00 τµ αποτελούν την Θερµική Ζώνη 

‘’Κτήρια πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης’’(αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία) και τα υπόλοιπα 23.00τµ αποτελούν 

Μη Θερµαινόµενοι Χώροι. (Μ.Θ.Χ  WC). 

 

Κάτοψη Β΄ ορόφου 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 σελ. - 4 από 16- 

 

 

∆ΩΜΑ 

 

Το δώµα έχει συνολικό εµβαδόν περίπου 604,00 τµ, όπου τα 19,00 τµ τα καταλαµβάνει η απόληξη του 

κλιµακοστασίου. 

 

Κάτοψη ∆ώµατος 

 

Οι γεωγραφικές συντεταγµένες του οικοδοµικού τετραγώνου φαίνονται στην φωτο 1 

 

Φώτο 1 : ∆ορυφορική απεικόνιση κτιρίου 
 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 σελ. - 5 από 16- 

 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Το κτίριο παρόλο που βρίσκεται στο κεντρικό αστικό ιστό της πόλης του ∆ήµου Ιλίου, γειτνιάζει 

µε κτίρια τα οποία βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση και έτσι δεν επηρεάζουν τη σκίαση του. Τα δέντρα 

που υψώνονται στον περιβάλλοντα χώρο επιδρούν ελάχιστα στο υπό µελέτη κτίριο.   

Το κτίριο λειτουργεί κατά την διάρκεια ωραρίου λειτουργίας µε χρήση ‘’εκπαιδευτήρια 

πρωτοβάθµια εκπαίδευσης’’. 

Ελήφθη µια θερµική ζώνη (αιθουσες διδασκαλίας-γραφεία-αµφιθέατρο, διάδροµοι,). 
Μη – θερµαινόµενοι χώροι: Λεβητοστάσιο – Αποθήκες – WC- Απόληξη δώµατος 

Το κτίριο µε άδεια κατασκευής το 1978, χαρακτηρίζεται από άποψη θερµοχωρητικότητας µέτριας 

απόδοσης, λόγω της εξωτερικής τοιχοποιίας πάχους περίπου 25 εκατοστών. 

Τα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα είναι επιχρισµένα 

Στο υπό µελέτη κτίριο εµφανίζεται ένας τύπος Κουφωµάτων: Μεταλλικό Πλαίσιο µε  µονό 

υαλοπίνακα µε µέτρια εφαρµογή στην τοιχοποιία και µε χαµηλή αεροστεγανότητα. 

 

Σύµφωνα µε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που εκδόθηκε, το κτήριο κατατάσσεται στην 

ενεργειακή κλάση ‘’∆’’.   

 

 

2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

Οι παρεµβάσεις που παρουσιάζονται ακολούθως, αφορούν στη µείωση των θερµικών απωλειών, 

µέσω της µόνωσης του δώµατος, της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωµάτων, στην 

αντικατάσταση των λαµπτήρων µε νέας τεχνολογίας τύπου LED και στην αντικατάσταση του 

υπάρχοντος λέβητα. 

 

Ειδικότερα µελετήθηκαν οι παρακάτω παρεµβάσεις :  

• Σενάριο 1: Αντικατάσταση όλων των κουφωµάτων της θερµικής ζώνης, αλλά και των ΜΘΧ µε 

κουφώµατα προφίλ αλουµινίου µε θερµοδιακοπή 24 mm , διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες 

µε διάκενο αργό και µεµβράνη χαµηλής εκπεψιµότητας, (low-e) µε Ug=1.20 W/m2 K  έτσι ώστε 

το µεσοσταθµικό  Uw του κάθε κουφώµατος να βρίσκεται κοντά στην τιµή 2.30 W/ m2 K +/- 

0.10 W/m2 K και µε συντελεστή ηλιακής ακτινοβολίας gw<0.45 

• Σενάριο 2: Mόνωση του δώµατος µε διογκωµένη πολυουρεθάνη πάχους 7 εκ και µε συντελεστή 

θερµικής αγωγιµότητας λ=0.031W/m K. 

• Σενάριο 3: Αντικατάσταση του υφιστάµενου λέβητα µε νέο, διβάθµιο υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης µε ενεργειακή σήµανση και µε ονοµαστική θερµική ισχύ  στα 260.00KW αντί του 

πεπαλαιωµένου υφιστάµενου µε ονοµαστική θερµική ισχύ 345.00KW, η µείωση αυτή της 

ισχύος προκύπτει απο την µείωση των θερµικών απωλειών λόγω της ενεργειακής 

αναβάθµισης, όπως προκύπτει απο την µελέτη θερµικών απωλειών που συνοδεύει την 

παρούσα έκθεση. 

• Σενάριο 4: Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων που έχουν λαµπτήρες φθορίου Τ5 της 

θερµικής ζώνης µε αντίστοιχα φωτιστικά τεχνολογίας Led ανάλογης ισχύος, ώστε να επιτυγχάνονται 

τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα στάθµης φωτισµού των 300lux.  Η εγκατάσταση των υφιστάµενων 

φωτιστικών µε αντίστοιχα σε αριθµό και παραγόµενης ισοδύναµης στάθµης φωτισµού µειώνει την 

εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ φωτισµού κατά 50% περίπου.      



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 σελ. - 6 από 16- 

 

 

 

Το κτίριο µετά τη προσθήκη όλων των ανωτέρω παρεµβάσεων βρίσκεται στην 

Ενεργειακή Κλάση ‘’Β’’, επιτυγχάνοντας συνολική ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς 

ενέργειας 47,20 KWh/m
2
ή 47,20 KWh/m

2
ή x 1732m2 =81.750,40 ΚWh ετησίως. 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 σελ. - 7 από 16- 

 

 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΙΙΙ (Στεγάζεται το 27ο Νηπιαγωγείο Ιλίου) 
 

ΙΣΟΓΕΙΟ  

Επίπεδο Ισογείου µε συνολικό εµβαδόν 307,44 τ.µ., εκ των οποίων τα 215,18 τ.µ. αποτελούν την 
Θερµική Ζώνη «Νηπιαγωγεία» (αίθουσες νηπίων και γραφεία), και τα υπόλοιπα 92,26 τ.µ. (διάδροµοι, 
κλιµακοστάσιο, WC), αποτελούν Μη Θερµαινόµενους Χώρους (Μ.Θ.Χ). 

 

 
 
 

Α ΟΡΟΦΟΣ  

Επίπεδο Ισογείου µε συνολικό εµβαδόν 307,44 τ.µ., εκ των οποίων τα 215,18 τ.µ. αποτελούν την 

Θερµική Ζώνη «Νηπιαγωγεία» (αίθουσες νηπίων και γραφεία), και τα υπόλοιπα 92,26 τ.µ. (διάδροµοι, 

κλιµακοστάσιο, WC), αποτελούν Μη Θερµαινόµενους Χώρους (Μ.Θ.Χ). 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 σελ. - 8 από 16- 

 

 

 

∆ΩΜΑ 
 
Το δώµα έχει συνολικό εµβαδόν περίπου 307,44 τ.µ., εκ των οποίων τα 18,57 τ.µ. καταλαµβάνει η απόληξη 
του κλιµακοστασίου (Μ.Θ.Χ. Απόληξης Κλιµακοστασίου). 
 
 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 σελ. - 9 από 16- 

 

 

 
Οι γεωγραφικές συντεταγµένες του κτιρίου φαίνονται στην φωτο 1 
 

 
 

Φώτο 1 : ∆ορυφορική απεικόνιση κτιρίου 
 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Το κτίριο γειτνιάζει µε κτίρια τα οποία του παρέχουν σκίαση στις δύο µικρότερες πλευρές και µέρος 
των µεγαλύτερων. Τα δέντρα που υψώνονται στον περιβάλλοντα χώρο δε συνυπολογίζονται ως 
παράγοντας σκίασης.  

Το κτίριο λειτουργεί κατά την διάρκεια ωραρίου λειτουργίας µε χρήση «Νηπιαγωγεία». 
Eλήφθη µια θερµική ζώνη (αίθουσες νηπίων – γραφεία). 
Μη – θερµαινόµενοι χώροι: ∆ιάδροµοι – Κλιµακοστάσιο – WC - Απόληξη κλιµακοστασίου  
Το κτίριο µε άδεια κατασκευής το 1978, χαρακτηρίζεται από άποψη θερµοχωρητικότητας µέτριας 

απόδοσης, λόγω της εξωτερικής τοιχοποιίας πάχους περίπου 25 εκατοστών. 
Τα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα είναι επιχρισµένα. 
Στο υπό µελέτη κτίριο εµφανίζεται ένας τύπος Κουφωµάτων: Μεταλλικό Πλαίσιο µε  µονό 

υαλοπίνακα µε µέτρια εφαρµογή στην τοιχοποιία και µε χαµηλή αεροστεγανότητα. 
 
Σύµφωνα µε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που εκδόθηκε, το κτήριο κατατάσσεται στην 

ενεργειακή κλάση ‘’Z’’.   

 

 

2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Οι παρεµβάσεις που παρουσιάζονται ακολούθως, αφορούν στη µείωση των θερµικών απωλειών, 
µέσω της µόνωσης του δώµατος, της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωµάτων, στην 
αντικατάσταση των λαµπτήρων µε νέας τεχνολογίας τύπου LED και στην αντικατάσταση του 
υπάρχοντος λέβητα.   
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Ειδικότερα µελετήθηκαν οι παρακάτω παρεµβάσεις :  
 

• Σενάριο 1: Αντικατάσταση όλων των κουφωµάτων της θερµικής ζώνης, αλλά και των ΜΘΧ µε 
κουφώµατα προφίλ αλουµινίου µε θερµοδιακοπή 24 mm , διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες 
µε διάκενο αργό και µεµβράνη χαµηλής εκπεψιµότητας, (low-e) µε Ug=1.20 W/m2 K  έτσι ώστε 
το µεσοσταθµικό  Uw του κάθε κουφώµατος να βρίσκεται κοντά στην τιµή 2.30 W/ m2 K +/- 
0.10 W/m2 K και µε συντελεστή ηλιακής ακτινοβολίας gw<0.45 
 

 

• Σενάριο 2: Mόνωση του δώµατος µε διογκωµένη πολυουρεθάνη πάχους 7 εκ και µε συντελεστή 
θερµικής αγωγιµότητας λ=0.031W/m K. 
 

 

• Σενάριο 3: Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων που έχουν λαµπτήρες φθορίου Τ5 της 
θερµικής ζώνης µε αντίστοιχα φωτιστικά τεχνολογίας Led ανάλογης ισχύος, ώστε να επιτυγχάνονται 
τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα στάθµης φωτισµού των 300lux.  Η εγκατάσταση των υφιστάµενων 
φωτιστικών µε αντίστοιχα σε αριθµό και παραγόµενης ισοδύναµης στάθµης φωτισµού µειώνει την 
εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ φωτισµού κατά 50% περίπου.   
  

 

Το κτίριο µετά τη προσθήκη όλων των ανωτέρω παρεµβάσεων βρίσκεται στην 

Ενεργειακή Κλάση ‘’Β’’, επιτυγχάνοντας συνολική ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς 

ενέργειας 114.80 KWh/m
2
ή 114.80 KWh/m

2
 x 430.36m2 =49.405,328 ΚWh ετησίως. 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 σελ. - 11 από 16- 

 

 

 

8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Για το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 1594/78 άδεια οικοδοµής, έχει υπαχθεί στο 

Ν.4495/2017 και έχει λάβει αριθµό ηλεκτρονικής δήλωσης 3137637.   

Περιλαµβάνει ένα κτίριο το οποίο έχει χρήση εκπαιδευτηρίου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  Αποτελείται 

από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώµα.  Στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχει αίθριο.   

 

ΙΣΟΓΕΙΟ  

Επίπεδο Ισογείου µε συνολικό εµβαδόν 865.00 τµ, από τα οποία τα 825.00 τµ αποτελούν την Θερµική 

Ζώνη ‘’Κτήρια πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης’’ (αίθουσες διδασκαλίας, διάδροµοι, WC, γραφεία και 

αµφιθέατρο), και τα υπόλοιπα 40.00 τµ (αποθήκες, ΗΜ χώροι), αποτελούν Μη Θερµαινόµενους Χώρους. 

(Μ.Θ.Χ).   

 
Κάτοψη ισογείου 

Α ΟΡΟΦΟΣ  

Επίπεδο Α΄ Ορόφου µε συνολικό εµβαδόν 1005.00 τµ, όπου τα 925.00 τµ αποτελούν την Θερµική Ζώνη 

‘’Κτήρια πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης’’(αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία) και τα υπόλοιπα 80.00τµ αποτελούν 

το πατάρι στον Α’ όροφο και είναι οι Μη Θερµαινόµενοι Χώροι. (Μ.Θ.Χ). 

 
Κάτοψη Ά ορόφου 
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∆ΩΜΑ 

Το δώµα έχει συνολικό εµβαδόν περίπου 952,00 τµ, από τα οποία τα 28,00 τµ τα καταλαµβάνει η απόληξη 

του κλιµακοστασίου.   

 
Κάτοψη ∆ώµατος 

 

 

Οι γεωγραφικές συντεταγµένες του οικοδοµικού τετραγώνου φαίνονται στην φώτο 3 

 
Φώτο 3 : ∆ορυφορική απεικόνιση κτιρίου 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Το κτίριο παρόλο που βρίσκεται στο κεντρικό αστικό ιστό της πόλης του ∆ήµου Ιλίου, γειτνιάζει µε 

κτίρια τα οποία βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση και έτσι δεν επηρεάζουν τη σκίαση του.  Τα δέντρα 

που υψώνονται στον περιβάλλοντα χώρο επιδρούν ελάχιστα στο υπό µελέτη κτίριο.  

Το κτίριο λειτουργεί κατά την διάρκεια ωραρίου λειτουργίας µε χρήση ‘’εκπαιδευτήρια 

πρωτοβάθµια εκπαίδευσης’’. 

Ελήφθη µια θερµική ζώνη: αίθουσες διδασκαλίας-γραφεία-αµφιθέατρο, διάδροµοι, WC. 

Μη – θερµαινόµενοι χώροι: Λεβητοστάσιο – Αποθήκες – Πατάρι- Απόληξη δώµατος 

Το κτίριο µε άδεια κατασκευής το 1978, χαρακτηρίζεται από άποψη θερµοχωρητικότητας 

µέτριας απόδοσης, λόγω της εξωτερικής τοιχοποιίας πάχους περίπου 25 εκατοστών. 

Τα κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα είναι επιχρισµένα. 

Στο υπό µελέτη κτίριο εµφανίζεται ένας τύπος Κουφωµάτων: Μεταλλικό Πλαίσιο µε µονό 

υαλοπίνακα µε µέτρια εφαρµογή στην τοιχοποιία και µε χαµηλή αεροστεγανότητα.   

 

Σύµφωνα µε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που εκδόθηκε, το κτήριο κατατάσσεται στην 

ενεργειακή κλάση ‘’∆’’.   

 

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

Οι παρεµβάσεις που παρουσιάζονται ακολούθως, αφορούν στη µείωση των θερµικών απωλειών, 

µέσω της µόνωσης του δώµατος, της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωµάτων, στην 

αντικατάσταση των λαµπτήρων µε νέας τεχνολογίας τύπου LED και στην αντικατάσταση του 

υπαρχοντος λέβητα.  

Ειδικότερα µελετήθηκαν οι παρακάτω παρεµβάσεις :  

• Σενάριο 1: Αντικατάσταση όλων των κουφωµάτων της θερµικής ζώνης, αλλά και των ΜΘΧ µε 

κουφώµατα προφίλ αλουµινίου µε θερµοδιακοπή 24 mm , διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες 

µε διάκενο αργό και µεµβράνη χαµηλής εκπεψιµότητας, (low-e) µε Ug=1.20 W/m2 K  έτσι ώστε 

το µεσοσταθµικό  Uw του κάθε κουφώµατος να βρίσκεται κοντά στην τιµή 2.30 W/ m2 K +/- 

0.10 W/m2 K και µε συντελεστή ηλιακής ακτινοβολίας gw<0.45 

• Σενάριο 2: Μόνωση του δώµατος µε διογκωµένη πολυουρεθάνη πάχους 7 εκ και µε συντελεστή 

θερµικής αγωγιµότητας λ=0.031W/m K. 

• Σενάριο 3: Αντικατάσταση του υφιστάµενου λέβητα µε νέο, διβάθµιο υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης µε ενεργειακή σήµανση και µε ονοµαστική θερµική ισχύ  στα 270.00KW αντί του 

πεπαλαιωµένου υφιστάµενου µε ονοµαστική θερµική ισχύ 300.00KW, ο οποίος έτσι κι αλλιώς 

είναι µικρός σε θερµική ισχύ, όπως προκύπτει και απο το συνηµµένο τεύχος θερµικής 

ανάλυσης, διότι κανονικά για αυτό το κτήριο ο λέβητας θα έπρεπε να έχει ονοµαστική θερµική 

ισχύ περίπου στα 390.00 KW. Οµως µετά την ενεργειακή αναβαθµιση του κελύφους (µόνωσης 

δώµατος και κουφώµατων) προκύπτει µικρότερος λέβητας µε ονοµαστική θερµική ισχύ περίπου 

στα 270,00KW διότι από την µελέτη θέρµανσης προέκυψε ότι µετά τις ενεργειακές επεµβάσεις 

του κελύφους, το σύνολο των θερµικών απωλειών του κτηρίου µειώνεται περίπου 40%, οπότε 

για να επιτευχθεί ο µέγιστος βαθµός απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης πρέπει ο λέβητας 

να µην είναι υπερδιαστασιολογηµένος. 

• Σενάριο 4: Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωµάτων που έχουν λαµπτήρες φθορίου Τ5 της 

θερµικής ζώνης µε αντίστοιχα φωτιστικά τεχνολογίας Led ανάλογης ισχύος, ώστε να επιτυγχάνονται 

τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα στάθµης φωτισµού των 300lux.  Η εγκατάσταση των υφιστάµενων 
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φωτιστικών µε αντίστοιχα σε αριθµό και παραγόµενης ισοδύναµης στάθµης φωτισµού µειώνει την 

εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ φωτισµού κατά 50% περίπου.   

 

Το κτίριο µετά τη προσθήκη όλων των ανωτέρω παρεµβάσεων βρίσκεται στην 

Ενεργειακή Κλάση ‘’Β’’, επιτυγχάνοντας συνολική ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς 

ενέργειας 44,30 KWh/m
2
ή 44,30 KWh/m

2
 x 1750m

2
 =77.525,00  ΚWh ετησίως. 
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Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και προδιαγραφές, τα 

συµβατικά τεύχη και τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντα µηχανικού. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες του έργου θα συνοδεύονται από επίσηµα 

έγγραφα πιστοποίησης από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά 

τους για τη συγκεκριµένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης όπου θα 

αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειµένου να 

ενσωµατωθούν στο έργο.  Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών για την κατασκευή του έργου 

απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν φέρουν την 

σήµανση CE και δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.   

Ενδεικτικά, στα πλαίσια της κατασκευής του εν λόγω έργου: 

• Θα ληφθούν όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και σήµανσης που προβλέπονται βάσει της 

ισχύουσα Νοµοθεσίας για το έργο.   

• Θα γίνουν µε ιδιαίτερη προσοχή οι αποξηλώσεις των υπαρχόντων κουφωµάτων, η µεταφορά και η 

απόρριψή τους σε χώρους κατάλληλους και εγκεκριµένους από τις αρµόδιες αρχές.  Σε περίπτωση που 

απαιτηθεί να αποξηλωθούν τα κάγκελα ασφαλείας για να τοποθετηθούν τα νέα κουφώµατα, αυτό θα 

γίνει µε προσοχή χωρίς να καταστραφεί το κιγκλίδωµα το οποίο θα επανατοποθετηθεί στην ίδια θέση.  

Εάν το κιγκλίδωµα δεν δύναται να χρησιµοποιηθεί τότε αυτό θα αντικατασταθεί µε νέο.   

• Σε περίπτωση που προκύψουν χρήσιµα υλικά από τις εργασίες αποξηλώσεων ή κατασκευών, αυτά 

ανήκουν στον ∆ήµο Ιλίου και εφ’ όσον δεν επαναχρησιµοποιηθούν στο ίδιο το έργο, θα µεταφέρονται 

από τον Ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 

Μετά το πέρας κατασκευής των έργων ενεργειακής αναβάθµισης ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να προβεί σε ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων και θα εκδοθεί Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) για καθένα από τα σχολεία.   

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) έργων τεχνικών υποδοµών ή κτιριακών 

έργων, θα διοχετεύονται απαραίτητα µε ευθύνη του αναδόχου σε πιστοποιηµένο Σύστηµα Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ σύµφωνα µε, την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και 

πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)», την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ, τον Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από τους 

νόµους Ν.3854/2010 & Ν.4496/2017 και ισχύει, τον Ν.4042/2012 και γενικότερα την ισχύουσα σχετική 

νοµοθεσία. 

Επισηµαίνεται ότι, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) οφείλει να προσκοµίσει στην υπηρεσία πριν την 

εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων κ.λ.π., επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης 

µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύµφωνα µε την σχετική ισχύουσα νοµοθεσία.  

Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής/µεταφοράς των ΑΕΚΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ’ αριθµ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΕΦ. Γ΄ άρθρο 10, ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103).  Μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ο ανάδοχος (ως 

διαχειριστής) οφείλει να καταθέσει, στην επιβλέπουσα υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων 

από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο ΚΕΦ.Β, άρθρο7, παρ.3., 

ΚΥΑ36259/1757/Ε103.   

Στον ανάδοχο θα καταβάλλεται η πραγµατική δαπάνη/κόστος υποδοχής των προς απόρριψη προϊόντων 

απολογιστικά, σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών από το 

συµβαλλόµενο πιστοποιηµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ. 
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Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση µε την επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε 

θέµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), να 

εφαρµόζει το Π.∆.117/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Π.∆. 15/2016, Απόφαση 133480 (ΦΕΚ 

2711/2011)), χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.  Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 82 του 

Ν.4412/2016 - Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί πλήρως µε 

τους όρους που περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη-σχέδια της µελέτης του εν λόγω έργου καθώς και στις 

κατά περίπτωση εκδιδόµενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.  

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν, όπως το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016) «Aηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», τις συµπληρωµατικές διατάξεις και 

εγκυκλίους που είναι σε ισχύ, όσων άρθρων του Ν.3669/2008 παραµένουν εν ισχύ, καθώς και τις λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας 

εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Υπ. Απόφαση) και ερµηνευτική εγκύκλιος που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός εκ των συµβατικών τευχών και των ισχυόντων 

κανονισµών και προδιαγραφών, θα εφαρµόζονται οι ισχύοντες κανονισµοί και προδιαγραφές καθώς και κάθε 

άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Περίληψης ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας 

και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να δικαιούται να 

προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση από αυτήν την αιτία. 

 

Η διάρκεια του έργου είναι πέντε (5) ηµερολογιακοί µήνες.   

 

 
 

ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης  Τ.Υ 
 Τµήµατος Μελετών  
   
   
   
   

Μαρία Παπαζήση Μαρία Στρατουδάκη Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   
 Ο προϊστάµενος Τµήµατος  
 Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & 

Σηµατοδότησης 
 

   
   
   
   
   

∆ήµητρα Κοντεκάκη ∆ιονύσιος Πολίτης  
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αρ. Μελέτης : ΟΙΚ 02/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Αποξήλωση μετά προσοχής
κουφωμάτων αλουμινίου

1 ΝΑΟΙΚ Ν\22.45 850,00 24,65 20.952,501 m2ΟΙΚ 2275

Επιμελημένη αποξήλωση,
επανατοποθέτηση, έντεχνη
προσαρμογή σε νέα θέση
ή/και υπό νέα διάταξη
μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
ή/και θυρών, οποιουδήποτε
τύπου, σχεδίου και
διαστάσεων

2 ΝΑΟΙΚ Ν\22.65 240,00 19,69 4.725,602 m2ΟΙΚ 2275

Υαλοστάσια αλουμινίου,
λευκού χρώματος, με
προβαλλόμενα άνω τμήματα
και σταθερό κάτω τμήμα με
χωρίσματα

3 ΝΑΟΙΚ
Ν\65.17.10

400,00 215,00 86.000,003 m2ΟΙΚ 6520

Υαλοστάσια αλουμινίου,
λευκού χρώματος, με
συρόμενα επάλληλα άνω
τμήματα και σταθερό κάτω
τμήμα με χωρίσματα

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\65.17.11

250,00 180,00 45.000,004 m2ΟΙΚ 6524

Υαλοστάσια αλουμινίου,
λευκού χρώματος, με σταθερά
και ανακλινόμενα τμήματα

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\65.17.12

45,00 280,00 12.600,005 m2ΟΙΚ 6522

Υαλοστάσια αλουμινίου,
λευκού χρώματος, με
συρόμενα ή συρόμενα
επάλληλα τμήματα

6 ΝΑΟΙΚ
Ν\65.17.13

15,00 210,00 3.150,006 m2ΟΙΚ 6524

Υαλοστάσια αλουμινίου,
λευκού χρώματος, μονόφυλλα
ανακλινόμενα

7 ΝΑΟΙΚ
Ν\65.17.14

5,00 460,00 2.300,007 m2ΟΙΚ 6519

Υαλοστάσια αλουμινίου
μονόφυλλα, λευκού χρώματος,
με προβαλλόμενο άνω τμήμα
και σταθερό κάτω τμήμα

8 ΝΑΟΙΚ
Ν\65.17.15

25,00 290,00 7.250,008 m2ΟΙΚ 6520

Υαλοστάσια αλουμινίου,
λευκού χρώματος, σταθερά

9 ΝΑΟΙΚ
Ν\65.17.16

15,00 260,00 3.900,009 m2ΟΙΚ 6519

Υαλόθυρες αλουμινίου, λευκού
χρώματος, με φύλλα
ανοιγόμενα, συρόμενα ή
σταθερά, με ή χωρίς φεγγίτες

10 ΝΑΟΙΚ
Ν\65.17.17

110,00 180,00 19.800,0010 m2ΟΙΚ 6513

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

11 ΝΑΟΙΚ 77.55 250,00 6,70 1.675,0011 m2ΟΙΚ 7755

Υαλοπίνακες triplex
ενεργειακοί με έγχρωμη
μεμβράνη, με επίστρωση
χαμηλής εκπομπής (low_e) και
με Ug=1,2W/m2K

12 ΝΑΟΙΚ
Ε\76.27.01

690,00 95,00 65.550,0012  m2ΟΙΚ 7609.2

Σύνολο : 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 272.903,10272.903,10

2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με ελαστομερές
ασφαλτικό γαλάκτωμα

1 ΝΑΟΙΚ 79.02 940,00 2,20 2.068,0013 m2ΟΙΚ 7902

Επιστρώσεις με συνθετικές
μεμβράνες, μεμβράνη
συνθετικού ελαστικού (EPDM)

2 ΝΑΟΙΚ
79.12.01

1.090,00 15,70 17.113,0014 m2ΟΙΚ 7912

Σε μεταφορά 19.181,00 272.903,10

Σελίδα 1 από 3



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 19.181,00 272.903,10

Γεωυφάσματα μή υφαντά,
βάρους 125 gr/m2

3 ΝΑΟΙΚ
79.15.01

1.090,00 2,40 2.616,0015 m2ΟΙΚ 7914

Επιστρώσεις δωμάτων με
σύνθετο θερμομονωτικό
πλακίδιο δώματος,
διαστάσεων 300 x 600 mm, με
συντελεστή θερμικής
αγωγιμότητας λ=0,031 W/mK

4 ΝΑΟΙΚ
Ν\73.33.1

1.800,00 30,00 54.000,0016 m220% ΟΙΚ 7337
80% ΟΙΚ 7934

Περιθώρια δώματος (λούκια)5 ΝΑΟΙΚ 73.47 425,00 9,00 3.825,0017 ΜΜΟΙΚ 7347

Σύνολο : 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 79.622,0079.622,00

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED
τύπου PANEL, οροφής,
διαστάσεων 60cmx60cm, έως
50W

1 ΑΤΗΕ
103Μ4.ΔΚ.Λ6

93,00 66,90 6.221,7018 ΤΕΜΗΛΜ 103

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED
τύπου PANEL, οροφής,
διαστάσεων 120cmx30cm,
έως 50W

2 ΑΤΗΕ
103Μ4.ΔΚ.Λ7

498,00 77,10 38.395,8019 ΤΕΜΗΛΜ 103

Λαμπτήρας LED έως 20W,
Α60/65, Ε27

3 ΑΤΗΕ
8986.1.5.ΔΚ

42,00 8,97 376,7420 ΤΕΜΗΛΜ 60

Αποξήλωση φωτιστικού
σώματος φθορίου

4 ΑΤΗΕ
9412.ΣΧ4.Δ

591,00 11,01 6.506,9121 ΤΕΜΗΛΜ 59

Κανάλι διελεύσεως καλωδίων
πλαστικό διαστάσεων 2,50cm
χ 2,50cm.

5 ΑΤΗΕ
100Μ2.ΔΚ

150,00 6,47 970,5022 mΗΛΜ 59

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ
Τριπολικό Διατομής 3 Χ
1,5mm2

6 ΑΤΗΕ 8766.3.1 200,00 5,07 1.014,0023 mΗΛΜ 46

Αντικατάσταση παλαιού τύπου
λέβητα και καυστήρα με νέο
συγκρότημα λέβητα-καυστήρα,
σύγχρονης τεχνολογίας
εξοικονόμησης ενέργειας

7 ΑΤΗΕ 8455.ΔΚ 2,00 4.867,10 9.734,2024 ΤΕΜΗΛΜ 28

Σύνολο : 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 63.219,8563.219,85

Σε μεταφορά 415.744,95

Σελίδα 2 από 3



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 2 3 54 6 7 8 9

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

415.744,95

74.834,09

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

490.579,04

73.586,86

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

564.165,90

3.000,00

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

567.165,90

136.119,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 703.285,72

Σελίδα 3 από 3
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45 Αποξήλωση μετά προσοχής κουφωμάτων αλουμινίου

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση μετά προσοχής κουφωμάτων αλουμινίου (θυρών και παραθύρων). Περιλαμβάνεται:

-η αφαίρεση των φύλλων και των κασών,

-η απελευθέρωση του πλαισίου από την ψευτόκασα με προσοχή,

-η συσσώρευση των άχρηστων προϊόντων αποξήλωσης προς φόρτωση,

-η ταξινόμηση χρήσιμων υλικών κουφωμάτων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

-οι φορτοεκφορτώσεις,

-τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις,

-οι χαμένοι χρόνοι και κάθε είδους σταλία μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων,

-η μεταφορά και η απόρριψη των άχρηστων προϊόντων αποξήλωσης σε χώρους επιτρεπόμενους από τις

αρμόδιες αρχές και  την ισχύουσα νομοθεσία και

-η μεταφορά των χρήσιμων υλικών-κουφωμάτων σε χώρους αποθήκευσης βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας,

σε οποιαδήποτε  απόσταση κ αν βρίσκονται από τη σημείο εργασιών,

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απιατείται για την έντεχνη εκτέλεση της

εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακρότατου περιγράμματος πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,65

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65 Επιμελημένη αποξήλωση, επανατοποθέτηση, έντεχνη προσαρμογή σε νέα θέση ή/και υπό
νέα διάταξη  μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ή/και θυρών, οποιουδήποτε τύπου, σχεδίου και
διαστάσεων

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Επιμελημένη αποξήλωση, επανατοποθέτηση, έντεχνη προσαρμογή σε νέα θέση ή/και υπό νέα διάταξη,

κατάλληλη προετοιμασία και επαναχρωματισμός, μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ή/και θυρών, οποιουδήποτε

τύπου, σχεδίου και διαστάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται (εργασία & υλικά):

- η μεταφορά και απασχόληση των απαιτούμενων συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού στις θέσεις

που θα επιλεγούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας,

- η αποξήλωση των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ή/και θυρών, οποιουδήποτε τύπου, σχεδίου και

διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ανάλογα με τον τρόπο στερέωσης, με ιδιαίτερη προσοχή και

επιμέλεια, ώστε   να μην προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη-φθορά,

- η συσσώρευση τυχόν άχρηστων υλικών προς φόρτωση  και η ταξινόμηση ο καθαρισμός και αποθήκευση

των κιγκλιδωμάτων σε τόπο προσωρινής αποθήκευσης σύμφωνα με τις εντολές της επιβλέπουσας

υπηρεσίας,

- η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου προς επανεγκατάσταση στις νέες θέσεις που θα

επιλεγούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία,

- η προμήθεια πάσης φύσεως υλικών - μικρουλικών, εξοπλισμού, αλλά και η εργασία για την έντεχνη

προσαρμογή σε νέα θέση ή/και υπό νέα διάταξη, τη συνένωση, τη στερέωση, και την πάκτωση των

μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ή/και μεταλλικών θυρών προς επανατοποθέτηση ώστε να αποτελέσουν ενιαίο

στοιχείο του συνόλου υπάρχουσας περίφραξης εξασφαλίζονται την στατική επάρκεια του συστήματος,

σύμφωνα τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας,

- η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση της εργασίας καθώς και τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν

μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους

- η δαπάνη συσσώρευσης τυχόν άχρηστων υλικών καθαιρέσεων (βάσει οδηγιών της Υπηρεσίας),

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των άχρηστων προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση για

οριστική απόρριψη ως πλεονάζοντα ή/και ακατάλληλα σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,

επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές ή προβλεπόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του

έργου και σύμφωνα με την ΕΣΥ, τα λοιπά τεύχη της μελέτης, την ισχύουσα σχετική νομοθεσία (ΦΕΚ

1312/Β'/2010 (ΑΕΚΚ) κ.λ.π.) και τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των ενδιάμεσων φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου των φορτοεκφορτώσεων, η σταλία των

μεταφορικών μέσων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας

- η δαπάνη πρόσθετης αποζημίωσης της εργασίας λόγω δυσχερειών, η οποία θα εκτελεσθεί με

ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών, που

απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
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Σημειώνεται ότι στις ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνει καθαρισμός στις ενώσεις από τα υαλώδη

υπολείμματα των ηλεκτροδίων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 ) επιφανείας μεταλλικού κιγκλιδώματος ή/και θύρας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,69

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.10 Υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, με προβαλλόμενα άνω τμήματα και σταθερό
κάτω τμήμα με χωρίσματα

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, με προβαλλόμενα άνω τμήματα και σταθερό κάτω

τμήμα με χωρίσματα, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO

9001 παραγωγική διαδικασία, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα (συνολικού πάχους σύμφωνα

με τη μελέτη) σύμφωνα με τη μελέτη, τον πίνακα κουφωμάτων, τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, την

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00 «Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου» και τις οδηγίες της Επίβλεψης

πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Υαλοστάσια από θερμοδιακοπτόμενες διατομές κράματος αλουμινίου για οικοδομική χρήση AlMgSi (EN

AW 6060) υψηλής αντοχής, ηλεκτροστατικής βαφής, προβαμμένες ηλεκτροστατικά, σε χρώμα λευκό, σε

φούρνο με ελάχιστο πάχος βαφής 75μm, με θερμοδιακοπή με πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm σε

φύλλο και κάσα.  Με συντελεστή θερμοπερατότητας Uw=2,30 W/(m2K) ± 0,10 W/(m2K), όπως θα

προκύπτει από το προσκομισθέν σχετικό πιστοποιητικό, συντελεστή ηλιακής ακτινοβολίας gw<0,45

και Uf=2,8 W/m2.

Στην τιμή μονάδας θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων

περιλαμβάνονται επίσης εκτός της αλουμινοκατασκευής και

- Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης

- Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως πορτών/παραθύρων,

πλαισίων κλπ

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών

πλήρωσης αρμών, κλπ

- Η ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ της πόρτας/παραθύρου λευκής απόχρωσης

β) Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η διεξαγωγή ελέγχων και

δοκιμών, εφ΄ όσον προβλέπεται από τη σύμβαση και αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη αυτού

γ) η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

δ) τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις

δοκιμές και τους ελέγχους.

ε) τα εξαρτήματα και μηχανισμοί που απαιτούνται για τη χειροκίνητη λειτουργία της

πόρτας/παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, κλειδαριές και

απλές χειρολαβές θυρών)

Περιλαμβάνονται επίσης:

- Η φύλαξη και προστασία των κουφωμάτων

- Η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας

- Η προμήθεια των απαραίτητων ή μη υλικών

- Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

- Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την

εκτέλεση των εργασιών

- Η δαπάνη προμήθειας και επικάλυψης με προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαστικό των επιφανειών

των αλουμινίων μέχρι της παράδοσης του έργου οπότε θα γίνει γενικός καθαρισμός των επιφανειών

- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

- Κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση της εργασίας για την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία έστω και μη ρητώς

κατονομαζόμενη, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και

τις οδηγίες της επίβλεψης.

Γενικά στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά όπως αναφέρονται

πιο πάνω καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία

του κουφώματος.  Συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτροστατική βαφή του αλουμινίου.  Οι διαστάσεις των

κουφωμάτων μπορεί να έχουν μεταβολή αυξομείωσης μέχρι 5% χωρίς να μεταβάλλεται η τιμή.

Η πλήρης και αναλυτική περιγραφή της εργασίας του παρόντος άρθρου (συμπεριλαμβανομένων και των

πάσης φύσεως μικροϋλικών που θα απαιτηθούν)αναφέρεται στο τεύχος της "Τεχνικής Συγγραφής

Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών" η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης.

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, δίφυλλα με σταθερά κάτω τμήματα και προβαλλόμενα

άνω τμήματα
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργούντος κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 215,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.11 Υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, με συρόμενα επάλληλα άνω τμήματα και
σταθερό κάτω τμήμα με χωρίσματα

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, με συρόμενα επάλληλα άνω τμήματα και σταθερό

κάτω τμήμα με χωρίσματα, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα (συνολικού πάχους

σύμφωνα με τη μελέτη) σύμφωνα με τη μελέτη, τον πίνακα κουφωμάτων, τη Μελέτη Ενεργειακής

Απόδοσης, την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00 «Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου» και τις οδηγίες

της Επίβλεψης πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Υαλοστάσια από θερμοδιακοπτόμενες διατομές κράματος αλουμινίου για οικοδομική χρήση AlMgSi (EN

AW 6060) υψηλής αντοχής, ηλεκτροστατικής βαφής, προβαμμένες ηλεκτροστατικά, σε χρώμα λευκό, σε

φούρνο με ελάχιστο πάχος βαφής 75μm, με θερμοδιακοπή με πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm σε

φύλλο και κάσα.  Με συντελεστή θερμοπερατότητας Uw=2,30 W/(m2K) ± 0,10 W/(m2K), όπως θα

προκύπτει από το προσκομισθέν σχετικό πιστοποιητικό, συντελεστή ηλιακής ακτινοβολίας gw<0,45

και Uf=2,8 W/m2.

Στην τιμή μονάδας θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων

περιλαμβάνονται επίσης εκτός της αλουμινοκατασκευής και

- Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης

- Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως πορτών/παραθύρων,

πλαισίων κλπ

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών

πλήρωσης αρμών, κλπ

- Η ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ της πόρτας/παραθύρου λευκής απόχρωσης

β) Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η διεξαγωγή ελέγχων και

δοκιμών, εφ΄ όσον προβλέπεται από τη σύμβαση και αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη αυτού

γ) η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

δ) τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις

δοκιμές και τους ελέγχους.

ε) τα εξαρτήματα και μηχανισμοί που απαιτούνται για τη χειροκίνητη λειτουργία της

πόρτας/παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, κλειδαριές και

απλές χειρολαβές θυρών)

Περιλαμβάνονται επίσης:

- Η φύλαξη και προστασία των κουφωμάτων

- Η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας

- Η προμήθεια των απαραίτητων ή μη υλικών

- Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

- Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την

εκτέλεση των εργασιών

- Η δαπάνη προμήθειας και επικάλυψης με προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαστικό των επιφανειών

των αλουμινίων μέχρι της παράδοσης του έργου οπότε θα γίνει γενικός καθαρισμός των επιφανειών

- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

- Κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση της εργασίας για την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία έστω και μη ρητώς

κατονομαζόμενη, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και

τις οδηγίες της επίβλεψης.

Γενικά στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά όπως αναφέρονται

πιο πάνω καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία

του κουφώματος. Συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτροστατική βαφή του αλουμινίου. Οι διαστάσεις των

κουφωμάτων μπορεί να έχουν μεταβολή αυξομείωσης μέχρι 5% χωρίς να μεταβάλλεται η τιμή.

Η πλήρης και αναλυτική περιγραφή της εργασίας του παρόντος άρθρου (συμπεριλαμβανομένων και των

πάσης φύσεως μικροϋλικών που θα απαιτηθούν)αναφέρεται στο τεύχος της "Τεχνικής Συγγραφής

Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών" η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης.

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, δίφυλλα με σταθερά κάτω τμήματα και προβαλλόμενα

άνω τμήματα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργούντος κουφώματος.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.12 Υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, με σταθερά και ανακλινόμενα τμήματα

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, με σταθερά και ανακλινόμενα τμήματα,

βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική

διαδικασία, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα (συνολικού πάχους σύμφωνα με τη μελέτη)

σύμφωνα με τη μελέτη, τον πίνακα κουφωμάτων, τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ

1501-03-08-03-00 «Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου» και τις οδηγίες της Επίβλεψης πλήρως

τοποθετημένα και στερεωμένα.

Υαλοστάσια από θερμοδιακοπτόμενες διατομές κράματος αλουμινίου για οικοδομική χρήση AlMgSi (EN

AW 6060) υψηλής αντοχής, ηλεκτροστατικής βαφής, προβαμμένες ηλεκτροστατικά, σε χρώμα λευκό, σε

φούρνο με ελάχιστο πάχος βαφής 75μm, με θερμοδιακοπή με πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm σε

φύλλο και κάσα.  Με συντελεστή θερμοπερατότητας Uw=2,30 W/(m2K) ± 0,10 W/(m2K), όπως θα

προκύπτει από το προσκομισθέν σχετικό πιστοποιητικό, συντελεστή ηλιακής ακτινοβολίας gw<0,45

και Uf=2,8 W/m2.

Στην τιμή μονάδας θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων

περιλαμβάνονται επίσης εκτός της αλουμινοκατασκευής και

- Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης

- Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως πορτών/παραθύρων,

πλαισίων κλπ

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών

πλήρωσης αρμών, κλπ

- Η ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ της πόρτας/παραθύρου λευκής απόχρωσης

β) Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η διεξαγωγή ελέγχων και

δοκιμών, εφ΄ όσον προβλέπεται από τη σύμβαση και αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη αυτού

γ) η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

δ) τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις

δοκιμές και τους ελέγχους.

ε) τα εξαρτήματα και μηχανισμοί που απαιτούνται για τη χειροκίνητη λειτουργία της

πόρτας/παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, κλειδαριές και

απλές χειρολαβές θυρών)

Περιλαμβάνονται επίσης:

- Η φύλαξη και προστασία των κουφωμάτων

- Η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας

- Η προμήθεια των απαραίτητων ή μη υλικών

- Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

- Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την

εκτέλεση των εργασιών

- Η δαπάνη προμήθειας και επικάλυψης με προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαστικό των επιφανειών

των αλουμινίων μέχρι της παράδοσης του έργου οπότε θα γίνει γενικός καθαρισμός των επιφανειών

- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

- Κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση της εργασίας για την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία έστω και μη ρητώς

κατονομαζόμενη, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και

τις οδηγίες της επίβλεψης.

Γενικά στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά όπως αναφέρονται

πιο πάνω καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία

του κουφώματος. Συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτροστατική βαφή του αλουμινίου. Οι διαστάσεις των

κουφωμάτων μπορεί να έχουν μεταβολή αυξομείωσης μέχρι 5% χωρίς να μεταβάλλεται η τιμή.

Η πλήρης και αναλυτική περιγραφή της εργασίας του παρόντος άρθρου (συμπεριλαμβανομένων και των

πάσης φύσεως μικροϋλικών που θα απαιτηθούν)αναφέρεται στο τεύχος της "Τεχνικής Συγγραφής

Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών" η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης.

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, δίφυλλα με σταθερά κάτω τμήματα και προβαλλόμενα

άνω τμήματα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργούντος κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

Σελίδα 23 από 33



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.13 Υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, με συρόμενα ή συρόμενα επάλληλα τμήματα

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, με συρόμενα ή συρόμενα επάλληλα τμήματα,

βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική

διαδικασία, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα (συνολικού πάχους σύμφωνα με τη μελέτη)

σύμφωνα με τη μελέτη, τον πίνακα κουφωμάτων, τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ

1501-03-08-03-00 «Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου» και τις οδηγίες της Επίβλεψης πλήρως

τοποθετημένα και στερεωμένα.

Υαλοστάσια από θερμοδιακοπτόμενες διατομές κράματος αλουμινίου για οικοδομική χρήση AlMgSi (EN

AW 6060) υψηλής αντοχής, ηλεκτροστατικής βαφής, προβαμμένες ηλεκτροστατικά, σε χρώμα λευκό, σε

φούρνο με ελάχιστο πάχος βαφής 75μm, με θερμοδιακοπή με πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm σε

φύλλο και κάσα.  Με συντελεστή θερμοπερατότητας Uw=2,30 W/(m2K) ± 0,10 W/(m2K), όπως θα

προκύπτει από το προσκομισθέν σχετικό πιστοποιητικό, συντελεστή ηλιακής ακτινοβολίας gw<0,45

και Uf=2,8 W/m2.

Στην τιμή μονάδας θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων

περιλαμβάνονται επίσης εκτός της αλουμινοκατασκευής και

- Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης

- Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως πορτών/παραθύρων,

πλαισίων κλπ

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών

πλήρωσης αρμών, κλπ

- Η ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ της πόρτας/παραθύρου λευκής απόχρωσης

β) Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η διεξαγωγή ελέγχων και

δοκιμών, εφ΄ όσον προβλέπεται από τη σύμβαση και αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη αυτού

γ) η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

δ) τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις

δοκιμές και τους ελέγχους.

ε) τα εξαρτήματα και μηχανισμοί που απαιτούνται για τη χειροκίνητη λειτουργία της

πόρτας/παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, κλειδαριές και

απλές χειρολαβές θυρών)

Περιλαμβάνονται επίσης:

- Η φύλαξη και προστασία των κουφωμάτων

- Η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας

- Η προμήθεια των απαραίτητων ή μη υλικών

- Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

- Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την

εκτέλεση των εργασιών

- Η δαπάνη προμήθειας και επικάλυψης με προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαστικό των επιφανειών

των αλουμινίων μέχρι της παράδοσης του έργου οπότε θα γίνει γενικός καθαρισμός των επιφανειών

- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

- Κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση της εργασίας για την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία έστω και μη ρητώς

κατονομαζόμενη, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και

τις οδηγίες της επίβλεψης.

Γενικά στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά όπως αναφέρονται

πιο πάνω καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία

του κουφώματος. Συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτροστατική βαφή του αλουμινίου. Οι διαστάσεις των

κουφωμάτων μπορεί να έχουν μεταβολή αυξομείωσης μέχρι 5% χωρίς να μεταβάλλεται η τιμή.

Η πλήρης και αναλυτική περιγραφή της εργασίας του παρόντος άρθρου (συμπεριλαμβανομένων και των

πάσης φύσεως μικροϋλικών που θα απαιτηθούν)αναφέρεται στο τεύχος της "Τεχνικής Συγγραφής

Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών" η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης.

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, δίφυλλα με σταθερά κάτω τμήματα και προβαλλόμενα

άνω τμήματα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργούντος κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 210,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα

Σελίδα 24 από 33



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.14 Υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, μονόφυλλα ανακλινόμενα

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, μονόφυλλα ανακλινόμενα, βιομηχανικής κατασκευής,

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με δυνατότητα

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα (συνολικού πάχους σύμφωνα με τη μελέτη) σύμφωνα με τη μελέτη, τον

πίνακα κουφωμάτων, τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00 «Πόρτες

και παράθυρα αλουμινίου» και τις οδηγίες της Επίβλεψης πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Υαλοστάσια από θερμοδιακοπτόμενες διατομές κράματος αλουμινίου για οικοδομική χρήση AlMgSi (EN

AW 6060) υψηλής αντοχής, ηλεκτροστατικής βαφής, προβαμμένες ηλεκτροστατικά, σε χρώμα λευκό, σε

φούρνο με ελάχιστο πάχος βαφής 75μm, με θερμοδιακοπή με πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm σε

φύλλο και κάσα.  Με συντελεστή θερμοπερατότητας Uw=2,30 W/(m2K) ± 0,10 W/(m2K), όπως θα

προκύπτει από το προσκομισθέν σχετικό πιστοποιητικό, συντελεστή ηλιακής ακτινοβολίας gw<0,45

και Uf=2,8 W/m2.

Στην τιμή μονάδας θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων

περιλαμβάνονται επίσης εκτός της αλουμινοκατασκευής και

- Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης

- Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως πορτών/παραθύρων,

πλαισίων κλπ

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών

πλήρωσης αρμών, κλπ

- Η ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ της πόρτας/παραθύρου λευκής απόχρωσης

β) Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η διεξαγωγή ελέγχων και

δοκιμών, εφ΄ όσον προβλέπεται από τη σύμβαση και αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη αυτού

γ) η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

δ) τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις

δοκιμές και τους ελέγχους.

ε) τα εξαρτήματα και μηχανισμοί που απαιτούνται για τη χειροκίνητη λειτουργία της

πόρτας/παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, κλειδαριές και

απλές χειρολαβές θυρών)

Περιλαμβάνονται επίσης:

- Η φύλαξη και προστασία των κουφωμάτων

- Η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας

- Η προμήθεια των απαραίτητων ή μη υλικών

- Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

- Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την

εκτέλεση των εργασιών

- Η δαπάνη προμήθειας και επικάλυψης με προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαστικό των επιφανειών

των αλουμινίων μέχρι της παράδοσης του έργου οπότε θα γίνει γενικός καθαρισμός των επιφανειών

- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

- Κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση της εργασίας για την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία έστω και μη ρητώς

κατονομαζόμενη, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και

τις οδηγίες της επίβλεψης.

Γενικά στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά όπως αναφέρονται

πιο πάνω καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία

του κουφώματος. Συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτροστατική βαφή του αλουμινίου. Οι διαστάσεις των

κουφωμάτων μπορεί να έχουν μεταβολή αυξομείωσης μέχρι 5% χωρίς να μεταβάλλεται η τιμή.

Η πλήρης και αναλυτική περιγραφή της εργασίας του παρόντος άρθρου (συμπεριλαμβανομένων και των

πάσης φύσεως μικροϋλικών που θα απαιτηθούν)αναφέρεται στο τεύχος της "Τεχνικής Συγγραφής

Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών" η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης.

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, δίφυλλα με σταθερά κάτω τμήματα και προβαλλόμενα

άνω τμήματα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργούντος κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 460,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια εξήντα

Σελίδα 25 από 33



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.15 Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, λευκού χρώματος, με προβαλλόμενο άνω τμήμα και
σταθερό κάτω τμήμα

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, λευκού χρώματος, με προβαλλόμενο άνω τμήμα και σταθερό

κάτω τμήμα, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

παραγωγική διαδικασία, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα (συνολικού πάχους σύμφωνα με τη

μελέτη) σύμφωνα με τη μελέτη, τον πίνακα κουφωμάτων, τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, την ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00 «Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου» και τις οδηγίες της Επίβλεψης πλήρως

τοποθετημένα και στερεωμένα.

Υαλοστάσια από θερμοδιακοπτόμενες διατομές κράματος αλουμινίου για οικοδομική χρήση AlMgSi (EN

AW 6060) υψηλής αντοχής, ηλεκτροστατικής βαφής, προβαμμένες ηλεκτροστατικά, σε χρώμα λευκό, σε

φούρνο με ελάχιστο πάχος βαφής 75μm, με θερμοδιακοπή με πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm σε

φύλλο και κάσα.  Με συντελεστή θερμοπερατότητας Uw=2,30 W/(m2K) ± 0,10 W/(m2K), όπως θα

προκύπτει από το προσκομισθέν σχετικό πιστοποιητικό, συντελεστή ηλιακής ακτινοβολίας gw<0,45

και Uf=2,8 W/m2.

Στην τιμή μονάδας θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων

περιλαμβάνονται επίσης εκτός της αλουμινοκατασκευής και

- Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης

- Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως πορτών/παραθύρων,

πλαισίων κλπ

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών

πλήρωσης αρμών, κλπ

- Η ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ της πόρτας/παραθύρου λευκής απόχρωσης

β) Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η διεξαγωγή ελέγχων και

δοκιμών, εφ΄ όσον προβλέπεται από τη σύμβαση και αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη αυτού

γ) η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

δ) τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις

δοκιμές και τους ελέγχους.

ε) τα εξαρτήματα και μηχανισμοί που απαιτούνται για τη χειροκίνητη λειτουργία της

πόρτας/παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, κλειδαριές και

απλές χειρολαβές θυρών)

Περιλαμβάνονται επίσης:

- Η φύλαξη και προστασία των κουφωμάτων

- Η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας

- Η προμήθεια των απαραίτητων ή μη υλικών

- Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

- Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την

εκτέλεση των εργασιών

- Η δαπάνη προμήθειας και επικάλυψης με προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαστικό των επιφανειών

των αλουμινίων μέχρι της παράδοσης του έργου οπότε θα γίνει γενικός καθαρισμός των επιφανειών

- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

- Κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση της εργασίας για την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία έστω και μη ρητώς

κατονομαζόμενη, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και

τις οδηγίες της επίβλεψης.

Γενικά στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά όπως αναφέρονται

πιο πάνω καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία

του κουφώματος. Συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτροστατική βαφή του αλουμινίου. Οι διαστάσεις των

κουφωμάτων μπορεί να έχουν μεταβολή αυξομείωσης μέχρι 5% χωρίς να μεταβάλλεται η τιμή.

Η πλήρης και αναλυτική περιγραφή της εργασίας του παρόντος άρθρου (συμπεριλαμβανομένων και των

πάσης φύσεως μικροϋλικών που θα απαιτηθούν)αναφέρεται στο τεύχος της "Τεχνικής Συγγραφής

Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών" η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης.

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, δίφυλλα με σταθερά κάτω τμήματα και προβαλλόμενα

άνω τμήματα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργούντος κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 290,00

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.16 Υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, σταθερά

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6519

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, σταθερά, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα

από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με δυνατότητα υποδοχής διπλού

υαλοπίνακα (συνολικού πάχους σύμφωνα με τη μελέτη) σύμφωνα με τη μελέτη, τον πίνακα κουφωμάτων,

τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00 «Πόρτες και παράθυρα

αλουμινίου» και τις οδηγίες της Επίβλεψης πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.

Υαλοστάσια από θερμοδιακοπτόμενες διατομές κράματος αλουμινίου για οικοδομική χρήση AlMgSi (EN

AW 6060) υψηλής αντοχής, ηλεκτροστατικής βαφής, προβαμμένες ηλεκτροστατικά, σε χρώμα λευκό, σε

φούρνο με ελάχιστο πάχος βαφής 75μm, με θερμοδιακοπή με πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm σε

φύλλο και κάσα.  Με συντελεστή θερμοπερατότητας Uw=2,30 W/(m2K) ± 0,10 W/(m2K), όπως θα

προκύπτει από το προσκομισθέν σχετικό πιστοποιητικό, συντελεστή ηλιακής ακτινοβολίας gw<0,45

και Uf=2,8 W/m2.

Στην τιμή μονάδας θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων

περιλαμβάνονται επίσης εκτός της αλουμινοκατασκευής και

- Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης

- Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως πορτών/παραθύρων,

πλαισίων κλπ

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών

πλήρωσης αρμών, κλπ

- Η ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ της πόρτας/παραθύρου λευκής απόχρωσης

β) Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η διεξαγωγή ελέγχων και

δοκιμών, εφ΄ όσον προβλέπεται από τη σύμβαση και αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη αυτού

γ) η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

δ) τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις

δοκιμές και τους ελέγχους.

ε) τα εξαρτήματα και μηχανισμοί που απαιτούνται για τη χειροκίνητη λειτουργία της

πόρτας/παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, κλειδαριές και

απλές χειρολαβές θυρών)

Περιλαμβάνονται επίσης:

- Η φύλαξη και προστασία των κουφωμάτων

- Η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας

- Η προμήθεια των απαραίτητων ή μη υλικών

- Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

- Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την

εκτέλεση των εργασιών

- Η δαπάνη προμήθειας και επικάλυψης με προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαστικό των επιφανειών

των αλουμινίων μέχρι της παράδοσης του έργου οπότε θα γίνει γενικός καθαρισμός των επιφανειών

- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

- Κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση της εργασίας για την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία έστω και μη ρητώς

κατονομαζόμενη, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και

τις οδηγίες της επίβλεψης.

Γενικά στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά όπως αναφέρονται

πιο πάνω καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία

του κουφώματος. Συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτροστατική βαφή του αλουμινίου. Οι διαστάσεις των

κουφωμάτων μπορεί να έχουν μεταβολή αυξομείωσης μέχρι 5% χωρίς να μεταβάλλεται η τιμή.

Η πλήρης και αναλυτική περιγραφή της εργασίας του παρόντος άρθρου (συμπεριλαμβανομένων και των

πάσης φύσεως μικροϋλικών που θα απαιτηθούν)αναφέρεται στο τεύχος της "Τεχνικής Συγγραφής

Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών" η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης.

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, δίφυλλα με σταθερά κάτω τμήματα και προβαλλόμενα

άνω τμήματα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργούντος κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.17 Υαλόθυρες αλουμινίου, λευκού χρώματος, με φύλλα ανοιγόμενα, συρόμενα ή σταθερά, με
ή χωρίς φεγγίτες

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6513

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, με φύλλα ανοιγόμενα, συρόμενα ή σταθερά, με ή

χωρίς φεγγίτες, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

παραγωγική διαδικασία, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα (συνολικού πάχους σύμφωνα με τη

μελέτη) σύμφωνα με τη μελέτη, τον πίνακα κουφωμάτων, τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, την ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00 «Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου» και τις οδηγίες της Επίβλεψης πλήρως

τοποθετημένα και στερεωμένα.

Υαλοστάσια από θερμοδιακοπτόμενες διατομές κράματος αλουμινίου για οικοδομική χρήση AlMgSi (EN

AW 6060) υψηλής αντοχής, ηλεκτροστατικής βαφής, προβαμμένες ηλεκτροστατικά, σε χρώμα λευκό, σε

φούρνο με ελάχιστο πάχος βαφής 75μm, με θερμοδιακοπή με πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 24 mm σε

φύλλο και κάσα.  Με συντελεστή θερμοπερατότητας Uw=2,30 W/(m2K) ± 0,10 W/(m2K), όπως θα

προκύπτει από το προσκομισθέν σχετικό πιστοποιητικό, συντελεστή ηλιακής ακτινοβολίας gw<0,45

και Uf=2,8 W/m2.

Στην τιμή μονάδας θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων πλήρως κατασκευασμένων και τοποθετημένων

περιλαμβάνονται επίσης εκτός της αλουμινοκατασκευής και

- Η προετοιμασία και ο καθαρισμός των παρειών των ανοιγμάτων τοποθέτησης

- Η προμήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως πορτών/παραθύρων,

πλαισίων κλπ

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων στερέωσης, των παρεμβυσμάτων, των υλικών

πλήρωσης αρμών, κλπ

- Η ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ της πόρτας/παραθύρου λευκής απόχρωσης

β) Η προσκόμιση δειγμάτων υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η διεξαγωγή ελέγχων και

δοκιμών, εφ΄ όσον προβλέπεται από τη σύμβαση και αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη αυτού

γ) η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών

και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

δ) τα τυχόν διορθωτικά μέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις

δοκιμές και τους ελέγχους.

ε) τα εξαρτήματα και μηχανισμοί που απαιτούνται για τη χειροκίνητη λειτουργία της

πόρτας/παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα, μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης, κλειδαριές και

απλές χειρολαβές θυρών)

Περιλαμβάνονται επίσης:

- Η φύλαξη και προστασία των κουφωμάτων

- Η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας

- Η προμήθεια των απαραίτητων ή μη υλικών

- Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο

- Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο

- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού

- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την

εκτέλεση των εργασιών

- Η δαπάνη προμήθειας και επικάλυψης με προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαστικό των επιφανειών

των αλουμινίων μέχρι της παράδοσης του έργου οπότε θα γίνει γενικός καθαρισμός των επιφανειών

- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των

εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση

- Κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη

εκτέλεση της εργασίας για την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία έστω και μη ρητώς

κατονομαζόμενη, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρείας και

τις οδηγίες της επίβλεψης.

Γενικά στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά όπως αναφέρονται

πιο πάνω καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης για πλήρη λειτουργία

του κουφώματος. Συμπεριλαμβάνεται και η ηλεκτροστατική βαφή του αλουμινίου. Οι διαστάσεις των

κουφωμάτων μπορεί να έχουν μεταβολή αυξομείωσης μέχρι 5% χωρίς να μεταβάλλεται η τιμή.

Η πλήρης και αναλυτική περιγραφή της εργασίας του παρόντος άρθρου (συμπεριλαμβανομένων και των

πάσης φύσεως μικροϋλικών που θα απαιτηθούν)αναφέρεται στο τεύχος της "Τεχνικής Συγγραφής

Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών" η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης.

Έτοιμα υαλοστάσια αλουμινίου, λευκού χρώματος, δίφυλλα με σταθερά κάτω τμήματα και προβαλλόμενα

άνω τμήματα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους εγκατεστημένου και λειτουργούντος κουφώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ε\76.27.01 Υαλοπίνακες triplex ενεργειακοί με έγχρωμη μεμβράνη, με επίστρωση χαμηλής εκπομπής
(low_e) και με Ug=1,2W/m2K

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες triplex ενεργειακοί με έγχρωμη μεμβράνη, με επίστρωση χαμηλής εκπομπής (low_e),

οποιωνδήποτε διαστάσεων σύμφωνα με τη Αρχιτεκτονική μελέτη, τη μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, τον

πίνακα κουφωμάτων και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", πλήρως

τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη και με Ug=1,2W/m2K.

Οι υαλοπίνακες θα φέρουν επίστρωση χαμηλής εκπομπής (low_e) και διάκενο ξηρού αέρα μεταξύ τους.

Εξωτερικά υαλοπίνακες ενεργειακοί ενώ εσωτερικά υαλοπίνακες triplex.

Διπλοί υαλοπίνακες με Ug=1,2W/m2K.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη

επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.12.01 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση,

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία

πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC",

 Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM).

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.01 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 125 gr/m2

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

 Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,40

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.1 Επιστρώσεις δωμάτων με σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο δώματος, διαστάσεων 300 x
600 mm, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,031 W/mK

A.T. : 16

Κωδικοί αναθεώρησης: 20% ΟΙΚ 7337
80% ΟΙΚ 7934

Επιστρώσεις δαπέδων με σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο δώματος, διαστάσεων 300 x 600 mm..  Η

σύνθετη πλάκα αποτελείται από θερμομονωτική στρώση αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 70

mm και επικαλύπτεται από ειδικό υπόλευκο προστατευτικό ανόργανο χυτό τσιμεντοκονίαμα 20 mm

πάχους.  Οι τέσσερις πλευρές του πλακιδίου έχουν διαμόρφωση «ραμποτέ» (αρσενικό-θηλυκό) για

συναρμογή και σταθερότητα, αλλά και πολύ καλή βατότητα του δώματος.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια)

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm,

αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου

και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος

στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος,

η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι

(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά

και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 103Μ4.ΔΚ.Λ6 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED τύπου PANEL, οροφής, διαστάσεων 60cmx60cm, έως 50W

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό LED τύπου panel, οροφής, κομπλέ με τη βάση του, για επιτοίχια τοποθέτηση, διαστάσεων

60x60 cm. Το φωτιστικό θα έχει σώμα χρώματος ή λευκό ή inox ή αλουμινίου και κατάλληλο

διαθλαστήρα που θα διασφαλίζει την ομοιόμορφη, ευρεία και συμμετρική κατανομή της φωτεινής

δέσμης. Η ελάχιστη φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι 4.000 lm και η μέγιστη ισχύς 50 W. Το

φωτιστικό θα πρέπει να έχει CRI>80, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ - 4500Κ, βαθμό προστασίας ΙΡ20
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και ελάχιστη επιθυμητή διάρκεια ζωής 30.000 hr (L80/B50). Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι

πιστοποιημένο κατά ΕΝ 60598, ΕΝ 61547 & RoHS. Στην τιμή του φωτιστικού σώματος LED τύπου panel

περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία εργασία για την τοποθέτηση και ηλεκτρική του σύνδεση του και

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 66,90

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 103Μ4.ΔΚ.Λ7 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED τύπου PANEL, οροφής, διαστάσεων 120cmx30cm, έως 50W

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Φωτιστικό LED τύπου panel, οροφής, κομπλέ με τη βάση του, για επιτοίχια τοποθέτηση, διαστάσεων

120cmx30cm. Το φωτιστικό θα έχει σώμα χρώματος ή λευκό ή inox ή αλουμινίου και κατάλληλο

διαθλαστήρα που θα διασφαλίζει την ομοιόμορφη, ευρεία και συμμετρική κατανομή της φωτεινής

δέσμης. Η ελάχιστη φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι 4.000 lm και η μέγιστη ισχύς 50 W. Το

φωτιστικό θα πρέπει να έχει CRI>80, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ - 4500Κ, βαθμό προστασίας ΙΡ20

και ελάχιστη επιθυμητή διάρκεια ζωής 30.000 hr (L80/B50). Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι

πιστοποιημένο κατά ΕΝ 60598, ΕΝ 61547 & RoHS. Στην τιμή του φωτιστικού σώματος LED τύπου panel

περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία εργασία για την τοποθέτηση και ηλεκτρική του σύνδεση του και

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 77,10

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8986.1.5.ΔΚ Λαμπτήρας LED έως 20W, Α60/65, Ε27

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Λαμπτήρας LED έως 20W, A60/Α65, απόδοση 1800-2000 lumen, θερμοκρασία χρώματος

4000Κ - 4500Κ, Ε27, δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση του

λαμπτήρα σε  οποιαδήποτε  θέση  και ύψος, σε πλήρη και σωστή λειτουργία.

Περιλαμβάνεται και η εργασία που θα απαιτηθεί για την αφαίρεση του παλαιού

λαμπτήρα.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,97

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9412.ΣΧ4.Δ Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορίου

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορίου, δηλαδή διακοπή της τροφοδοτήσεως, αποξήλωση του

φωτιστικού σώματος και εξασφάλιση των καλωδίων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,01

(Ολογράφως) : έντεκα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 100Μ2.ΔΚ Κανάλι διελεύσεως καλωδίων πλαστικό διαστάσεων 2,50cm χ 2,50cm.

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Κανάλι διελεύσεως καλωδίων, πλαστικό διαστάσεων 2,50cm χ2,50cm, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και

παράδοσή του σε σωστή λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,47

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα επτά λεπτά

Σελίδα 31 από 33



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8455.ΔΚ Αντικατάσταση παλαιού τύπου λέβητα και καυστήρα με νέο συγκρότημα λέβητα-
καυστήρα, σύγχρονης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Αντικατάσταση παλαιού τύπου λέβητα και καυστήρα, ήτοι αποξήλωση του παλαιού λέβητα και του

παλαιού καυστήρα, φόρτωση και μεταφορά τους σε σημείο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία και

προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου συγκροτήματος χαλύβδινου λέβητα - καυστήρα, πλήρως

συναρμολογημένου και παραδοτέου σε χώρο λεβητοστασίου.

Ο λέβητας θα είναι ισχύος 260KW (είτε και με μία απόκλιση προς τα πάνω έως 10%). Εσωτερικά

στους φλογαυλούς, οι οποίοι θα είναι οριζόντιοι αεραυλωτοί υψηλής αντίθλιψης, θα είναι

τοποθετημένοι ειδικά διαμορφωμένοι στροβιλιστές, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη

εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων, με άμεση συνέπεια την χαμηλή θερμοκρασία εξόδου

αυτών και την επίτευξη υψηλού βαθμού απόδοσης (>90%).

Όλα τα τμήματα που προσβάλλονται από την φλόγα θα είναι υδρόψυκτα και η όλη κατασκευή θα είναι

στιβαρή. Η πόρτα θα πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένη για να αποφεύγονται οι απώλειες και αν

είναι δυνατό να υπάρχει η δυνατότητα να ανοίγει και από τις δύο πλευρές. Ο λέβητας θα πρέπει να

έχει δοκιμαστεί σε πιέσεις λειτουργίας 6 atm. Τα υλικά θα φέρουν πιστοποιητικά διασφάλισης

ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο & σήμανση CE. To συγκρότημα λέβητα – καυστήρα θα

περιλαμβάνει ενσωματωμένο και καυστήρα ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου, διβάθμιο ή τριβάθμιο,

ανάλογης παροχής καυσίμου, με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα αυτοματισμού -

ελέγχου, πλήρης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων

αυτοματισμού, δοκιμών και ρυθμίσεως για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα, ήτοι

προμήθεια και παράδοση σε πλήρη και σωστή λειτουργία. Περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία

αποξήλωσης του παλαιού λέβητα και παλαιού καυστήρα.

(1 τεμ)
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(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα επτά και δέκα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.867,10
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Πολιτικού Μηχανικού αφορά κυρίως τους τεχνικούς 

συµβατικούς όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας και συµπεριφοράς), σύµφωνα µε τους οποίους οι 

προβλεπόµενες εργασίες οικοδοµικών και τα αντίστοιχα υλικά εκπληρώνουν τον προβλεπόµενο από τις µελέτες 

σκοπό τους και θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο σε συνδυασµό µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών τευχών 

στο πλαίσιο του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» στο ∆ήµο Ιλίου, του Νοµού Αττικής.   

 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαµβάνουν γενικά τις µηχανικές, φυσικές και χηµικές ιδιότητες, τις 

κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιµής, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των 

µερών που τις αποτελούν. 

Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι:  

•  Η άρτια κατασκευή σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούµενη και επιβαλλόµενη ασφάλεια 

εκτέλεσης των έργων και την προσαρµογή των συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, µέσα στα πιο πάνω όρια.  

•  Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επί µέρους εργασίες µε 

πεπειραµένους και ειδικευµένους τεχνίτες µε χρήση των καταλληλότερων κατά περίπτωση µηχανικών µέσων 

και οχηµάτων, µε κάθε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους κανόνες της εµπειρίας και της τεχνικής επιστήµης, και ότι 

πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την ποιότητα των 

υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.   

Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών που συναντώνται σε 

παρόµοιας φύσης έργα.  Πιθανόν ορισµένες περιγραφόµενες εργασίες, υλικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες 

να µην συναντώνται στο συγκεκριµένο έργο, ή να διαφέρουν.  Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την 

περίπτωση που απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν 

κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την µελέτη, οπότε οι όροι αυτοί έχουν 

πλήρη εφαρµογή.  Σε κάθε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των διαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών της 

µελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο περιγραφικό τιµολόγιο της µελέτης.  

 

Γενικές παρατηρήσεις 

Τα περιεχόµενα του παρόντος τεύχους, χωρίζονται σε τρία (3) µέρη και αποτελούν ενιαίο σύνολο:  

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στο µέρος αυτό, θα γίνει µία σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου των εργασιών προς εκτέλεση.  

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ µε ΕΤΕΠ  

Στο µέρος αυτό, τα άρθρα (Επίσηµα και Νέα) του Τιµολογίου Μελέτης του έργου στην κατηγορία Οικοδοµικών 

εργασιών, αντιστοιχίζονται µε τον κωδικό των ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ.  Για τα Νέα άρθρα (Άρθρα χρήστη) για τα οποία δεν 

υπάρχει ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ, αντιστοιχίζονται στο Μέρος Γ µε Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές.  

Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήµης και της Τεχνικής και βάσει 

των όσων, ειδικότερα, αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
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Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρµογή, έστω και εάν δεν γίνεται µνεία: 

• Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, όλοι οι επίσηµοι Ελληνικοί Κανονισµοί (π.χ. Κανονισµός για την µελέτη και 

κατασκευή έργων από σκυρόδεµα, Αντισεισµικός Κανονισµός, Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού 

Σκυροδέµατος, οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί, Κανονισµοί Ηλεκτρικών, Υδραυλικών, Μηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων, ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Οµβρίων, Πυροπροστασίας Κτιρίων, διατάξεις περί 

µέτρων υγείας και ασφαλείας στα εργοτάξια, της ∆.Ε.Η., κ.λ.π.), τα πρότυπα και συναφείς διατάξεις (νόµοι, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα. 

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

από τους παραπάνω κανονισµούς και αποφάσεις. 

• Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και τα 

ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.) 

• Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), οι οποίες εγκρίθηκαν µε την µε αριθµό ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-

07/2012 (ΦΕΚ 2221 Β΄/30–07-2012) (Α∆Α:Β4Γ71-19Ι) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» που 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012, έχουν πλήρη και υποχρεωτική εφαρµογή οι Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και 

πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

• Η συνοδευτική εγκύκλιος 26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 καθώς και το Τεύχος Συµπληρωµατικών Τεχνικών 

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

• Η εγκύκλιος 17/∆ΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 µε θέµα «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ).  Επισηµαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση αναφοράς των 

Ενιαίων Τιµολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαµβάνονται πλέον, αντ' 

αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές των παραρτηµάτων της εν λόγω Εγκυκλίου. 

• Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε 

ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

• Τα εναρµονισµένα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN) ή από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως 

«Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των 

οργανισµών αυτών. 

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

δειγµατοληψίες κλπ) που προβλέπονται στο έργο και δεν καλύπτονται από τις Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τα λοιπά 

συµβατικά τεύχη, θα εφαρµόζονται τα «Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (hΕΤ) που έχουν εγκριθεί από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 

(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς 

κανόνες των οργανισµών αυτών. 

• Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών», καθώς και διατάγµατα, αποφάσεις, 

εγκύκλιοι, κ.λ.π.  κατ΄ εφαρµογή του Π.∆ 334/94. 

• Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε αγωγούς υψηλής 

τάσης της ∆.Ε.Η., αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω. γενικά, κ.λπ.  

• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΣΥ)-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                            σελ. - 3 από 19 

 

 

• Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε ό,τι αφορά τα 

ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν τιµές συµπληρωµατικών 

εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που γίνονται 

απολογιστικά. 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός εκ των συµβατικών τευχών και των ισχυόντων κανονισµών και 

προδιαγραφών, θα εφαρµόζονται οι ισχύοντες κανονισµοί και προδιαγραφές καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα 

ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Περίληψης ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας και ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να συµµορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για 

αποζηµίωση από αυτήν την αιτία. 

Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής εφαρµογή των ανωτέρω, 

περιλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του έργου.  

- Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  

α.  Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα 

κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - 

µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

β.  Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της καταλληλότητας 

ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε 

βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. 

Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το 

εκάστοτε κράτος - µέλος. 

γ.  Συµπληρωµατικά σαν «αποδεκτά» πρότυπα χαρακτηρίζονται, πλην των Ελληνικών προτύπων (και 

σχεδίων προτύπων) του ΕΛ.Ο.Τ. και των «Ευρωπαϊκών προτύπων», τα διεθνή ISO, τα γερµανικά DIN και 

τα βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και τα αµερικάνικα ASTM και AWWA. Εφόσον δεν αναφέρεται 

χρονολογία έκδοσης των προτύπων, νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών.  

• Όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως 

προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη έργου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 

• Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να 

εξασφαλίζει  ότι τα επί µέρους στοιχεία  ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ 

τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 

• Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία θα είναι σύµφωνα µε αποδεκτά 

Ευρωπαϊκά πρότυπα της εγκρίσεως του Επιβλέποντα και της ∆ιευθύνουσας το έργο υπηρεσίας, και ο Ανάδοχος 

κατά την υποβολή των δειγµάτων των υλικών θα συνυποβάλλει και το κείµενο του σχετικού προτύπου 

µεταφρασµένο στην Ελληνική Γλώσσα. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Α) ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Τεκµαίρεται ότι κάθε ∆ιαγωνιζόµενος έχει εξετάσει όλα τα συµβατικά και λοιπά τεύχη της µελέτης, ότι έχει αντιληφθεί 

την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει υπόψη στην προσφορά του όλες τις απαιτούµενες 

ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που παρουσιάζονται άµεσα ή 

µπορούν να συνταχθούν έµµεσα από τα συµβατικά στοιχεία και οι τιµές του, στον Προϋπολογισµό Προσφοράς, 

θεωρείται ότι περιλαµβάνουν ό,τι απαιτείται για την κατασκευή, την συµπλήρωση και την συντήρηση του έργου 

σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

Σηµειώνεται επίσης ότι, ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και τις συναφείς 

υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των Συµβατικών Τευχών.   
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Αν ο ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου του παρόντος και των υπολοίπων συµβατικών 

τευχών της µελέτης από την Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία πριν από την κατάθεση των 

Προσφορών, δια ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: 

α. Στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης 

β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί ο Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση όλων των 

απαιτούµενων εργασιών µε αποτέλεσµα την εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο 

συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο 

επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

 

Β) ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:  

Ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι αναφερόµενες στο παρόν τεύχος 

προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, 

κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή τους.  

Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή αναφερόµενων 

κωδικών/προδιαγραφών/κανονισµών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική 

αναφορά τούτου ή όχι.  Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν 

γίνεται ρητή και αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου.  

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του (χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση), που επιτάσσουν οι κάτωθι όροι:  

A) Θα πρέπει να ακολουθούνται από τον ανάδοχο όλοι οι όροι και οι περιορισµοί των σχετικών αδειών και 

εγκρίσεων που συνοδεύουν την µελέτη του εν λόγω έργου (λ.χ. έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας κ.ά.). 

Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε κάθε πιθανή έκδοση, ενηµέρωση ή/και 

επικαιροποίηση κάθε επιπλέον απαιτούµενης άδειας/έγκρισης από διαφόρους φορείς, στο πλαίσιο της 

εκτέλεσης του εν λόγω έργου.  

Οι σχετικές διαταγές και εντολές που θα απευθυνθούν ή κοινοποιηθούν στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου από κάθε εµπλεκόµενο φορέα κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, θα πρέπει 

υποχρεωτικά να ανακοινώνονται χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου.   

 

Β) Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) έργων τεχνικών υποδοµών ή 

κτιριακών έργων, θα διοχετευθούν απαραίτητα µε ευθύνη του αναδόχου σε πιστοποιηµένο Σύστηµα 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ σύµφωνα µε, την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, 

όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)», την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ, τον Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από τους νόµους 

Ν.3854/2010 & Ν.4496/2017 και ισχύει, τον Ν.4042/2012 και γενικότερα την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία.  

Επισηµαίνεται ότι, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) θα προσκοµίσει στην υπηρεσία πριν την εκτέλεση των 

εργασιών εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων κ.λ.π., επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης µε εγκεκριµένο 

σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύµφωνα µε την σχετική ισχύουσα νοµοθεσία. Επιπλέον θα πρέπει να 

διαθέτει άδεια συλλογής/µεταφοράς των ΑΕΚΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ’ αριθµ. 

50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΕΦ. Γ΄ άρθρο 10, ΚΥΑ 36259/1757/Ε103). Μετά από την 

αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) οφείλει να καταθέσει, στην 
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επιβλέπουσα υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 

διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο ΚΕΦ.Β, άρθρο7, παρ.3., ΚΥΑ 36259/1757/Ε103.   

Στον ανάδοχο θα καταβάλλεται η πραγµατική δαπάνη/κόστος υποδοχής των προς απόρριψη προϊόντων 

απολογιστικά, σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών από το 

συµβαλλόµενο πιστοποιηµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ.  

Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση µε την επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε θέµατα 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), να εφαρµόζει το 

Π.∆.117/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Π.∆. 15/2016, Απόφαση 133480 (ΦΕΚ 2711/2011)), χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016 - Πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Τα χρήσιµα υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων/αποξηλώσεων, κατασκευών, 

ανήκουν στον ∆ήµο Ιλίου και εφ’ όσον δεν επαναχρησιµοποιηθούν στο ίδιο το έργο, θα µεταφέρονται από τον 

ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.  

∆) Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν, όπως το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», τις συµπληρωµατικές διατάξεις και 

εγκυκλίους που είναι σε ισχύ, όσων άρθρων του Ν.3669/2008 παραµένουν εν ισχύ και γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, Εγκύκλιος κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση αντίστοιχης φύσεως έργου, έστω και αν 

δεν αναφέρεται ρητά. Επιπροσθέτως, η εκτέλεση του έργου θα εφαρµόζονται οι αντίστοιχες ισχύουσες, ως προς 

το είδος του εκτελούµενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές, των Υπουργείων Εσωτερικών, Υποδοµών, 

Μεταφορών, (τ) ΠΕ.Χg.∆.Ε. και οι αναφερόµενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στα λοιπά 

τεύχη της µελέτης.   

 

Επισηµαίνεται ότι στην εν λόγω µελέτη έχει προβλεφθεί ως ξεχωριστή δαπάνη στον προϋπολογισµό του έργου, 

κονδύλι απολογιστικών εργασιών για να καλυφθούν δαπάνες σχετικά µε: 

 

- την απόρριψη αποβλήτων κατεδαφίσεων (σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής) σε 

πιστοποιηµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ, 

- την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής απόδοσης.  

 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι οι απολογιστικές εργασίες δεν µπορούν εκ των προτέρων να εκτιµηθούν 

ακριβώς ούτε κατά είδος ούτε και κατά ποσότητα και ενδέχεται να προκύψουν διαφορετικές ποσότητες ή και 

επιπλέον εργασίες, οι οποίες δύναται να πληρωθούν απολογιστικά σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα 

παραστατικά κατόπιν σύµφωνης γνώµης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Επιπρόσθετα, στο παρόν τεύχος, το οποίο περιλαµβάνει τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 

Θεσµοθετηµένα Εναρµονισµένα Πρότυπα, για όλες τις εργασίες και τα ενσωµατούµενα υλικά του έργου, σε 

συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης, θα πρέπει να αναφερθούν τα κάτωθι: 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΥΛΙΚΑ 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασµένα, 

καινούργια, αρίστης  ποιότητας, "πρώτης διαλογής", αναγνωρισµένων και καθιερωµένων εργοστασίων παραγωγής, 

ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΣΥ)-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                            σελ. - 6 από 19 

 

 

προσκοµισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς 

βλάβες ή ελαττώµατα, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές 

αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήµα, 

το χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εµφάνιση τους. 

Επισηµαίνεται ότι, όλα τα υλικά της κατασκευής που περιέχονται στην υπουργική απόφαση 6690/2012 (ΦΕΚ 

1914/15-06-2012) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες 

αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE»», θα φέρουν υποχρεωτικά σήµανση CE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα αν τα άρθρα τιµολογίου και οι λοιπές Συµβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο 

ρητά ή όχι, και οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα(Hen). 

Για όλα τα υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει δείγµατα τα οποία θα συνοδεύονται 

από όλα τα προβλεπόµενα επίσηµα έγγραφα πιστοποίησης (πιστοποιητικά ποιοτικής συµµόρφωσης, πιστοποιητικά 

συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνικό φυλλάδιο της 

εταιρείας που τα παράγει κ.λ.π.) από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η 

καταλληλόλητά τους για τη συγκεκριµένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης όπου θα 

αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειµένου να ενσωµατωθούν 

στο έργο.  

Τα παραπάνω δείγµατα θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον 

Ανάδοχο, για σύγκριση µε τα υλικά που θα προσκοµισθούν και θα χρησιµοποιηθούν τελικά στο έργο και τα οποία 

δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων εγκριθέντων δειγµάτων. 

Απαγορεύεται η χρήση υλικών για την κατασκευή του έργου απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η 

ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν φέρουν την σήµανση CE και δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. Η ενσωµάτωση στο έργο υλικών µε σήµανση CE είναι επιβεβληµένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα του 

Συµβατικού Τιµολογίου, η Τ.Σ.Υ. και οι λοιπές Συµβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι. 

Όλα τα εισαγόµενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά 

µε το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (µετάφραση), αλλά απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας 

παραγωγής 

Καµία παραγγελία προµήθειας υλικού δεν θα δίδεται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί το αντίστοιχο δείγµα. Οι 

παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια η προσκόµιση δειγµάτων, θα γίνονται έγκαιρα, ώστε να λαµβάνεται υπόψη ο 

χρόνος παραγωγής από το εργοστάσιο. Πάντως ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση 

των απαιτουµένων ποσοτήτων.   

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, προκειµένου να διαπιστωθεί η 

ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

Η Υπηρεσία µε τα αρµόδια όργανα της δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητα του δεν 

ανταποκρίνεται στο πνεύµα της παρούσας και γενικότερα της µελέτης. Υλικά που είναι ελαττωµατικά, αλλοιωµένα, 

ληξιπρόθεσµα, φθαρµένα, διαβρωµένα ή παραποιηµένα θα αποµακρύνονται µε πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη 

του Αναδόχου. 

∆ιευκρινίζεται ότι, όπου στην παρούσα µελέτη αναφέρεται η έκφραση «ενδεικτικού τύπου» για υλικά, προµηθευτές ή 

άλλα είδη που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, τονίζεται ρητά ότι αποτελεί ένδειξη ποιότητάς τους και δεν 

προϋποθέτει την προτίµηση του αναφεροµένου Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά, προµηθευτές ή άλλα είδη, 

τουλάχιστον παρεµφερή ή ισοδύναµα, της ίδιας ποιότητας, τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών ή 

καλύτερων.  

Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια αναγνωρισµένα για την καλή 

ποιότητα, να είναι αρίστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, άσχετα αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο Τιµολόγιο, να 

προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά και να συνοδεύονται 

απαραίτητα από έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας από ηµεδαπά ή αλλοδαπά επίσηµα αναγνωρισµένα εργαστήρια 

και οργανισµούς και από αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρµογής και δοκιµών, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι 
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ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριµένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα 

εµπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο 

εργοτάξιο, προκειµένου να ενσωµατωθούν στο έργο. Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των εν λόγω υλικών πρέπει 

να τηρούνται κατά οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός εάν δοθούν άλλες εντολές από τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό. 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών µε την ανάλογη προσοχή 

και σύµφωνα µε τις οδηγίες των προµηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων.  

Για λόγους ασφαλείας ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει την λήψη πρόσθετων µέτρων κατά την αποθήκευση 

υλικών.   

Η αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους µε φροντίδα και δαπάνη 

του Αναδόχου και κατά τέτοιο τρόπο και τόσο χρονικό διάστηµα, ώστε να αποφεύγεται και η παραµικρή αλλοίωση 

σ’ αυτά (σύσταση, φυσική και χηµική, αντοχές και λοιπές χαρακτηριστικές και χηµικές ιδιότητες, εµφάνιση κ.τ.λ.). Η 

τοποθέτηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται µε τρόπο ώστε να αναλώνονται ανάλογα µε τη 

σειρά παραγωγής τους ή προσκόµισης τους στο Εργοτάξιο και να είναι εύκολος ο έλεγχος τους από την Επίβλεψη, 

όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο, χωρίς να απαιτούνται µετακινήσεις και ανατοποθετήσεις στους χώρους 

αποθήκευσης. 

Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σηµεία και µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην εµποδίζεται η οµαλή ροή της 

εκτέλεσης των εργασιών από τις συνήθεις διακυµάνσεις της αγοράς και των µεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις 

προβλέψεις για το συγκεκριµένο έργο.  

∆εν επιτρέπεται δε σε καµία περίπτωση, η εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους χώρους εκτός εάν µε φροντίδα του 

αναδόχου χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρµόδιες αρχές.  

Η αποθήκευση των ευπαθών υλικών θα γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που θα πληρούν τις σχετικές ειδικές 

προδιαγραφές των προµηθευτών του κάθε είδους. 

 

Παραλαβή υλικών µε ζύγιση  

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται εκτέλεση 

τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και 

παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:  

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

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου  

3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου  

4. Η θέση λήψης  

5. Η θέση απόθεσης  

6. Η ώρα φόρτωσης  

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης  

8. Το καθαρό βάρος, και  

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ  

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της 

Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.  

Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του.  

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική 

επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ). Τα 

παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της Υπηρεσίας. 
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Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων και των σχεδίων 

εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές, 

τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες 

της επίβλεψης του έργου, από έµπειρους και ειδικευµένους εργατοτεχνίτες, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και 

της τεχνικής ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι δοµικά, λειτουργικά και αισθητικά άρτιο. 

Καµία εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουµένως να έχουν εγκριθεί από τον εργοδότη οι µελέτες και τα υλικά 

σύµφωνα µε τις οποίες θα εκτελεσθεί αυτή. 

Καµία εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι προηγούµενες εργασίες πριν καταστούν αφανείς. Κατά 

τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα την επίβλεψη και να παρέχει όλα τα απαιτούµενα 

στοιχεία, προσωπικό και µέσα στον ελεγκτή του εργοδότη. 

Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα αποµακρύνονται και τα άχρηστα υλικά, θα καθαρίζονται οι χώροι µε 

προσοχή και θα καλύπτονται οι περατωµένες εργασίες για να µην υποστούν φθορές κ.λ.π. µέχρι την παράδοση του 

έργου. 

Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί, σύµφωνα µε ορισµένο πρότυπο ή άλλη 

προδιαγραφή, εξυπακούεται, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ότι είναι 

υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων των αντίστοιχων δοκιµών και εργαστηριακών ελέγχων, που προδιαγράφονται, 

έστω και αν αναφέρονται ως προαιρετικές στο πρότυπο αυτό ή τις προδιαγραφές αυτές, περιλαµβανοµένων των 

σχετικών δαπανών στις αντίστοιχες τιµές µονάδος του Τιµολογίου. 

Η Υπηρεσία µπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή µη σύµφωνη προς τα παραπάνω και να επιβάλλει την 

άµεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται αµέσως προς τις 

εντολές της Υπηρεσίας και να αποµακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την 

αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιµα που µπορεί να τα χρησιµοποιήσει στο έργο µόνο µετά από έγγραφη έγκριση 

της Υπηρεσίας. 

Οι εργασίες, γενικώς, θα εκτελεσθούν µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης ή όποιες τροποποιήσεις ή 

συµπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

Εργασίες, που εκτελέστηκαν µε διαστάσεις, βάρη ή σε αριθµό µεγαλύτερο από τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή σε 

όποιες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις γίνουν από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, γίνονται, από τεχνική άποψη, 

αποδεκτές µόνον εφόσον δεν παραβλάπτουν, κατά την κρίση της επίβλεψης, την ασφάλεια ή την λειτουργικότητα του 

όλου έργου.  

Οι εργασίες, γενικά, θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις, 

περιλαµβανοµένων των αστυνοµικών διατάξεων, που ισχύουν για την εκτέλεσή τους. 

Ο ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη, ποινική και αστική, για την ασφάλεια και για κάθε ατύχηµα εργατικό ή µη που 

τυχόν συµβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου και για την επαρκή σηµατοδότηση και διευθέτηση της κυκλοφορίας 

στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. Το σχέδιο εργοταξιακής σήµανσης και εκτροπής ή διευθέτησης της κυκλοφορίας, 

θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την ∆/νση Τροχαίας ή και από την ∆/νση Τεχνικών Έργων του 

∆ήµου Ιλίου εφόσον απαιτείται. 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ΣΑΥ – ΦΑΥ τηρώντας όλες τις ισχύουσες 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. 

 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
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Η εξασφάλιση των απαραίτητων για το εργοτάξιο παροχών ενέργειας, νερού, τηλεπικοινωνιών και αποχέτευσης 

οµβριών και λυµάτων, είναι ευθύνη του αναδόχου και βαρύνουν όλα τα έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας 

αποκλειστικά αυτού και µόνον. 

 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

Οι δειγµατοληψίες, δοκιµασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται µε δαπάνες και φροντίδα 

του Αναδόχου, σύµφωνα µε την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο, 

µετά από σχετική έγγραφη εντολή της προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται 

αµέσως και πλήρως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να προσκοµίζει τα επίσηµα πιστοποιητικά µε τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων. 

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια ∆ηµοσίων Έργων (Κ.Ε.∆.Ε.), στα εργαστήρια του 

Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισµένα από το ∆ηµόσιο ιδιωτικά εργαστήρια µετά από σχετική 

έγκριση της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγµατα "εργασιών" επί τόπου του έργου στις κατάλληλες 

θέσεις - ώστε να λαµβάνονται οι τελικές αποφάσεις για την έγκριση τους - µε δικές του δαπάνες.  

Η Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύσει την χρησιµοποίηση υλικών ή την εκτέλεση εργασιών όποτε αυτή κρίνει ότι δεν 

είναι κατάλληλα ή σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές ή µε νεώτερες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. 

Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αποµακρύνει αµέσως από το εργοτάξιο.  

Η µη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν µη έγκαιρη διάγνωση ελαττωµάτων ή και προσωρινή αποδοχή των υλικών που 

χρησιµοποιήθηκαν ή εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης του για την 

καθαίρεση και ανακατασκευή τµηµάτων του έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγµή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση 

ακατάλληλων υλικών ή µεθόδων κατασκευής.  

Όλες οι δαπάνες των δειγµατοληψιών, των δοκιµών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε 

στην έδρα οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, 

βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο.  

Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες προµήθειας και αποµάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν σαν 

ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυµµένων µερών των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων εργασιών 

καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες 

ή η χρήση ακατάλληλων υλικών, και τέλος κάθε άλλη δαπάνη που προκαλείται άµεσα ή έµµεσα από την διαδικασία 

της δειγµατοληψίας υλικών και εργασιών. 

Ο τρόπος που θα χρησιµοποιηθεί το κάθε υλικό θα ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδοµένα της επιστήµης, της τέχνης, 

και ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα υλικά θα χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, έτσι ώστε 

η κατασκευή να είναι άρτια από κάθε άποψη.  Κατά συνέπεια η επιλογή των υλικών θα γίνει µε τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

• Τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών 

• Τις λειτουργικές ανάγκες 

• Τους φυσικούς και µηχανικούς παράγοντες, όπως θερµοκρασίες, νερό, παγετός, κραδασµοί, εξωτερικές, 

συνήθεις µόνιµες ή µεταβλητές επιδράσεις κ.λπ. 

• Τους χηµικούς παράγοντες, όπως οξειδώσεις, αποσύνθεση, πολυµερισµός, αλλοιώσεις, θρυµµατισµός, κ.λπ. 

• Τους οργανικούς παράγοντες, όπως ζωικοί οργανισµοί, βακτηρίδια, µύκητες, κ.λπ. 

• Τις ιδιότητες των υλικών (υδροαπορρόφηση, υδροπερατότητα, γραµµικές διαστολές – συστολές, 

παραµορφώσεις, αλλοίωση όγκου, κ.λπ.). 

• Την διάρκεια ζωής. 

• Την εύκολη συντήρηση. 
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• Την διαθεσιµότητα – επάρκεια στην αγορά. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 

Αντικείµενο 

Θα κατασκευαστούν εξωτερικά κουφώµατα από διατοµές κράµατος αλουµινίου σύµφωνα µε τη µελέτη, τον 

πίνακα κουφωµάτων, τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00 «Πόρτες και 

παράθυρα αλουµινίου» και τις οδηγίες της Επίβλεψης.   

Όλες οι εργασίες αλουµινίου θα εκτελεσθούν µε την µεγαλύτερη ακρίβεια και µε όλους τους κανόνες της τέχνης.  

Το παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικών θερµοδιακοπτόµενων κουφωµάτων 

αλουµινίου των σχολείων σύµφωνα µε τους πίνακες κουφωµάτων που συνοδεύουν τη µελέτη και στους οποίους 

φαίνονται αναλυτικά οι διαστάσεις του κάθε κουφώµατος και ο χώρος που αυτό θα τοποθετηθεί και τις Μελέτες 

Ενεργειακής Απόδοσης για το κάθε σχολείο. 

Γενικές απαιτήσεις 

Πριν την προσκόµιση στο εργοτάξιο των προς τοποθέτηση προϊόντων ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές δηλώσεις επιδόσεων, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1, βάσει των 

οποίων θα ελέγχεται η καταλληλότητα προς τοποθέτηση των συγκεκριµένων προϊόντων στο συγκεκριµένο έργο, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης και των συµβατικών τευχών.  

Προϊόντα που δε συµµορφώνονται µε τις συµβατικές απαιτήσεις του έργου ως προς οποιοδήποτε από τα 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1, δε θα γίνονται αποδεκτά, ως µη κατάλληλα για 

τη συγκεκριµένη χρήση.  Αντιθέτως, µπορούν να γίνουν αποδεκτά προϊόντα µε υπέρτερα των προβλεποµένων από 

τη µελέτη χαρακτηριστικά.  

Τα έτοιµα προς τοποθέτηση παράθυρα/πόρτες θα παραδίδονται σε προστατευτικές συσκευασίες 

συνοδευόµενα από τα εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας, δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναφέρεται το είδος, 

η ποσότητα και το έργο καθώς και από τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τα πρότυπα και τις λοιπές απαιτήσεις 

του έργου.   

Ελλείψεις στην συσκευασία, στα εξαρτήµατα στερέωσης και λειτουργίας και τα έγγραφα συνοδείας, συνιστούν 

λόγο άρνησης παραλαβής των προϊόντων στο εργοτάξιο.   

Πόρτες/παράθυρα που έχουν υποστεί φθορές που επηρεάζουν την εµφάνιση, την αντοχή, τη σωστή και 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λειτουργία δε θα γίνονται δεκτά πριν επισκευασθούν ή αντικατασταθούν.   

Η αποθήκευση των έτοιµων προς εγκατάσταση πορτών/παραθύρων θα γίνεται σε κλειστό αεριζόµενο χώρο, σε 

όρθια θέση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή τους, ώστε να µην υποστούν την παραµικρή αλλοίωση 

των χαρακτηριστικών τους.  Οµοίως θα διενεργούνται και οι µεταφορές τους µέσα στο εργοτάξιο.   

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

Τα παράθυρα και οι πόρτες κρίνονται µη αποδεκτά όταν διαπιστώνεται ότι: 

α) δεν τηρούνται τα προβλεπόµενα από τη µελέτη του έργου (σχέδια, περιγραφές, σήµανση CE, οδηγίες για 

καθαρισµό και συντήρηση) 

β) δεν τηρούνται οι οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια του παραγωγού του συστήµατος αλουµινίου και εν γένει 

οι τεχνικές προδιαγραφές των συστηµάτων αλουµινίου 

γ) δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00 «Πόρτες και παράθυρα 

αλουµινίου» σχετικά µε την ποιότητα των υλικών, την ποιότητα και ακρίβεια της εργασίας, την αρτιότητα και 

ακρίβεια της τοποθέτησης και τις συνθήκες κατασκευής και τοποθέτησης 
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δ) απουσιάζει η δηλούµενη τιµή της θερµοπερατότητας (Uw) στην ετικέτα σήµανσης CE και στη δήλωση επιδόσεων 

ή δεν ανταποκρίνεται σ΄αυτή 

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να επισκευάσει κάθε παράθυρο και πόρτα που έχει κριθεί ως 

µη αποδεκτό µε τη χρήση νέων υλικών, χωρίς δικαίωµα επιπλέον αποζηµίωσης.  

Ανοχές 

α) οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καµία απόκλιση 

β) αποκλίσεις στις κάσες 2‰ 

γ) καµία ανοχή για εξαρτήµατα και λοιπά στοιχεία του ίδιου τεµαχίου (π.χ. στροφείς, κλειδαριές. Χειρολαβές δεν θα 

γίνονται αποδεκτά, εκτός από τις προβλεπόµενες και δηλούµενες από τον προµηθευτή των εξαρτηµάτων 

δ) οι ανοχές στα τυποποιηµένα παράθυρα και πόρτες θα είναι σύµφωνες µε τις τιµές των κατασκευαστών τους  

ε) τα φύλλα θα είναι επίπεδα χωρίς κοιλότητες και στρεβλώσεις («πέτσικα») βάσει των ΕΝ 13022-1 και ΕΝ 13022-2 

ελεγχόµενα µε πήχη σε οποιαδήποτε θέση 

στ) τα θυρόφυλλα, όταν είναι ανοικτά, θα παραµένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση (χωρίς ρεύµα αέρος) µε ανεκτή 

απόκλιση από την κατακόρυφο 1 mm. 

Ψευτόκασες 

Τα πλαίσια των ψευτοκασών θα είναι από κλειστές ορθογωνικές διατοµές εν θερµώ γαλβανισµένες 

(Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1620), κατάλληλων διαστάσεων και πάχους τουλάχιστον 1,8 mm σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του συστήµατος αλουµινίου, µε τις απαιτούµενες εν θερµώ γαλβανισµένες λάµες για τη στήριξή τους και 

µε όλα τα µικροϋλικά αντίστοιχα. 

Η συναρµολόγηση των πλαισίων στις γωνίες θα γίνεται µετά την κοπή µε πλήρη συγκόλληση. 

Το γαλβάνισµα θα αποκαθίσταται µε τοπικό καθαρισµό και ψυχρό γαλβάνισµα δύο στρώσεων στις 

συγκολλήσεις και τα άλλα σηµεία τραυµατισµού του θερµού γαλβανίσµατος.  ∆εν επιτρέπεται η χρήση «ΜΙΝΙΟΥ».  

Το σύνολο του πλαισίου που διαµορφώνει η ψευτόκασα θα πρέπει να ορίζει µία ορθογώνια επιφάνεια απολύτως 

επίπεδη και κατακόρυφη για τα κουφώµατα ορθογωνικής διατοµής.  Σε ορισµένους τύπους κουφωµάτων π.χ. θύρες, 

ορισµένα συρόµενα παράθυρα και θύρες, είναι δυνατό οι ψευτόκασες κάτω να είναι ανοικτές (Π), οπότε πρέπει να 

εξασφαλίζεται η µη παραµόρφωση τους κατά την µεταφορά και τοποθέτηση. 

Η στερέωση των ψευτόκασων στα δοµικά στοιχεία θα είναι η κατάλληλη για το µέγεθος και την λειτουργία του 

κουφώµατος όπως επίσης και η πάκτωση της κάσας αλουµινίου στην ψευτόκασα. 

Επιµέτρηση 

Η επιµέτρηση των πορτών και παραθύρων αλουµινίου, πλήρως εγκατεστηµένων και λειτουργούντων, γίνεται σε 

τετραγωνικά µέτρα (m2).  

Η επιφάνεια επιµέτρησης ορίζεται από το εξωτερικό περίγραµµα της κάσας.  Στα παράθυρα/πόρτες χωρίς κατωκάσι, 

το κάτω όριο ορίζεται από το κατώφλι 

Στις ανά τετραγωνικό µέτρο επιµετρούµενες εργασίες πλήρους κατασκευής πορτών/παραθύρων αλουµινίου 

περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

α) η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης πορτών/παραθύρων σε οποιαδήποτε επιφάνεια σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τα οριζόµενα στην προδιαγραφή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 

ΤΟ 1501-03-08-03-00 «Πόρτες και παράθυρα αλουµινίου».  Ενδεικτικά περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- Η προετοιµασία και ο καθαρισµός των παρειών των ανοιγµάτων τοποθέτησης 

- Η προµήθεια, επεξεργασία, κατασκευή και τοποθέτηση των πάσης φύσεως πορτών/παραθύρων, πλαισίων 

κλπ 
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- Η προµήθεια και τοποθέτηση των εξαρτηµάτων στερέωσης, των παρεµβυσµάτων, των υλικών πλήρωσης 

αρµών, κλπ 

- Η ηλεκτροστατική βαφή των προφίλ της πόρτας/παραθύρου λευκής απόχρωσης 

- Οι ψευτόκασες 

β) Η προσκόµιση δειγµάτων υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών, εφ΄ 

όσον προβλέπεται από τη σύµβαση και αναφέρεται στα συµβατικά τεύχη αυτού 

γ) η συγκέντρωση των απορριµµάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και η 

µεταφορά τους προς οριστική απόθεση 

δ) τα τυχόν διορθωτικά µέτρα (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους 

ελέγχους. 

ε) τα εξαρτήµατα και µηχανισµοί που απαιτούνται για τη χειροκίνητη λειτουργία της πόρτας/παραθύρου (µεντεσέδες, 

ράουλα, µηχανισµοί κλεισίµατος και ασφάλισης, κλειδαριές και απλές χειρολαβές θυρών) 

 

Περιλαµβάνονται επίσης: 

- Η φύλαξη και προστασία των κουφωµάτων 

- Η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας 

- Η προµήθεια των απαραίτητων ή µη υλικών 

- Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 

- Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 

- Η φθορά και αποµείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισµού 

- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των 

εργασιών 

- Η δαπάνη προµήθειας και επικάλυψης µε προστατευτικό αυτοκόλλητο πλαστικό των επιφανειών των 

αλουµινίων µέχρι της παράδοσης του έργου οπότε θα γίνει γενικός καθαρισµός των επιφανειών 

- Η συγκέντρωση των απορριµµάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την 

µεταφορά τους προς οριστική απόθεση 

- Κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 

για την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία έστω και µη ρητώς κατονοµαζόµενη, σύµφωνα πάντα 

µε τις προδιαγραφές και οδηγίες της προµηθεύτριας εταιρείας και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρούνται οι κείµενες διατάξεις περί Μέτρων Ασφαλείας και Υγείας 

Εργαζοµένων, οι δε εργαζόµενοι θα είναι εφοδιασµένοι µα τα κατά περίπτωση απαιτούµενα Μέσα Ατοµικής 

Προστασίας (ΜΑΠ).  

Θα τηρούνται επίσης αυστηρά τα καθοριζόµενα στα εγκεκριµένα ΣΑΥ/ΦΑΥ του Έργου, σύµφωνα µε τις 

Υπουργικές Αποφάσεις ΓΓ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/οικ/889 (ΦΕΚ/16 Β’ / 14-01-2003) και ΓΓ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/οικ/177 (ΦΕΚ/266 Β’ / 14-

01-2001) 
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ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

Αντικείµενο 

Θα τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό σε νέα εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου σύµφωνα µε 

τη µελέτη, τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 «∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό» και 

τις οδηγίες της Επίβλεψης.   

Γενικές απαιτήσεις 

Όλα τα τεµάχια των υαλοπινάκων που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι µονοκόµµατα και χωρίς ελαττώµατα, 

πρώτης διαλογής, η δε τοποθέτησή τους θα γίνει µε τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή και απόλυτα ασφαλή. 

Ο Ανάδοχος, µαζί µε τους προσκοµιζόµενους στο έργο διπλούς υαλοπίνακες οφείλει να παραδώσει στον 

Εργοδότη δείγµατα όλων των υλικών µε τα οποία µορφοποιήθηκε ο υαλοπίνακας όπως και δείγµατα υλικών που 

χρησιµοποιήθηκαν για την τοποθέτηση στις πατούρες.  Μαζί µε τα δείγµατα αυτά θα υποβάλλονται επίσηµα 

πιστοποιητικά εξουσιοδοτηµένου οργανισµού ελέγχων από τα οποία να προκύπτει ότι τα επιµέρους στοιχεία 

ανταποκρίνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρ. 4.1 της ΕΤΕΠ 03-08-07-02, στα κριτήρια επιλογής της παρ. 

4.2 της ΕΤΕΠ 03-08-07-02 και µε υπεύθυνες δηλώσεις να δηλώνει όσα αναφέρονται στην 4.1 α & β της ΕΤΕΠ 03-08-

07-02.   

Ο Ανάδοχος θα λαµβάνει όλες τις προφυλάξεις ώστε οι υαλοπίνακες να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και 

καθαροί µέχρι την παράδοση του έργου.  Υαλοπίνακες λερωµένοι, σπασµένοι και γενικά ελαττωµατικοί δεν θα 

γίνονται δεκτοί. 

Ανοχές 

Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραµορφώνουν τα κατοπτριζόµενα είδωλα.  

Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα αντικείµενα που εµφανίζονται µέσω αυτών, να µην φαίνονται 

παραµορφωµένα, από απόσταση παρατήρησης 25cm και σε γωνία 200. 

Επιµέτρηση 

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα πλήρως τοποθετηµένου διπλού υαλοπίνακα, µε βάση τα 

χαρακτηριστικά του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη του έργου. 

∆εν επιµετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωµατωµένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και τα πάσης φύσεως 

υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα 

δράση απαιτούµενη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και τοποθέτησή τους στα κουφώµατα αλουµινίου.  

 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Αντικείµενο 

Όλες οι εργασίες στεγανοποιήσεων θα εκτελεσθούν µε την µεγαλύτερη ακρίβεια και µε όλους τους κανόνες της 

τέχνης και σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες της Επίβλεψης και του κατασκευαστή και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 

«Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC».   

Εκτέλεση εργασιών 

Οι επιφάνειες πάνω στις οποίες θα εφαρµοστούν οι στεγανοποιήσεις, θα πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, 

οµαλές, απαλλαγµένες από κάθε ανωµαλία που µπορεί να είναι αιτία τραυµατισµού των µεµβρανών.  Σε αντίθετη 

περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί απισωτική τσιµεντοκονία.  Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες του προµηθευτικού οίκου των υλικών. 

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι καινούρια, σε άριστη κατάσταση, συσκευασµένα, προστατευµένα µε 

περιτύλιγµα, µε σήµανση όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα και θα συνοδεύονται από επίσηµα πιστοποιητικά 

συµµόρφωσης οπότε θα γίνονται αποδεκτά και θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο.  Το σήµα CE, η οποία 
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θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τη χρήση που προορίζεται το υλικό) όπως και η γενικότερη σήµανση των 

θερµοµονωτικών υλικών µε την περιγραφή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα αποτυπώνεται στη συσκευασία 

του  

Καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προµηθευτής), 

εκτός αν συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα. 

Ελάχιστη πιστοποίηση συµµόρφωσης για τα βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα που προορίζονται για το 

κτίριο αποτελεί η σήµανση CE σύµφωνα µε τα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα ή µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση 

(ΕΤΑ) µε βάση την οδηγία ETAG ή χωρίς ETAG όπου αυτή δεν υπάρχει.  Το σήµα CE όπως και η γενικότερη 

σήµανση των υλικών µε την περιγραφή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα αποτυπώνεται στην ετικέτα της 

συσκευασίας τους.  Η σήµανση CE πρέπει να είναι η κατάλληλη για την χρήση που προορίζεται το υλικό. 

Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή / και έχουν υποστεί ζηµιές ή έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους, θα 

αποµακρύνονται το συντοµότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου. 

Όλα τα προϊόντα σφράγισης (µαστίχες, κορδόνι αρµών, κ.λ.π.) που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι χηµικά 

συµβατά µε το υλικό θερµοµόνωσης. 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να ζητήσει δοκιµιοληψία ή διενέργεια δοκιµασιών από πιστοποιηµένο 

εργαστήριο αν υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την συµµόρφωση προς τα πρότυπα.  

Συνεργεία 

Κατά προτεραιότητα προτιµώνται συνεργεία πιστοποιηµένα από το ΕΣΥ∆ για την εκτέλεση των εργασιών. 

Απουσία πιστοποιηµένου συνεργείου οι εργασίες θα εκτελεστούν από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία µε 

αποδεδειγµένη γνώση της προδιαγραφής ΕΤΕΠ 03-06-01-02 υπό την καθοδήγηση εργοδηγού µε εµπειρία σε 

παρόµοια έργα.   

Όροι υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος 

Έχει υποχρεωτική εφαρµογή η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 στην οποία αναλύονται οι 

απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα µέτρα προστασίας/περιορισµού επιπτώσεων.   

Επισηµαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.∆.305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και Υγείας που 

πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57 ΕΟΚ» ΦΕΚ 

212/Α/29-8-96).   

 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Άλλες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για να γίνει η ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, και οι οποίες 

προσιδιάζουν στο υπόψη έργο και η πληρωµή τους περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδας της προσφοράς 

του αναδόχου, όπως:   

- Ειδικές διευθετήσεις και λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας οχηµάτων και της ασφαλής 

διέλευσης µαθητών και πεζών γενικότερα από τους χώρους εκτέλεσης του έργου αλλά και γύρω από αυτόν. 

- Σηµάνσεις κάθε φύσης όπως για προσωρινές ρυθµίσεις κυκλοφορίας. 

- Ανάρτηση στο εργοτάξιο διαφηµιστικής πινακίδας (πληροφοριακής) κατά τη φάση υλοποίησης του έργου.  

Αντικατάσταση αυτής µε µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα το αργότερο έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση του 

έργου.   

- Ειδικές προσωρινές αντιστηρίξεις υφιστάµενων κατασκευών όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν επικίνδυνες 

υποχωρήσεις ή άλλες µετακινήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. 
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- Ειδικές προσωρινές αντιστηρίξεις υφιστάµενων κατασκευών όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν επικίνδυνες 

υποχωρήσεις ή άλλες µετακινήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

- Ειδική προσωρινή κατάληψη ιδιωτικών χώρων για δηµιουργία εργοταξίων. 

- Ειδικές µελέτες που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος για λογαριασµό του στα πλαίσια των υποχρεώσεών του για 

έλεγχο και επαλήθευση εκείνων των µελετών τις οποίες θα του χορηγήσει η Υπηρεσία. 

- Όλες οι µελέτες εφαρµογής για την κατασκευή τυχόν εγκαταστάσεων, η έγκριση των οποίων αποτελεί 

προϋπόθεση για την παραγγελία της προµήθειας των σχετικών υλικών, εξαρτηµάτων κτλ 

Επίσης κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την σωστή και έντεχνη κατασκευή του παραπάνω 

έργου. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, µε ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ 

(Οικοδοµικών) 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

    

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 
    

Αρ. Μελέτης : ΟΙΚ 02/2020 
         

Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 

   

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (Α∆Α: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (Α∆Α: Β4Τ81-70Θ) 
  

      

Κωδικός 
Αρ. 
Τιµ. 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩ∆. ΠΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα µελέτης 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.45 1 Αποξήλωση µετά προσοχής κουφωµάτων αλουµινίου 
   

ΝΑΟΙΚ Ν\22.65 2 Επιµεληµένη αποξήλωση, επανατοποθέτηση, έντεχνη 
προσαρµογή σε νέα θέση ή/και υπό νέα διάταξη  µεταλλικών 
κιγκλιδωµάτων ή/και θυρών, οποιουδήποτε τύπου, σχεδίου και 
διαστάσεων 
 

   

ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.10 3 Υαλοστάσια αλουµινίου, λευκού χρώµατος, µε προβαλλόµενα 
άνω τµήµατα και σταθερό κάτω τµήµα µε χωρίσµατα 
 

03-08-03-00 * Κουφώµατα Αλουµινίου 03-08-03-00 

ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.11 4 Υαλοστάσια αλουµινίου, λευκού χρώµατος, µε συρόµενα 
επάλληλα άνω τµήµατα και σταθερό κάτω τµήµα µε χωρίσµατα 
 

03-08-03-00 * Κουφώµατα Αλουµινίου 03-08-03-00 

ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.12 5 Υαλοστάσια αλουµινίου, λευκού χρώµατος, µε σταθερά και 
ανακλινόµενα τµήµατα 
 

03-08-03-00 * Κουφώµατα Αλουµινίου 03-08-03-00 

ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.13 6 Υαλοστάσια αλουµινίου, λευκού χρώµατος, µε συρόµενα ή 
συρόµενα επάλληλα τµήµατα 
 

03-08-03-00 * Κουφώµατα Αλουµινίου 03-08-03-00 

ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.14 7 Υαλοστάσια αλουµινίου, λευκού χρώµατος, µονόφυλλα 
ανακλινόµενα 
 

03-08-03-00 * Κουφώµατα Αλουµινίου 03-08-03-00 

ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.15 8 Υαλοστάσια αλουµινίου µονόφυλλα, λευκού χρώµατος, µε 
προβαλλόµενο άνω τµήµα και σταθερό κάτω τµήµα 
 

03-08-03-00 * Κουφώµατα Αλουµινίου 03-08-03-00 

ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.16 9 Υαλοστάσια αλουµινίου, λευκού χρώµατος, σταθερά 03-08-03-00 * Κουφώµατα Αλουµινίου 03-08-03-00 

ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.17 10 Υαλόθυρες αλουµινίου, λευκού χρώµατος, µε φύλλα 
ανοιγόµενα, 
συρόµενα ή σταθερά, µε ή χωρίς φεγγίτες 

03-08-03-00 * Κουφώµατα Αλουµινίου 03-08-03-00 

ΝΑΟΙΚ 77.55 11 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα 
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών 
επιφανειών 

 

ΝΑΟΙΚ Ε\76.27.01 12 Υαλοπίνακες triplex ενεργειακοί µε έγχρωµη µεµβράνη, µε 
επίστρωση χαµηλής εκποµπής (low_e) και µε Ug=1,2W/m2K 
 

03-08-07-02 ∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό 
 

ΝΑΟΙΚ 79.02 13 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές 
ασφαλτικό 
γαλάκτωµα 

   

ΝΑΟΙΚ 79.12.01 14 Επιστρώσεις µε συνθετικές µεµβράνες, µεµβράνη συνθετικού 
ελαστικού (EPDM) 
 

03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC 
 

ΝΑΟΙΚ 79.15.01 15 Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 125 gr/m2 
   

ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.1 16 Επιστρώσεις δωµάτων µε σύνθετο θερµοµονωτικό πλακίδιο 
δώµατος, διαστάσεων 300 x 600 mm, µε συντελεστή θερµικής 
αγωγιµότητας λ=0,031 W/mK 
 

   

ΝΑΟΙΚ 73.47 17 Περιθώρια δώµατος (λούκια) 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιµ. 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 
ΚΩ∆. ΠΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Βοηθητικά άρθρα µελέτης 

ΝΑΟΙΚ 20.30 
 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 
   

 

 

 

ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης  Τ.Υ 
 Τµήµατος Μελετών  
   
   
   
   

Μαρία Παπαζήση Μαρία Στρατουδάκη Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,  12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώ̋) 

16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG) 

 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενική̋ εφαρμογή̋ 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 
Ελαφρά αδρανή - Μέρο̋ 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων Γενική̋ εφαρμογή̋ 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 

Πρόσθετα σκυροδέματο̋, κονιαμάτων και 
ενεμάτων - Μέρο̋ 2: Πρόσθετα σκυροδέματο̋ - 
Ορισμοί, απαιτήσει̋, συμμόρφωση, σήμανση και 
επισήμανση 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

Πρόσθετα σκυροδέματο̋, κονιαμάτων και 
ενεμάτων - Μέρο̋ 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα 
τοιχοποιία̋ - Ορισμοί, απαιτήσει̋, συμμόρφωση, 
σήμανση και επισήμανση 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

Πρόσθετα σκυροδέματο̋, κονιαμάτων και 
ενεμάτων - Μέρο̋ 4: Πρόσθετα για ενέματα για 
προεντεταμένου̋ τένοντε̋ - Ορισμοί, απαιτήσει̋, 
συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

7 ΕΝ 197-1 
Τσιμέντο - Μέρο̋ 1: Σύνθεση, προδιαγραφέ̋ και 
κριτήρια συμμόρφωση̋ για τα κοινά τσιμέντα  

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

7 ΕΝ 197-2 Τσιμέντο - Μέρο̋ 2: Αξιολόγηση συμμόρφωση̋ Γενική̋ εφαρμογή̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 12839  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία περιφράξεων 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1  
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρο̋ 1: 
Ορισμοί, απαιτήσει̋ και κριτήρια συμμόρφωση̋ 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14216  
Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφέ̋ και κριτήρια 
συμμόρφωση̋ ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλή̋ 
θερμότητα̋ ενυδάτωση̋ 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14647  
Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - Σύνθεση, 
προδιαγραφέ̋ και κριτήρια συμμόρφωση̋ 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-1  
Ίνε̋ για σκυρόδεμα - Μέρο̋ 1:Χαλύβδινε̋ ίνε̋ - 
Ορισμοί, προδιαγραφέ̋ και συμμόρφωση 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-2  
Ίνε̋ για σκυρόδεμα - Μέρο̋ 2: Πολυμερικέ̋ ίνε̋ 
- Ορισμοί, προδιαγραφέ̋ και συμμόρφωση 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14964  
Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1  

Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία 
υψικαμίνων για χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα 
και ενέματα - Μέρο̋ 1: Ορισμοί, προδιαγραφέ̋ 
και κριτήρια συμμόρφωση̋ 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 15743  
Τσιμέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, 
προδιαγραφέ̋ και κριτήρια συμμόρφωση̋ 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 197-4  

Τσιμέντο - Μέρο̋ 4: Σύσταση, προδιαγραφέ̋ και 
κριτήρια συμμόρφωση̋ τσιμέντων υψικαμίνων με 
χαμηλή πρώιμη αντοχή 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 450-1  

Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρο̋ 1: 
Ορισμό̋, προδιαγραφέ̋ και κριτήρια 
συμμόρφωση̋ 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5  

Πρόσθετα σκυροδέματο̋, κονιαμάτων και 
ενεμάτων - Μέρο̋ 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου 
σκυροδέματο̋ - Ορισμοί, απαιτήσει̋, 
συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

15 ΕΛΟΤ EN 15368  
Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικέ̋ εφαρμογέ̋ - 
Ορισμοί προδιαγραφέ̋ και κριτήρια 
συμμόρφωση̋ 

Γενική̋ εφαρμογή̋ 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋, έλεγχο̋ ποιότητα̋ και αξιολόγηση 
τη̋ συμμόρφωση̋ - Μέρο̋ 2: Συστήματα 
προστασία̋ επιφανειών σκυροδέματο̋  

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋, έλεγχο̋ ποιότητα̋ και αξιολόγηση 
τη̋ συμμόρφωση̋ - Μέρο̋ 3: Επισκευή 
φερόντων και μη φερόντων στοιχείων  

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋, έλεγχο̋ ποιότητα̋ και αξιολόγηση 
τη̋ συμμόρφωση̋ - Μέρο̋ 4: Δομικά συνδετικά. 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋, έλεγχο̋ ποιότητα̋ και αξιολόγηση 
τη̋ συμμόρφωση̋ - Μέρο̋ 5: Προϊόντα και 
συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα  

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋, έλεγχο̋ ποιότητα̋ και αξιολόγηση 
τη̋ συμμόρφωση̋ - Μέρο̋ 6: Αγκύρωση 
χαλύβδινων ράβδων οπλισμού  

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 
επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋, έλεγχο̋ ποιότητα̋ και αξιολόγηση 
τη̋ συμμόρφωση̋ - Μέρο̋ 7: Προστασία 
οπλισμού έναντι διάβρωση̋  

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 15274  
Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικέ̋ 
συναρμογέ̋ - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 15275  

Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμό̋ των 
αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική 
συναρμογή μεταλλικών στοιχείων στι̋ 
κατασκευέ̋ και τεχνικά έργα 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 1  
Θερμάστρε̋ υγρών καυσίμων με καυστήρε̋ 
εξάτμιση̋ 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1020  

Μη οικιακοί αεροθερμαντήρε̋ για θέρμανση 
χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένη̋ 
μεταφορά̋, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, 
που δεν υπερβαίνει τα 300 kW με 
ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη 
τη̋ μεταφορά̋ αέρα καύση̋ ή/και των 
προϊόντων καύση̋ 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12285-2  

Χαλύβδινε̋ δεξαμενέ̋ κατασκευασμένε̋ σε 
εργοστάσιο - Μέρο̋ 2: Οριζόντιε̋ κυλινδρικέ̋ 
δεξαμενέ̋ απλού και διπλού τοιχώματο̋ για 
υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη 
εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-1  

Μικρά συστήματα επεξεργασία̋ αποβλήτων 
μέχρι 50 ισοδύναμου̋ κατοίκου̋ - Μέρο̋ 1: 
Προκατασκευασμένε̋ σηπτικέ̋ δεξαμενέ̋ 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-3  

Μικρά συστήματα επεξεργασία̋ αποβλήτων 
μέχρι 50 ισοδύναμου̋ κατοίκου̋ - Μέρο̋ 3: 
Εγκαταστάσει̋ επεξεργασία̋ αποβλήτων 
οικιακή̋ χρήση̋, έτοιμε̋ για τοποθέτηση ή/και 
επι τόπου, συναρμολογούμενε̋ 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-4  

Μικρά συστήματα επεξεργασία̋ αποβλήτων 
μέχρι 50 ισοδύναμου̋ κατοίκου̋ - Μέρο̋ 4: 
Σηπτικέ̋ δεξαμενέ̋ συναρμολογημένε̋ επί 
τόπου από προκατασκευασμένα στοιχεία 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13160-1  
Συστήματα ανίχνευση̋ διαρροή̋ - Μέρο̋ 1: 
Γενικέ̋ αρχέ̋ 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13341  

Θερμοπλαστικέ̋ σταθερέ̋ δεξαμενέ̋ για 
υπέργεια αποθήκευση καυσίμου θέρμανση̋, 
κηροσίνη̋ και πετρελαίου οικιακή̋ χρήση̋ - 
Πολυαιθυλένιο δια εμφυσήσεω̋ και περιστροφή̋ 
και πολυαμίδιο 6 με ανιοντικό πολυμερισμό 
δεξαμενών - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμών 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13616  
Διατάξει̋ ασφάλεια̋ υπερπλήρωση̋ για 
σταθερέ̋ δεξαμενέ̋ υγρών καυσίμων 

ΗΛΜ 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14339  Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14384  Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόμια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 416-1  

Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρε̋ αερίου, μη 
φωτεινή̋ ακτινοβολία̋, με ένα καυστήρα με 
ανεμιστήρα - Μέρο̋ 1: Ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 621  

Μη οικιακοί αεροθερμαντήρε̋ για θέρμανση 
χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένη̋ 
μεταφορά̋ με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου 
που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρί̋ ανεμιστήρα 
για την υποστήριξη τη̋ μεταφορά̋ αέρα καύση̋ 
ή/και των προϊόντων καύση̋ 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-1  

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρε̋ αερίου, μη 
φωτεινή̋ ακτινοβολία̋, πολλαπλών καυστήρων, 
με ανεμιστήρα - Μέρο̋ 1: Σύστημα D, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-2  

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρε̋ αερίου, μη 
φωτεινή̋ ακτινοβολία̋, πολλαπλών καυστήρων, 
με ανεμιστήρα - Μέρο̋ 2: Σύστημα E, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-3  

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρε̋ αερίου, μη 
φωτεινή̋ ακτινοβολία̋, πολλαπλών καυστήρων, 
με ανεμιστήρα - Μέρο̋ 3: Σύστημα F, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 858-1  

Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ 
λιπαντικά και καύσιμα) - Μέρο̋ 1: Αρχέ̋ 
σχεδιασμού προϊόντο̋, επιδόσει̋ και δοκιμέ̋, 
σήμανση και έλεγχο̋ ποιότητα̋ 

ΗΛΜ 

14 
ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN 
777-4  

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρε̋ αερίου, μη 
φωτεινή̋ ακτινοβολία̋, πολλαπλών καυστήρων, 
με ανεμιστήρα - Μέρο̋ 4: Σύστημα Η, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

15 ΕΛΟΤ EN 14229  
Δομική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριε̋ 
γραμμέ̋ 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1057  
Χαλκό̋ και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί 
χαλκοσωλήνε̋ άνευ ραφή̋, για νερό και αέριο σε 
εγκαταστάσει̋ υγιεινή̋ και θερμάνσεω̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1123-1  

Σωλήνε̋ και εξαρτήματα σωληνώσεων από 
χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημέ-
νων κατά μήκο̋ με σύνδεση αρσενικού - 
θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρο̋ 1: 
Απαιτήσει̋, δοκιμέ̋, έλεγχο̋ ποιότητα̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1124-1  

Σωλήνε̋ και εξαρτήματα σωλήνων από 
ανοξείδωτο χάλυβα με διαμήκη ραφή με σύνδεση 
ελεύθερου άκρου και μούφα̋ για συστήματα 
αποβλήτων - Μέρο̋ 1: Απαιτήσει̋, δοκιμέ̋, 
έλεγχο̋ ποιότητα̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-1  

Εγκαταστάσει̋ άντληση̋ αποβλήτων για κτίρια 
και γήπεδα - Αρχέ̋ κατασκευή̋ και δοκιμών - 
Μέρο̋ 1: Εγκαταστάσει̋ άντληση̋ που 
περιέχουν κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-2  

Εγκαταστάσει̋ άντληση̋ αποβλήτων για κτίρια 
και γήπεδα - Αρχέ̋ κατασκευή̋ και δοκιμών - 
Μέρο̋ 2: Εγκαταστάσει̋ άντληση̋ από μη 
κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-3  

Εγκαταστάσει̋ άντληση̋ αποβλήτων για κτίρια 
και γήπεδα - Αρχέ̋ κατασκευή̋ και δοκιμών - 
Μέρο̋ 3: Εγκαταστάσει̋ άντληση̋ για απόβλητα 
που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για 
περιορισμένε̋ εφαρμογέ̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-4  

Εγκαταστάσει̋ άντληση̋ αποβλήτων για κτίρια 
και γήπεδα - Αρχέ̋ κατασκευή̋ και δοκιμών - 
Μέρο̋ 4: Αντεπιστροφέ̋ βαλβίδε̋ για απόβλητα 
μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα 
περιέχοντα κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12380  
Βαλβίδε̋ εισαγωγή̋ ατμοσφαιρικού αέρα για 
συστήματα αποχέτευση̋ - Απαιτήσει̋, μέθοδοι 
δοκιμών και αξιολόγηση τη̋ συμμόρφωση̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12446  
Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόμηση̋ - Εξωτερικά 
στοιχεία από σκυρόδεμα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12737  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Σχάρε̋ δαπέδου και σταυλισμού 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12764  
Είδη υγιεινή̋ - Προδιαγραφή για λουτήρε̋ 
υδρομασάζ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12809  
Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητε̋ που λειτουργούν με 
στερεά καύσιμα - Ονομαστική θερμική ισχύ̋ έω̋ 
50 kW - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12815  
Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά 
καύσιμα - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-1  

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με 
εσωτερικού̋ αγωγού̋ από άργιλο/κεραμική ύλη - 
Μέρο̋ 1: Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για 
αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-2  

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με 
εσωτερικού̋ αγωγού̋ από άργιλο/κεραμική ύλη - 
Μέρο̋ 2: Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ σε 
υγρέ̋ συνθήκε̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-3  

Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων από 
κεραμικά στοιχεία - Μέρο̋ 3: Απαιτήσει̋ και 
μέθοδοι δοκιμή̋ για συστήματα απαγωγή̋ αέρα 
καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13069  
Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώματα από 
άργιλο/κεραμική ύλη για συστήματα καπνοδόχων 
- Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-5  

Eλεύθεpα ιστάμενε̋ καπνοδόχοι - Μέρο̋ 5: 
Υλικά για αγωγού̋ από τούβλα - Προδιαγραφέ̋ 
προϊόντο̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-7  

Ελεύθερα ιστάμενε̋ καπνοδόχοι - Μέρο̋ 7: 
Προδιαγραφέ̋ προϊόντο̋ για κυλινδρικέ̋ 
κατασκευέ̋ από χάλυβα για χρήση σε 
καπνοδόχου̋ μονού τοιχώματο̋ από χάλυβα και 
εσωτερικού̋ αγωγού̋ από χάλυβα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1319  

Οικιακοί αερολέβητε̋ αερίου για θέρμανση 
χώρου, εξαναγκασμένη̋ συναγωγή̋, με 
καυστήρε̋ με ανεμιστήρα, με ονομαστική 
θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70kW 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 13229  
Εντιθέμενε̋ συσκευέ̋, περιλαμβανομένων 
ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα - 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13240  
Θερμαντήρε̋ χώρου που λειτουργούν με στερεά 
καύσιμα - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13310  
Νεροχύτε̋ κουζίνα̋ - Λειτουργικέ̋ απαιτήσει̋ 
και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13407  
Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικέ̋ απαιτήσει̋ 
και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13502  
Καπνοδόχοι - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για 
απολήξει̋ καπνοδόχων από άργιλο/κεραμική 
ύλη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13564-1  
Διατάξει̋ αντεπιστροφή̋ για αποχετεύσει̋ 
κτιρίων - Μέρο̋ 1: Απαιτήσει̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14037-1  

Θερμαντικά σώματα οροφή̋, δι' ακτινοβολία̋, 
τροφοδοτούμενα με νερό θερμοκρασία̋ κάτω 
από 120°C - Μέρο̋ 1: Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ 
και απαιτήσει̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14296  Είδη υγιεινή̋ - Νιπτήρε̋ κοινή̋ χρήση̋ 
ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14428  
Διαχωριστικά και καταιονητήρε̋ (ντουσιέρε̋) - 
Λειτουργικέ̋ απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14471  

Καπνοδόχοι - Σύστημα καπνοδόχων με 
πλαστικού̋ εσωτερικού̋ αγωγού̋ - Απαιτήσει̋ 
και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14528  
Πυγολουτήρε̋ (μπιντέ) - Λειτουργικέ̋ απαιτήσει̋ 
και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1457  
Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από 
άργιλο/κεραμική ύλη - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14688  
Είδη υγιεινή̋ - Νιπτήρε̋ - Λειτουργικέ̋ 
απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14785  
Θερμαντήρε̋ οικιακών χώρων λειτουργούντων 
με ξύλινα πλινθία - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμών 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14800  
Εύκαμπτοι κυματοειδεί̋ μεταλλικοι σωλήνε̋ για 
την ασφάλεια σύνδεση̋ οικιακών συσκευών που 
χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα. 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14909  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση̋ - Πλαστικά και 
ελαστομερή φύλλα υγρομόνωση̋ τοίχων - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-1  

Καπνοδόχοι - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 
μεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών 
ανεξαρτήτω̋ υλικού για εφαρμογέ̋ θέρμανση̋ 
κλειστού χώρου - Μέρο̋ 1: Κατακόρυφα 
τερματικά αέρο̋/καπνού για συσκευέ̋ C 6 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-2  

Καπνοδόχοι - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για 
μεταλλικέ̋ καπνοδόχου̋ και υλικά, ανεξαρτήτω̋ 
αγωγών παροχή̋ αέρα για εφαρμογέ̋ κλειστού 
τύπου - Μέρο̋ 2: Αγωγοί προσαγωγή̋ και 
απαγωγή̋ αέρα για εφαρμογέ̋ κλειστού τύπου 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 15069  

Βαλβίδε̋ ασφαλεία̋ σύνδεση̋ αερίων για 
συστήματα μεταλλικών σωληνώσεων που 
χρησιμοποιούνται στη σύνδεση οικιακών 
συσκευών αερίων καυσίμων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15250  
Οικιακέ̋ συσκευέ̋ θέρμανση̋ με καύση στερεών 
καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση 
θερμότητα̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-1  

Γυψοσανίδε̋ οπλισμένε̋ με ίνε̋ - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ - Μέρο̋ 1: 
Γυψοσανίδε̋ με υφασμάτινο οπλισμό 

 Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-2  

Γυψοσανίδε̋ οπλισμένε̋ με ίνε̋ - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ - Μέρο̋ 2: 
Ινοπλισμένε̋ γυψοσανίδε̋ 

 Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15285  
Μωσαϊκοί λίθοι - Διαστασιολογημένα πλακίδια 
για δάπεδα και σκάλε̋ (εσωτερικά και εξωτερικά) 

 Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1806  
Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραμικά για 
αγωγού̋ καπνοδόχων μονού τοιχώματο̋ - 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1825-1  

Λιποσυλλέκτε̋ - Μέρο̋ 1: Αρχέ̋ σχεδιασμού, 
επιδόσει̋ και δοκιμέ̋, σήμανση και έλεγχο̋ 
ποιότητα̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-1  

Καπνοδόχοι - Απαιτήσει̋ μεταλλικών 
καπνοδόχων - Μέρο̋ 1: Προϊόντα που 
βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-2  

Καπνοδόχοι - Απαιτήσει̋ για μεταλλικέ̋ 
καπνοδόχου̋ - Μέρο̋ 2: Μεταλλικοί σωλήνε̋ και 
στοιχεία συνδέσεων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1857  
Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εσωτερικοί 
αγωγοί από σκυρόδεμα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1858  
Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Στοιχεία από 
σκυρόδεμα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 442-1  
Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτε̋ Θερμότητα̋ 
- Μέρο̋ 1:Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και απαιτήσει̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-1  

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσει̋ για τα 
υλικά στεγάνωση̋ συνδέσμων σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογέ̋ ύδρευση̋ και 
αποχέτευση̋ - Μέρο̋ 1: Βουλκανισμένο ελαστικό 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-2  

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσει̋ για τα 
υλικά στεγάνωση̋ συνδέσμων σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογέ̋ ύδρευση̋ και 
αποχέτευση̋ - Μέρο̋ 2: θερμοπλαστικά 
ελαστομερή 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-3  

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσει̋ για τα 
υλικά στεγάνωση̋ συνδέσμων σωλήνων σε 
εφαρμογέ̋ ύδρευση̋ και αποχέτευση̋ - Μέρο̋ 
3: Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου ελαστικού 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-4  

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσει̋ για τα 
υλικά ατεγάνωση̋ συνδέσμων σωλήνων σε 
εφαρμογέ̋ ύδρευση̋ και αποχέτευση̋ - Μέρο̋ 
4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 682  

Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσει̋ για τα 
υλικά στεγάνωση̋ που χρησιμοποιούνται σε 
σωλήνε̋ και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο 
και ρευστού̋ υδρογονάνθρακε̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 778  

Οικιακοί αεροθερμαντήρε̋ για θέρμανση χώρου 
με καύση αερίου, εξαναγκασμένη̋ μεταφορά̋, με 
ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν 
υπερβαίνει τα 70 kW χωρί̋ ανεμιστήρα για την 
υποστήριξη τη̋ μεταφορά̋ του αέρα καύση̋ 
ή/και των προϊόντων καύση̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 877  

Σωλήνε̋ και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι 
συνδέσει̋ του̋ και παρελκόμενα για την 
εκκένωση του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσει̋, 
μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητα̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 969  

Σωλήνε̋ από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, 
εξαρτήματα και οι συνδέσει̋ του̋ για 
σωληνώσει̋ αερίου - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 997  
Λεκάνε̋ WC και λεκάνε̋ με δοχείο πλύσεω̋ με 
ενσωματωμένη οσμοπαγίδα 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14055  
Δοχεία πλύσεω̋ (καζανάκια) για WC και 
ουρητήρια 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14516  Λουτήρε̋ για οικιακή χρήση 
ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14527  
Λεκάνε̋ καταιονιστήρων (ντουσιέρε̋) για οικιακή 
χρήση 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 15821  
Θερμαντικά σώματα σάουνα̋ πολλαπλή̋ 
τροφοδότηση̋ που λειτουργούν με κορμού̋ 
φυσικού ξύλου - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 331  
Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού 
πυθμένα για εγκαταστάσει̋ αερίου σε κτίρια 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 
Εξώφυλλα - Απαιτήσει̋ επιδόσεων και 
ασφάλεια̋ 

Κουφώματα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01 

Παράθυρα και πόρτε̋ - Πρότυπο προϊόντο̋, 
χαρακτηριστικά επίδοση̋ - Μέρο̋ 1: Παράθυρα 
και εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζού̋ 
χωρί̋ χαρακτηριστικά πυραντίσταση̋ ή/και 
διαρροή̋ καπνού 

Κουφώματα 

9 ΕΛΟΤ EN 13241-1 

Πόρτε̋ για χώρου̋ βιομηχανικού̋, εμπορικού̋ 
και στάθμευση̋ - Πρότυπο προϊόντο̋ - Μέρο̋ 1: 
Προϊόντα χωρί̋ χαρακτηριστικά πυραντίσταση̋ 
και ελέγχου καπνού  

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1125  

Είδη κιγκαλερία̋ - Διατάξει̋ εξόδων πανικού 
χειριζόμενε̋ με οριζόντια δοκό για χρήση σε 
οδεύσει̋ διαφυγή̋ - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1154  
Είδη κιγκαλερία̋ - Συσκευέ̋ ελεγχόμενου 
κλεισίματο̋ θυρών - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1155  
Είδη κιγκαλερία̋ - Ηλεκτροκίνητε̋ διατάξει̋ για 
ανακλινόμενε̋ πόρτε̋ - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

Κουφώματα 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 12209  
Είδη κιγκαλερία̋ - Κλειδαριέ̋ - Κλειδαριέ̋ 
μηχανική̋ λειτουργία̋ και κυπριά - Απαιτήσει̋ 
και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 179  

Είδη κιγκαλερία̋ - Διατάξει̋ εξόδων κινδύνου 
χειριζόμενε̋ με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, 
για χρήση σε οδεύσει̋ διαφυγή̋ - Απαιτήσει̋ και 
μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κουφώματα 

14 ΕΛΟΤ EN 1935  
Είδη κιγκαλερία̋ - Μονοαξονικοί μεντεσέδε̋ - 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμών 

Κουφώματα 

15 ΕΛΟΤ EN 14846  
Είδη κιγκαλερία̋ - Κλειδαριέ̋ - 
Ηλεκτρομηχανικέ̋ κλειδαριέ̋ και θήκε̋ - 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κουφώματα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιία̋ από άργιλο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιία̋ από πυριτικό ασβέστιο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 
Στοιχεία τοιχοποιία̋ από σκυρόδεμα (αδρανή 
συνήθη και ελαφρά)  

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 
Στοιχεία τοιχοποιία̋ από αυτόκλειστο κυψελωτό 
σκυρόδεμα  

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιία̋ από τεχνητού̋ λίθου̋  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 
Εξωτερικέ̋ περσίδε̋ - Απαιτήσει̋ επιδόσεων και 
ασφάλεια̋  

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιία̋ - Μέρο̋ 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 
Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιία̋ - Μέρο̋ 2 
κονίαμα τοιχοποιία̋ 

Κτιριακά έργα 

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 
Δομική Άσβεστο̋ - Μέρο̋ 1 Ορισμοί, 
Προδιαγραφέ̋ και Κριτήρια Συμμόρφωση̋  

Κτιριακά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 
Πλάκε̋ από φυσικού̋ λίθου̋ για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ 13165 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα από 
άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνη̋ (PUR) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα από 
ορυκτόμαλλο (MW) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικού̋ παραγόμενα προϊόντα από 
διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα από 
εξηλασμένο αφρό πολυστερίνη̋ (XPS) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα από 
φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα από 
κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα από 
ξυλόμαλλο (WW) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα από 
διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα από 
διογκωμένο φελό (ΙΟΒ) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα από ίνε̋ 
ξύλου (WF) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ 12326-1 

Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχεί̋ 
επικαλύψει̋ στεγών και επενδύσει̋ - Μέρο̋ 1: 
Προδιαγραφή προϊόντο̋ 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12057 
Προϊόντα από φυσικού̋ λίθου̋ - 
Διαστασιολογημένα πλακίδια - Απαιτήσει̋  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 
Προϊόντα από φυσικού̋ λίθου̋ - Πλάκε̋ για 
δάπεδα και σκάλε̋ - Απαιτήσει̋  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 
Προϊόντα από φυσικού̋ λίθου̋ - Πλάκε̋ για 
επενδύσει̋ - Απαιτήσει̋  

Κτιριακά έργα 

9 ΕΛΟΤ EN 13830 Πετάσματα όψεων - Πρότυπο προϊόντο̋  Κτιριακά έργα 

11 ΕΛΟΤ EN 14915 

Επιφάνειε̋ και επενδύσει̋ από φυσική ξυλεία - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση τη̋ συμμόρφωση̋ 
και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

12 ΕΛΟΤ EN 14509 

Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ̋ με 
μεταλλική κάλυψη και από τι̋ δύο όψει̋ - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα - 
Προδιαγραφέ̋ 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ 14342 
Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση 
τη̋ συμμόρφωση̋ και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ EN 13986 

Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση τη̋ συμμόρφωση̋ 
και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1158  
Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξει̋ 
συντονισμού πόρτα̋ - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1168  
Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα - 
Διάτρητε̋ πλάκε̋ με διαμήκη κενά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12004  
Κόλλε̋ για πλακίδια - Απαιτήσει̋, αξιολόγηση 
τη̋ συμμόρφωση̋, ταξινόμηση και 
χαρακτηρισμό̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12467  
Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - Προδιαγραφέ̋ 
προϊόντο̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12843  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Ιστοί και στύλοι 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12859  
Γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12860  
Συνδετικέ̋ γάζε̋ γύψου για γυψότουβλα - 
Ορισμοί, απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 12878  
Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, 
που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη 
- Προδιαγραφέ̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12951  
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση̋ - 
Σκάλε̋ στεγών μόνιμη̋ τοποθέτηση̋ - 
Προδιαγραφή προϊόντο̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1304  
Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα - Ορισμοί 
και προδιαγραφέ̋ προϊόντων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13224  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία προκατασκευασμένων δαπέδων με 
νευρώσει̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13225  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13279-1  
Συνδετικά και επιχρίσματα από γύψο - Μέρο̋ 1: 
Ορισμοί και απαιτήσει̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1344  
Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13454-1  

Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιομηχανικώ̋ 
παραγόμενα μίγματα για επικαλύψει̋ δαπέδων 
με βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρο̋ 1: Ορισμοί 
και απαιτήσει̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-1  

Μεταλλικά πλέγματα και γωνιέ̋ - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ - Μέρο̋ 1: 
Εσωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-2  

Μεταλλικά πλέγματα και γωνίε̋ - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ - Μέρο̋ 2: 
Εξωτερικά επιχρίσματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13693  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Ειδικά στοιχεία για στέγε̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13707  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση̋ - Οπλισμένα 
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωση̋ δωμάτων - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13747  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Προκατασκευασμένε̋ πλάκε̋ για συστήματα 
δαπέδων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-1  
Πλάκε̋ από μωσαϊκό - Μέρο̋ 1: Πλάκε̋ από 
μωσαϊκό για εσωτερική χρήση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-2  
Πλάκε̋ από μωσαϊκό - Μέρο̋ 2: Πλάκε̋ από 
μωσαϊκό για εξωτερική χρήση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13813  
Υλικό επικάλυψη̋ και επιχρίσει̋ δαπέδων - 
Υλικό επικάλυψη̋ - Ιδιότητε̋ και απαιτήσει̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13815  
Χυτά, γύψινα, ινοπλισμένα προϊόντα - Ορισμοί, 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-1  

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση̋ - Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρο̋ 1: 
Υποστρώματα για ασυνεχεί̋ επικαλύψει̋ στεγών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-2  

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση̋ - Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρο̋ 2: 
Υποστρώματα τοίχων 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 13915  
Προκατασκευασμένα πετάσματα γυψοσανίδων 
με πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13950  
Σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα γυψο-
σανίδων - Ορισμοί, απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13956  

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση̋ - Πλαστικά και 
ελαστομερή φύλλα στεγάνωση̋ δωμάτων - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13963  
Υλικά αρμών για γυψοσανίδε̋ - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13964  Ψευδοροφέ̋ - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13967  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση̋ - Πλαστικά και 
ελαστομερή φύλλα στεγάνωση̋ υπογείων και 
άλλων χώρων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13969  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση̋ - Ασφαλτικά 
φύλλα στεγάνωση̋ υπογείων και άλλων χώρων - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13970  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση̋ - Ασφαλτόπανα 
για τον έλεγχο τη̋ διαπερατότητα̋ των ατμών - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13978-1  

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Προκατασκευασμένοι χώροι στάθμευση̋ 
αυτοκινήτων - Μέρο̋ 1: Απαιτήσει̋ για χώρου̋ 
στάθμευση̋ από οπλισμένο σκυρόδεμα 
μονολιθική̋ κατασκευή̋ ή αποτελούμενου̋ από 
ανεξάρτητα οτοιχεία συγκεκριμένων διαστάσεων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13984  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση̋ - Πλαστικά και 
ελαστομερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητα̋ 
ατμών - Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14016-1  

Συνδετικά από μαγνησίτη για επικαλύψει̋ - 
Καυστική μαγνησία και χλωριούχο μαγνήσιο - 
Μέρο̋ 1: Ορισμοί, απαιτήσει̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14041  
Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και 
πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδου - Βασικά 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14063-1  

Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου 
κατασκευαζόμενα προϊόντα ελαφροβαρών 
αδρανών διογκωμένη̋ αργίλου (LWA) - Μέρο̋ 1: 
Προδιαγραφή για χαλαρή̋ πλήρωση̋ προϊόντα 
πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14064-1  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα 
ορυκτόμαλλου (MW) για επιτόπια εφαρμογή 
χαλαρή̋ πλήρωση̋ - Μέρο̋ 1: Προδιαγραφή για 
χαλαρή̋ πλήρωση̋ προϊόντα πριν την 
εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14190  
Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία - 
Ορισμοί, απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14195  
Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα 
γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14209  
Προδιαμορφωμένε̋ κορνίζε̋ από γύψο 
επενδεδυμένε̋ με χαρτί - Ορισμοί, απαιτήσει̋ και 
μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14246  
Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφέ̋ - Ορισμοί, 
απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14316-1  

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 
διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρο̋ 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρή̋ 
πλήρωση̋ προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14317-1  

Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 
διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - Μέρο̋ 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρή̋ 
πλήρωση̋ προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14353  
Μεταλλικέ̋ γωνίε̋ και ελάσματα για γυψοσανίδε̋ 
- Ορισμοί, απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14411  
Κεραμικά πλακίδια - Ορισμοί, ταξινόμηση, 
χαρακτηριστικά και σήμανση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14496  
Συγκολλητικά με βάση το γύψο για σύνθετα 
θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα και γυψοσανίδε̋ 
- Ορισμοί, απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14566  
Μηχανικά στερεωτικά για συστήματα 
γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14716  
Ψευδοροφέ̋ υπό τάνυση - Απαιτήσει̋ και 
μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14782  
Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για στέγαση, 
εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση - 
Προδιαγραφή προϊόντο̋ και απαιτήσει̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14783  

Πλήρω̋ στηριζόμενα μεταλλικά φύλλα και ταινίε̋ 
για στέγαση, εξωτερικέ̋ επικαλύψει̋ και 
εσωτερικέ̋ επενδύσει̋ - Προδιαγραφή 
προϊόντο̋ και απαιτήσει̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14843  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Κλίμακε̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14904  
Επιφάνειε̋ αθλητικών χώρων - Επιφάνειε̋ 
εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14933  

Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα 
πλήρωση̋ για εφαρμογέ̋ πολιτικού μηχανικού - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα από 
διογκωμένη πολυοτερίνη (EPS) - Προδιαγραφέ̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14934  

Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα 
πλήρωση̋ για εφαρμογέ̋ πολιτικού μηχανικού - 
Βιομηχανικώ̋ παραγόμενα προϊόντα από 
αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη̋ (XPS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14967  
Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση̋ - Ασφαλτικά 
φύλλα υγρομόνωση̋ τοίχων - Ορισμοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14991  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία θεμελίωση̋ 

Κτιριακά έργα 
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Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14992  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία προκατασκευασμένων τοίχων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-1  

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Συστήματα δαπέδων από δοκού̋ και στοιχεία 
πλήρωση̋ - Μέρο̋ 1: Δοκοί 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-4  

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Συστήματα δαπέδων από δοκού̋ και στοιχεία 
πλήρωση̋ - Μέρο̋ 4: Στοιχεία πλήρωση̋ από 
διογκωμένη πολυοτερίνη 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15102  
Διακοσμητικέ̋ επικαλύψει̋ τοίχων - Προϊόντα σε 
μορφή ρολλών και φύλλων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1520  
Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από 
σκυρόδεμα ελαφρών αδρανών ανοιχτή̋ δομή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15435  

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με συνήθη ή 
ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητε̋ προϊόντο̋ και 
επίδοση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15498  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με ροκανίδια 
ξύλου - Ιδιότητε̋ προϊόντο̋ και επίδοση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15824  
Προδιαγραφέ̋ για εξωτερικά και εσωτερικά 
επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1873  
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση̋ - 
Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτε̋ - Προδιαγραφή 
προϊόντο̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 413-1  
Τσιμέντο τοιχοποιία̋ - Μέρο̋ 1: Σύνθεση, 
προδιαγραφέ̋ και κριτήρια συμμόρφωση̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 438-7  

Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλή̋ συμπίεση̋ 
(HPL) - Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενε̋ 
ρητίνε̋ (συνήθω̋ αποκαλούμενα πολύστρωμα) - 
Μέρο̋ 7: Συμπαγή πολύστρωμα και σύνθετα 
πλαίσια από HPL για εσωτερικέ̋ και εξωτερικέ̋ 
επενδύσει̋ τοίχων και οροφών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 490  
Κεραμίδια και εξαρτήματα του̋ από σκυρόδεμα 
για επικαλύψει̋ στεγών και επενδύσει̋ τοίχων - 
Προδιαγραφέ̋ προϊόντο̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 492  
Πλακίδια από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα - 
Προδιαγραφή προϊόντο̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 494  
Σχηματοποιημένε̋ πλάκε̋ από ινοτσιμέντο και 
εξαρτήματα - Προδιαγραφή προϊόντο̋ και 
μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 516  

Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση̋ - 
Εγκαταστάσει̋ πρόσβαση̋ στεγών - Διάδρομοι 
επικοινωνία̋, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάση̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 517  
Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγαση̋ - 
Άγκιστρα ασφαλεία̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 520  
Γυψοσανίδε̋ - Ορισμοί, απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 534  
Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή 
προϊόντο̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 544  
Ασφαλτικέ̋ πλάκε̋ με ενίσχυση από ορυκτό 
ή/και συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντο̋ 
και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 771-6  
Προδιαγραφέ̋ στοιχείων τοιχοποιία̋ - Μέρο̋ 6: 
Στοιχεία τοιχοποιία̋ από φυσικό λίθο 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-1  

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 
τοιχοποιία̋ - Μέρο̋ 1: Αγκύρια, λάμε̋ 
στερέωση̋, λάμε̋ ανάρτηση̋ και στηρίγματα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-2  
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 
τοιχοποιία̋ - Μέρο̋ 2: Υπέρθυρα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-3  

Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα 
τοιχοποιία̋ - Μέρο̋ 3: Χαλύβδινο πλέγμα 
οπλισμού οριζόντιων αρμών. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 13245-2  

Πλαστικά - Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο 
πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακέ̋ 
εφαρμογέ̋ - Μέρο̋ 2: Προφίλ από PVC - U και 
PVC - UE για τελειώματα εσωτερικού και 
εξωτερικού τοιχώματο̋ και οροφή̋ 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14303  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και 
βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ - Βιομηχανικά 
παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14304  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ - Βιομηχανικό̋ 
παραγόμενα προϊόντα από εύκαμπτο αφρό 
ελαστομερού̋ (FEF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14305  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ - Βιομηχανικά 
παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) 
- Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14306  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ - Βιομηχανικό̋ 
παραγόμενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο 
(CS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14307  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ - Βιομηχανικό̋ 
παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό 
πολυοτερίνη̋ (XPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14308  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
κτίρια και βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ - 
Βιομηχανικό̋ παραγόμενα προϊόντα από 
άκαμπτο αφρό πολυουρεθάνη̋ (PUR) και 
πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14309  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ - Βιομηχανικό̋ 
παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη 
πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14313  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ - Βιομηχανικό̋ 
παραγόμενα προϊόντα από αφρό 
πολυαιθυλενίου (PEF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 
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Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

15 ΕΛΟΤ EN 14314  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ - Βιομηχανικό̋ 
παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) 
- Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14963  

Επικαλύψει̋ στεγών - Συνεχεί̋ φωτοπερατέ̋ 
στέγε̋ από πλαστικό υλικό με ή χωρί̋ 
ορθοστάτε̋ - Ταξινόμηση απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμών 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-2  

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Συστήματα δαπέδων από δοκού̋ και στοιχεία 
πλήρωση̋ - Μέρο̋ 2: Στοιχεία πλήρωση̋ από 
σκυρόδεμα 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-3  

Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Συστήματα δαπέδων από δοκού̋ και στοιχεία 
πλήρωση̋ - Μέρο̋ 3: Στοιχεία πλήρωση̋ από 
άργιλο 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15599-1  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ - Eni τόπου 
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 
διογκωμένου περλίτη (EP) - Μέρο̋ 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρή̋ 
πλήρωση̋ προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15600-1  

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό 
και βιομηχανικέ̋ εγκαταστάσει̋ - Eni τόπου 
κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα 
διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - Μέρο̋ 1: 
Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρή̋ 
πλήρωση̋ προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10025-1  

Προϊόντα θερμή̋ έλαση̋ για χάλυβε̋ 
κατασκευών - Μέρο̋ 1: Γενικοί τεχνικοί όροι 
παράδοση̋ 

Μεταλλικέ̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4  

Ανοξείδωτοι χάλυβε̋ - Μέρο̋ 4: Τεχνικοί όροι 
παράδοση̋ για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακε̋ 
και χαλυβδοταινίε̋ ανθεκτικέ̋ σε διάβρωση για 
δομικέ̋ χρήσει̋ 

Μεταλλικέ̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5  

Ανοξείδωτοι χάλυβε̋ - Μέρο̋ 5: Τεχνικοί όροι 
παράδοση̋ χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση 
για ράβδου̋, χονδροσύρματα, σύρματα, 
διατομέ̋ και στιλπνά προϊόντα για δομικέ̋ 
χρήσει̋ 

Μεταλλικέ̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1  

Κοίλε̋ διατομέ̋ κατασκευών με τελική 
κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένου̋ και 
λεπτόκοκκου̋ χάλυβε̋ - Μέρο̋ 1: Τεχνικοί όροι 
παράδοση̋ 

Μεταλλικέ̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1  

Συγκολλητέ̋ κοίλε̋ διατομέ̋ κατασκευών 
διαμορφωμένε̋ εν ψυχρώ από μη κεκραμένου̋ 
και λεπτόκοκκου̋ χάλυβε̋ - Μέρο̋ 1: Τεχνικοί 
όροι παράδοση̋ 

Μεταλλικέ̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 10340  Χυτοχάλυβε̋ κατασκευών 
Μεταλλικέ̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 10343  
Χάλυβε̋ βαφή̋ και επαναφορά̋ για δομικέ̋ 
χρήσει̋ - Τεχνικοί όροι παράδοση̋ 

Μεταλλικέ̋ 
κατασκευέ̋ 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 13479  

Αναλώσιμα συγκόλληση̋ - Πρότυπο γενικό 
προϊόν για πλήρωση μετάλλων και 
συλλιπάσματα για συγκόλληση με τήξη 
μεταλλικών υλικών 

Μεταλλικέ̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 15048-1  
Κατασκευή συναρμολόγηση̋ κοχλίωση̋ χωρί̋ 
προφόρτιση - Μέρο̋ 1: Γενικέ̋ απαιτήσει̋ 

Μεταλλικέ̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 15088  
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά 
προϊόντα για κατασκευέ̋ - Τεχνικέ̋ συνθήκε̋ 
ελέγχου και παράδοση̋ 

Μεταλλικέ̋ 
κατασκευέ̋ 

15 ΕΛΟΤ EN 1090-1  

Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο 
- Μέρο̋ 1: Απαιτήσει̋ για την αξιολόγηση τη̋ 
συμμόρφωση̋ των δομικών στοιχείων 

Μεταλλικέ̋ 
κατασκευέ̋ 

10 ΕΛΟΤ ΕΝ 14250 

Ξύλινε̋ κατασκευέ̋ - Απαιτήσει̋ προϊόντο̋ για 
προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη 
μεταλλική πλάκα συναρμολόγηση̋ 

Ξύλινε̋ 
κατασκευέ̋ 

11 ΕΛΟΤ EN 14374 
Δομική ξυλεία - Πολυστρωματικέ̋ επικαλύψει̋ 
δομική̋ ξυλεία̋ – Απαιτήσει̋ 

Ξύλινε̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14080  
Ξύλινε̋ κατασκευέ̋ - Αντικολλητή ξυλεία - 
Απαιτήσει̋ 

Ξύλινε̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14081-1  

Ξύλινε̋ κατασκευέ̋ - Δομική ξυλεία ορθογωνική̋ 
διατομή̋ ταξινομημένη με την αντοχή τη̋ - 
Μέρο̋ 1: Γενικέ̋ απαιτήσει̋ 

Ξύλινε̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14545  Ξύλινε̋ κατασκευέ̋ - Σύνδεσμοι - Απαιτήσει̋ 
Ξύλινε̋ 
κατασκευέ̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 14592  
Ξύλινε̋ κατασκευέ̋ - Στερεωτικά με οπή - 
Απαιτήσει̋ 

Ξύλινε̋ 
κατασκευέ̋ 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

Ελαφρά αδρανή - Μέρο̋ 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων 
και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη 
σταθεροποιημένα υλικά 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 

Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών 
επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων 
περιοχών κυκλοφορία̋ οχημάτων 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με 
υδραυλικέ̋ κονίε̋, ή μη σταθεροποιημένων για 
χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 

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

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρο̋ 4: Κυλινδρικά 
εφέδρανα 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρο̋ 6: Εφέδρανα 
εξισορρόπιση̋ 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 
Εφέδρανα κατασκευών - Μέρο̋ 7: Εφέδρανα 
σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 
Κράσπεδα από φυσικού̋ λίθου̋ για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12352  
Εξοπλισμό̋ ελέγχου κυκλοφορία̋ - 
Προειδοποιητικοί σηματοδότε̋ και σηματοδότε̋ 
ασφάλεια̋ 

Οδοποιία 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 12368  
Εξοπλισμό̋ ελέγχου κυκλοφορία̋ - Φωτεινοί 
σηματοδότε̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12676-1  
Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρο̋ 1: 
Επίδοση και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12966-1  

Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδε̋ 
μεταβαλλόμενων μηνυμάτων - Μέρο̋ 1: 
Πρότυπο προϊόντο̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-1  
Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφέ̋ υλικών - 
Μέρο̋ 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-2  

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφέ̋ υλικών - Μέρο̋ 
2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτέ̋ 
στρώσει̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-3  
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφέ̋ υλικών - Μέρο̋ 
3: Μαλακά ασφαλτομίγματα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-4  

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφέ̋ υλικών - Μέρο̋ 
4: Ασφαλτομίγματα εν θερμώ (Hot Rolled 
Asphalt) 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-5  
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφέ̋ υλικών - Μέρο̋ 
5: Ασφαλτική σκυρομαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-6  
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφέ̋ υλικών - Μέρο̋ 
6: Ασφαλτομαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7  
Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφέ̋ υλικών - Μέρο̋ 
7: Πορώδε̋ ασφαλτόμιγμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1317-5  

Οδικά συστήματα αναχαίτιση̋ - Μέρο̋ 5: 
Απαιτήσει̋ προϊόντο̋ και αξιολόγηση τη̋ 
συμμόρφωση̋ για συστήματα αναχαίτιση̋ 
οχημάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-3  
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρο̋ 3: Ελαστομερή 
εφέδρανα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-5  
Εφέδρανα δομημάτων - Μέρο̋ 5: Εφέδρανα 
εγκιβωτισμένου ελαστομερού̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-8  
Eφέδρανα δομημάτων - Μέρο̋ 8: Eφέδρανα 
οδήγηση̋ και εφέδρανα συγκράτηση̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13808  
Άσφαλτο̋ και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών 
γαλακτωμάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13877-3  

Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρο̋ 3: 
Προδιαγραφέ̋ για χρήση βλήτρων σε 
οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13924  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - 
Προδιαγραφέ̋ για ασφάλτου̋ οδοστρωσία̋ 
υψηλή̋ σκληρότητα̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14023  
Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών, για τροποποιημένη άσφαλτο με 
πολυμερή 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-1  
Υλικά πλήρωση̋ και σφράγιση̋ αρμών - Μέρο̋ 
1: Προδιαγραφέ̋ για θερμά υλικά σφράγιση̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-2  
Υλικά πλήρωση̋ και σφράγιση̋ αρμών - Μέρο̋ 
2: Προδιαγραφέ̋ για ψυχρά υλικά σφράγιση̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-3  

Υλικά πλήρωση̋ και σφράγιση̋ αρμών - Μέρο̋ 
3: Προδιαγραφέ̋ για προδιαμορφώμενα υλικά 
σφράγιση̋ 

Οδοποιία 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 1423  

Προϊόντα οριζόντια̋ σήμανση̋ οδών - Προϊόντα 
επίπαση̋ - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά 
αδρανή και μίγματα αυτών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14388  
Διατάξει̋ μείωση̋ θορύβου από οδική 
κυκλοφορία - Προδιαγραφέ̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14399-1  
Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλή̋ αντοχή̋ για 
προένταση - Μέρο̋ 1: Γενικέ̋ απαιτήσει̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1463-1  

Υλικά οριζόντια̋ σήμανση̋ οδών - 
Ανακλαστήρε̋ οδοστρωμάτων - Μέρο̋ 1: 
Απαιτήσει̋ αρχικών επιδόσεων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695  

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωση̋ - Οπλισμένα 
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωση̋ καταστρωμάτων 
γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών 
από σκυρόδεμα με κυκλοφορία οχημάτων - 
Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία γεφυρών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129  Αντισεισμικά συστήματα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15258  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Στοιχεία τοίχων αντιστήριξη̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15322  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο 
προδιαγραφών για διαλύματα και 
ρευστοποιημένα συνδετικά ασφαλτικών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15381  
Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
χρήση σε οδοστρώματα και ασφαλτοτάπητε̋ 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15382  
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην υποδομή 
συγκοινωνιακών έργων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 523  
Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από 
περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, 
απαιτήσει̋, έλεγχο̋ ποιότητα̋ 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-1  
Σταθερέ̋ πινακίδε̋ κατακόρυφη̋ οδική̋ 
σήμανση̋ - Μέρο̋ 1: Σταθερέ̋ πινακίδε̋ 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-2  

Σταθερέ̋ πινακίδε̋ κατακόρυφη̋ οδική̋ 
σήμανση̋ - Μέρο̋ 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα 
στοιχεία σήμανση̋ νησίδων 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-3  

Σταθερέ̋ πινακίδε̋ κατακόρυφη̋ οδική̋ 
σήμανση̋ - Μέρο̋ 3: Οριοδείκτε̋ και 
οπισθοανακλαστικά στοιχεία 

Οδοποιία 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 

Ιστοί φωτισμού - Μέρο̋ 4: Απαιτήσει̋ για ιστού̋ 
φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο 
σκυρόδεμα  

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 
Ιστοί φωτισμού - Μέρο̋ 5: Απαιτήσει̋ για 
χαλύβδινου̋ ιστού̋ φωτισμού 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 
Ιστοί φωτισμού - Μέρο̋ 6: Απαιτήσει̋ για ιστού̋ 
φωτισμού από αλουμίνιο 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 

Ιστοί φωτισμού - Μέρο̋ 7: Απαιτήσει̋ για ιστού̋ 
φωτισμού από οπλισμένο με ίνε̋ σύνθετο 
πολυμερέ̋ 

Οδοποιία κλπ 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 
Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσει̋ και 
μέθοδοι δοκιμή̋ 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 
Πλάκε̋ πεζοδρομίου από σκυρόδεμα - 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα - Απαιτήσει̋ και 
μέθοδοι δοκιμή̋ 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13251 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για χρήση σε υπόγεια έργα, θεμελιώσει̋ και 
κατασκευών αντιστήριξη̋ 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13252 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και 
σχετικών με αυτά προϊόντων για χρήση σε 
συστήματα αποστράγγιση̋ 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 
Κυβόλιθοι από φυσικού̋ λίθου̋ για εξωτερική 
πλακόστρωση - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ 

Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ EN 12271  Επιφανειακέ̋ επαλείψει̋ - Προδιαγραφέ̋ ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12273  Επιστρώσει̋ με ασφαλτοπολτό - Απαιτήσει̋ ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12794  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Πάσσαλοι θεμελίωση̋ 

ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα C02 - Μέρο̋ 1: Απαιτήσει̋ και 
μέθοδοι δοκιμή̋ για αυτόματο ηλεκτρικό έλεγχο 
και μηχανισμού̋ χρονο - καθυστέρηση̋ 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-13 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 13: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για βαλβίδε̋ 
ελέγχου και βαλβίδε̋ αντεπιστροφή̋ 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρο̋ 3: Εγκαταστάσει̋ ξηρού συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 
Μέρο̋ 4: Υδροκίνητε̋ διατάξει̋ συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 671-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Συστήματα με 
εύκαμπτου̋ σωλήνε̋ - Μέρο̋ 1: Πυροσβεστικέ̋ 
φωλιέ̋ με ημιάκαμπτο σωλήνα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 10: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για 
πρεσσαριστού̋ διακόπτε̋ 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 11: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για μηχανικέ̋ 
διατάξει̋ ζύγιση̋ 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για οτυστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 12: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για πνευματικέ̋ 
διατάξει̋ συναγερμού 

Πυρασφάλεια 
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ΚΩΔ. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 2 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για μη αυτόματο 
ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξει̋ καθυστέρηση̋ 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 3: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για χειροκίνητου̋ 
μηχανισμού̋ ενεργοποίηση̋ και διακοπή̋ 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 4: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για εξαρτήματα 
βαλβίδων δοχείου και του̋ ενεργοποιητέ̋ του̋ 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα πυρόσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 5: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για επιλογή 
βαλβίδων υψηλή̋ και χαμηλή̋ πίεση̋ και των 
ενεργοποιητών του̋ σε συστήματα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 6: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για το μη 
ηλεκτρικά αδρανοποιημένο μηχανισμό σε 
συστήματα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 7: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για ακροφύσια 
σε συστήματα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 9: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για ειδικού̋ 
πυρανιχνευτέ̋ 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρο̋ 1: Καταιονητήρε̋ 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρο̋ 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική 
βαλβίδα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 
Μέρο̋ 5: Ανιχνευτέ̋ ροή̋ νερού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Συστήματα 
σκόνη̋ - Μέρο̋ 1: Απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ για εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Συστήματα 
σκόνη̋ - Μέρο̋ 2: Σχεδιασμό̋, κατασκευή και 
συντήρηση 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Συστήματα 
αφρού - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για 
εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Συστήματα με 
σωλήνε̋ - Μέρο̋ 2 Συστήματα με 
επιπεδούμενου̋ σωλήνε̋ 

Πυρασφάλεια 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 1: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για ηλεκτρικέ̋ 
διατάξει̋ αυτομάτου ελέγχου και 
χρονοκαθυστέρηση̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 10: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για μανόμετρα 
και πρεσσοστατικού̋ διακόπτε̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 11: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για μηχανικέ̋ 
διατάξει̋ ζύγιση̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 12: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για πνευματικέ̋ 
διατάξει̋ συναγερμού. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 13: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για βαλβίδε̋ 
ελέγχου και βαλβίδε̋ αντεπιστροφή̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 2: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για μη ηλεκτρικέ̋ 
διατάξει̋ αυτομάτου ελέγχου και 
χρονοκαθυστέρηση̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 3: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για χειροκίνητου̋ 
μηχανισμού̋ ενεργοποίηση̋ και διακοπή̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 4: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για εξαρτήματα 
βαλβίδων δοχείων και των ενεργοποιητών του̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 5: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για βαλβίδε̋ 
επιλογή̋ υψηλή̋ και χαμηλή̋ πίεση̋ και των 
ενεργοποιητών σε συστήματα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 6: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για το μη 
ηλεκτρικό αδρανοποιημένο μηχανισμό με 
συστήματα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 7: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για ακροφύσια 
σε συστήματα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 8: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για συνδέσμου̋  

Πυρασφάλεια 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα κατάσβεση̋ με αέριο - Μέρο̋ 9: 
Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμή̋ για ειδικού̋ 
πυρανιχνευτέ̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητα̋ - 
Μέρο̋ 1: Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02 

Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητα̋ - 
Μέρο̋ 2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και 
ανεμιστήρε̋ απαγωγή̋ θερμότητα̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03 

Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητα̋ - 
Μέρο̋ 3: Προδιαγραφή για μηχανισμού̋ 
απαγωγή̋ καπνού και θερμότητα̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06 

Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητα̋ - 
Μέρο̋ 6: Προδιαγραφή για συστήματα 
διαφορική̋ πίεση̋ - Σύνεργα εξαρτημάτων  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10 
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητα̋ - 
Μέρο̋ 10: Παροχέ̋ ενέργεια̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 

Μόνιμασυστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρο̋ 1: Καταιονιτήρε̋  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρο̋ 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική 
βαλβίδα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού 
- Μέρο̋ 3: Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 
Μέρο̋ 4: Υδροκίνητε̋ διατάξει̋ συναγερμού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Εξαρτήματα 
για συστήματα καταιονισμού ψεκασμού νερού - 
Μέρο̋ 5: Ανιχνευτέ̋ ροή̋ νερού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Συστήματα 
σκόνη̋ - Μέρο̋ 1: Απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ για εξαρτήματα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Συστήματα 
σκόνη̋ - Μέρο̋ 2: Σχεδιασμό̋, κατασκευή και 
συντήρηση  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεση̋ - Συστήματα 
αφρού - Μέρο̋ 1: Απαιτήσει̋ και μέθοδοι 
δοκιμή̋ για εξαρτήματα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 Διατάξει̋ ανιχνευτών καπνού  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 
Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 2: Εξοπλισμό̋ ελέγχου και ενδείξεων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03 
Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 3: Ηχητικέ̋ διατάξει̋ συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 
Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 4: Εξοπλισμό̋ παροχή̋ ισχύο̋ 

Πυρασφάλεια 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05 

Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 5: Ανιχνευτέ̋ θερμότητα̋ - Σημειακοί 
ανιχνευτέ̋ 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 

Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 7: Ανιχνευτέ̋ καπνού - Σημειακοί 
ανιχνευτέ̋ που λειτουργούν με διάχυτο φώ̋, 
δέσμη φωτό̋ ή ιονισμό 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10 

Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 10: Ανιχνευτέ̋ φλόγα̋ - Σημειακοί 
ανιχνευτέ̋ 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11 
Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 11: Εκκινητέ̋ χειρό̋ 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12 

Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 12: Ανιχνευτέ̋ καπνού - Γραμμικοί 
ανιχνευτέ̋ που λειτουργούν με ακτίνα φωτό̋ 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17 
Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 17: Απομονωτέ̋ βραχυκυκλώματο̋ 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18 
Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 18: Συσκευέ̋ εισαγωγή̋/εξαγωγή̋ 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20 
Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτέ̋ καπνού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 

Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 21: Εξοπλισμό̋ μετάδοση̋ συναγερμού 
και σημάτων προειδοποίηση̋ για την ύπαρξη 
σφαλμάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25 
Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήματα 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-16  

Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 16: Εξοπλισμό̋ ελέγχου και ενδείξεων 
συναγερμού με φωνή 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-24  

Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 24: Μέρη συστημάτων συναγερμού με 
φωνή - Μεγάφωνα 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-7  
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητα̋ - 
Μέρο̋ 7: Διατομέ̋ αγωγών καπνού 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-8  
Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητα̋ - 
Μέρο̋ 8: Διαφράγματα ελέγχου καπνού 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 15650  Αερισμό̋ κτιρίων - Πυροδιαφράγματα Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 54-23  

Συστήματα πυρανίχνευση̋ και συναγερμού - 
Μέρο̋ 23: Διατάξει̋ συναγερμού - Οπτικέ̋ 
διατάξει̋ συναγερμού 

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρμα σιδηροδρομικών γραμμών Σιδηροδρομικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13250 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για 
χρήση στην κατασκευή σιδηροδρόμων 

Σιδηροδρομικά 

9 ΕΛΟΤ EN 1279-5 

Υαλο̋ για δομική χρήση - Μονάδε̋ μονωτικών 
υαλοστασίων - Μέρο̋ 5: Αξιολόγηση τη̋ 
συμμόρφωση̋  

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14179-2 

Υαλο̋ για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ-
ριτική ύαλο̋ ασφαλεία̋ σκληρυμένη θερμικά και 
κατεργασμένη με Heat Soak - Μέρο̋ 2: Αξιολό-
γηση τη̋ συμμόρφωση̋/Πρότυπο προϊόντο̋  

Υαλουργικά 
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ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

9 ΕΛΟΤ EN 14321-2 

Υαλο̋ για δομική χρήση - Θερμικά σκληρυμένη 
ύαλο̋ ασφαλεία̋ με βάση πυριτικέ̋ αλκαλικέ̋ 
γαίε̋ - Μέρο̋ 2: Αξιολόγηση τη̋ 
συμμόρφωση̋/Πρότυπο προϊόντο̋  

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14449 

Υαλο̋ για δομική χρήση - Ύαλο̋ πολλαπλών 
στρώσεων και ύαλο̋ ασφαλεία̋ πολλαπλών 
στρώσεων - Αξιολόγηση τη̋ 
συμμόρφωση̋/Πρότυπο προϊόντο̋  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1036-2  

Ύαλο̋ δομική̋ χρήση̋ - Καθρέπτε̋ από 
επίπεδο γυαλί με επικάλυψη αργύρου για 
εσωτερική χρήση - Μέρο̋ 2: Αξιολόγηση 
συμμόρφωση̋, πρότυπο προϊόντο̋ 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1051-2  

Yαλο̋ για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμηση̋ 
και επιστρώσεων - Μέρο̋ 2: Αξιολόγηση τη̋ 
συμμόρφωση̋/ Πρότυπο προϊόντο̋ 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1096-4  

Yαλο̋ για δομική χρήση - Επενδυμένη ύαλο̋ - 
Μέρο̋ 4: Αξιολόγηση τη̋ 
συμμόρφωση̋/Πρότυπο προϊόντο̋ 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12150-2  

Ύαλο̋ για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη 
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο̋ - Μέρο̋ 2: 
Αξιολόγηση τη̋ συμμόρφωση̋/Πρότυπο 
προϊόντο̋ 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12337-2  

Ύαλο̋ για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - 
πυριτική ύαλο̋ ενισχυμένη χημικά - Μέρο̋ 2: 
Αξιολόγηση τη̋ συμμόρφωση̋/Πρότυπο 
προϊόντο̋ 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 13024-2  

Ύαλο̋ για δομική χρήση - θερμικά σκληρυμένη 
βοριοπυριτική ύαλο̋ ασφαλεία̋ - Μέρο̋ 2: 
Αξιολόγηση τη̋ συμμόρφωση̋/Πρότυπο 
προϊόντο̋ 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 14178-2  

Υαλο̋ για δομική χρήση - Προϊόντα υάλου με 
βάση πυριτικέ̋ αλκαλικέ̋ γαίε̋ - Μέρο̋ 2: 
Αξιολόγηση τη̋ συμμόρφωση̋/Πρότυπο 
προϊόντο̋ 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-1-2  

Yαλο̋ για δομική χρήση - Ειδικά βασικά 
προϊόντα - Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρο̋ 1 - 2: 
Αξιολόγηση τη̋ συμμόρφωση̋/Πρότυπο 
προϊόντο̋ 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-2-2  

Yαλο̋ για δομική χρήση - Ειδικά βασικά 
προϊόντα - Μέρο̋ 2 - 2: Υαλοκεραμικά - 
Αξιολόγηση τη̋ συμμόρφωση̋/Πρότυπο 
προϊόντο̋ 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1863-2:  

Ύαλο̋ για δομική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - 
πυριτική ύαλο̋ ενισχυμένη θερμικά - Μέρο̋ 2: 
Αξιολόγηση τη̋ συμμόρφωση̋/Πρότυπο 
προϊόντο̋ 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 572-9  

Ύαλο̋ για δομική χρήση - Βασικά προϊόντα από 
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρο̋ 9: 
Αξιολόγηση τη̋ συμμόρφωση̋/πρότυπο 
προϊόντο̋ 

Υαλουργικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13253 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και 
σχετικών με αυτά προϊόντων σε συστήματα 
ελέγχου εξωτερική̋ διάβρωση̋ 

Υδραυλικά έργα 
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Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

5 ΕΛΟΤ EN 13254 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για χρήση στην κατασκευή δεξαμενών και 
φραγμάτων 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για χρήση στην κατασκευή καναλιών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και 
υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και 
υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 

Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με 
γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασμάτων και σχετικών με αυτά προϊόντων 
για έργα αντιρρύπανση̋ υγρών αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10224  

Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνε̋ και εξαρτήματα 
για τη μεταφορά υδατικών υγρών 
συμπεριλαμβανομένου του ύδατο̋ για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 
παράδοση̋ 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10255  
Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνε̋ κατάλληλοι για 
συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων - 
Τεχνικοί όροι παράδοση̋ 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10311  
Συνδέσει̋ χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 
για τη μεταφορά ύδατο̋ και άλλων υδατικών 
υγρών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10312  

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνε̋ 
μεταφορά̋ υδατικών υγρών 
συμπεριλαμβανομένου του ύδατο̋ για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 
παράδοση̋ 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13101  
Βαθμίδε̋ φρεατίων επίσκεψη̋ - Απαιτήσει̋, 
σήμανση, δοκιμέ̋ και αξιολόγηση τη̋ 
συμμόρφωση̋ 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13361  
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
δεξαμενών και φραγμάτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13362  
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
αυλακιών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13491  
Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγματο̋ υγρών 
στην κατασκευή σηράγγων και υπόγειων έργων 

Υδραυλικά έργα 
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Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

14 ΕΛΟΤ EN 13492  

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
χώρων απόθεση̋ υγρών αποβλήτων, σταθμών 
μεταφορά̋ ή δευτερεύουσα̋ αποθήκευση̋ 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13493  

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
χώρων αποθήκευση̋ και διάθεση̋ στερεών 
αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1433  

Κανάλια αποστράγγιση̋ σε ζώνε̋ κυκλοφορία̋ 
πεζών και οχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμό̋ 
και απαιτήσει̋ δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση 
τη̋ συμμόρφωση̋ 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14396  Σταθερέ̋ κλίμακε̋ ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14680  
Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερμοπλαστικών 
σωλήνων χωρί̋ πίεση - Προδιαγραφέ̋ 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14814  
Συγκολλητικά για τα συστήματα πλαστικών 
σωληνώσεων για ρευστά υπό πίεση - 
Προδιαγραφέ̋ 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14844  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 
Οχετοί ορθογωνική̋ διατομή̋ 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1916  
Τσιμεντοσωλήνε̋ και ειδικά τεμάχια από 
σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με 
ίνε̋ χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1917  

Ανθρωποθυρίδε̋ και φρεάτια επίσκεψη̋ από 
σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με 
ίνε̋ χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 295-10  

Εφυαλωμένοι πήλινοι σωλήνε̋, εξαρτήματα και 
σύνδεσμοι του̋ για αποχετεύσει̋ και υπονόμου̋ 
- Μέρο̋ 10: Απαιτήσει̋ επίδοση̋ 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 588-2  

Σωλήνε̋ από ινοτσιμέντο για οχετού̋ και 
αποχετεύσει̋ - Μέρο̋ 2: Ανθρωποθυρίδε̋ και 
θυρίδε̋ επίσκεψη̋ 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 598  
Σωλήνε̋ από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, 
εξαρτήματα και οι συνδέσει̋ του̋ για εφαρμογέ̋ 
αποχέτευση̋ - Απαιτήσει̋ και μέθοδοι δοκιμών 

Υδραυλικά έργα 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρο̋ 1: Προδιαγραφή 
Υδραυλικά, 
Λιμενικά 

16 ETAG 001 
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - 
Παραρτήματα Α και Β 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

16 ETAG 001 
Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεμα - 
Παράρτημα C 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

16 ETAG 001-1 
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεμα - 
Μέρο̋ 1: Γενικότητε̋ 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

16 ETAG 001-2  

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεμα - 
Μέρο̋ 2: αγκύρια εκτόνωση̋ ελεγχόμενα με 
δυναμόμετρο 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

16 ETAG 001-3 
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - 
Μέρο̋ 3: αγκύρια βραχεία̋ κεφαλή̋ 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

16 ETAG 001-4 

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα - 
Μέρο̋ 4: αγκύρια διαστολή̋ ελεγχόμενη̋ 
παραμόρφωση̋ 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 
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16 ETAG 001-5  
Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα - 
Μέρο̋ 5: Ενσωματωμένα αγκύρια 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

16 ETAG 001-6  

Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεμα - 
Μέρο̋ 6: Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για μη 
δομικέ̋ εφαρμογέ̋ 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

16 ETAG 002-1 

Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με 
σφραγιστικά - Μέρο̋ 1: Συστήματα με ή χωρί̋ 
στηρίγματα 

Κουφώματα 

16 ETAG 002-2 

Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με 
σφραγιστικά - Μέρο̋ 2: Συστήματα αλουμινίου με 
επίστρωση 

Κουφώματα 

16 ETAG 002-3 

Συστήματα φερόντων υαλοστασίων με 
σφραγιστικά Μέρο̋ 3: Συστήματα με 
ενσωματωμένη θερμοφραγή στη διατομή 

Κουφώματα 

16 ETAG 003 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά του̋ 
για διαγωριστικά εσωτερικών χώρων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 004 
Εξωτερικά συστήματα θερμομόνωση̋ με 
εξωτεοικό επίχρισμα - ETICS 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 005  
Eξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά υγρή̋ 
επάλειψη̋ για στεγάνωση δωμάτων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 006 
Συστήυατα μηχανικά στερεωμένων εύκαυπτων 
μεμβρανών στενάνωση̋ δωμάτων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 007 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
κτίρια με ξύλινο σκελετό 

Ξύλινε̋ 
κατασκευέ̋ 

16 ETAG 008 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
προκατασκευασμένε̋ κλίμακε̋. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 009 

Μόνιμα μη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήματα 
με συμπαρομαρτούντα υλικά ή συναρμολογη-
θέντα συστήματα, τοποθετούμενα σε διάτρητα 
στοιχεία ή πετάσματα μονωτικών υλικών και σε 
ορισμένε̋ περιπτώσει̋ και σε σκυρόδεμα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 010 

Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
αυτοφερόμενα διαφανή προϊόντα κάλυψη̋ 
στεγών 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 011 
Υποστυλώματα και δοκοί ελαφρά̋ σύνθεση̋ με 
βάση το ξύλο 

Ξύλινε̋ 
κατασκευέ̋ 

16 ETAG 012  

Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων από προκατασκευασμένο 
δομικό στοιχείο 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 
Εξαρτήματα προένταση̋ και συμπαρομαρτούντα 
υλικά για προεντεταμένε̋ κατασκευέ̋ 

Οδοποιία 

16 ETAG 014 

Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών 
συστημάτων θερμομόνωση̋ με εξωτερικό 
επίχρισμα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσματα 
Ξύλινε̋ 
κατασκευέ̋ 

16 ETAG 016-1 
Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα - 
Μέρο̋ 1: Γενικότητε̋ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-2 

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσματα - 
Μέρο̋ 2: Ιδιαιτερότητε̋ σύνθετων 
αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για 
χρήση σε στέγε̋ 

Κτιριακά έργα 
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16 ETAG 016-3 

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσματα - 
Μέοο̋ 3: Ιδιαιτερότητε̋ σύνθετων αυτοφερό-
μενων ελαφρών πετασμάτων για χρήση σε 
εξωτερικού̋ τοίχου̋ και πλακόστρωτε̋ 
επενδύσει̋ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-4  

Σύνθετα αυτοφερόμενα ελαφρά πετάσματα - 
Μέρο̋ 4: Ιδιαιτερότητε̋ σύνθετων 
αυτοφερόμενων ελαφρών πετασμάτων για 
χρήση σε εσωτερικού̋ τοίχου̋ και οροφέ̋ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήματα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα 

16 ETAG 018-1 
Προϊόντα πυροπροστασία̋ - Μέρο̋ 1: 
Γενικότητε̋ 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 018-4  

Προϊόντα πυροπροστασία̋ - Μέρο̋ 4: Προϊόντα 
και εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
πυροπροοτατευτικά πετάσματα, πλάκε̋ και 
τάπητε̋ 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 019  
Προκατασκευασμένα φέροντα πετάσματα με 
βάση το ξύλο με τανυσμένη επικάλυψη 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-1 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσε̋ 
εφαρμογέ̋ - Μέρο̋ 1: Γενικότητε̋ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσε̋ 
εφαρμογέ̋ - Μέρο̋ 2: Πλαστικά αγκύρια για 
χρήση σε συνήθη σκυροδέματα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-3 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσε̋ 
εφαρμογέ̋ - Μέρο̋ 3: Πλαστικά αγκύρια για 
χρήση σε συμπαγή τοιχοποιία 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία σε μη φέρουσε̋ 
εφαρμογέ̋ - Μέρο̋ 4: Πλαστικά αγκύρια για 
χρήση σε τοιχοποιία με διάτρητα τούβλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-5 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε 
σκυρόδευα και τοιχοποιία σε μή φέρουσε̋ 
εφαρμογέ̋ - Μέρο̋ 5: Πλαστικά αγκύρια για 
χρήση σε αυτόκλειστο σκυρόδεμα και 
προσαρτήματα Α, Β, και Γ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά 
αποθηκών ψυχρή̋ συντήρηση̋ - Μέρο̋ 1: 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για 
κατασκευή ψυχρών θαλάμων 

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά 
αποθηκών ψυχρή̋ συντήρηση̋ Μέρο̋ 2: 
Εξαρτήματα με συμπαρομαρτούντα υλικά για τα 
περιβλήματα καθώ̋ και για τα κτίρια αποθηκών 
ψυχρή̋ συντήρηση̋ 

ΗΛΜ 

16 ETAG 022  

Εξαρτήυατα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - 
Προσαρτήματα Α, Β, Γ, Δ, E, ΣΤ, Ζ, H και I 

Κτιριακά έργα 



 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:     30 / 30 

ΚΩΔ. 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλο̋ Προτύπου 
Κατασκευαστικό̋ 

τομέα̋ 

16 ETAG 022-1 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
στενάνωση εξωτερικών δωμάτων και τοίχων - 
Μέρο̋ 1: Επιστρώσει̋ υγρή̋ επάλειψη̋ με ή 
χωρί̋ προστασία 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-2 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
εξωτερική στενάνωση δωμάτων και τοίχων - 
Μέρο̋ 2: Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα 
υλικά για εύκαμπτα φύλλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
εξωτερική στεγάνωση δωμάτων και τοίχων - 
Μέρο̋ :2 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα 
υλικά με πλάκε̋ εγγενώ̋ στεγανοποιημένε̋ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασμένε̋ κτιριακέ̋ μονάδε̋ Κτιριακά έργα 

16 ETAG 024 
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων με πλαίσια από σκυρόδεμα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 025  
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
κατασκευή κτιρίων με μεταλλικά πλαίσια 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 026-1 
Πυροφράγματα και πυροσφρανιστικά - Μέρο̋ 1: 
Γενικότητε̋ 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-2  
Πυροφράνματα και πυροσφρανιστικά - Μέρο̋ 2: 
Σφοανιστικά έναντι διείσδυση̋ τη̋ φωτιά̋ 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-3  

Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρο̋ 3: 
Σφραγιστικά για ευθύγραμμε̋ συνδέσει̋ και 
γεμίσματα κενών 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-5 
Πυροφράγματα και πυροσφραγιστικά - Μέρο̋ 5 
Φράγματα κοιλοτήτων 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 027 
Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
προστασία από πτώσει̋ βράχων 

Οδοποιία 

16 ETAG 029 

Μεταλλικά αγκύρια με βλήτρα νια χρήση σε 
τοιχοποιία. Προσάρτημα Α, προσάρτημα Β, 
Προσάρτημα Γ 

Επισκευέ̋ - 
ενισχύσει̋ 

16 ETAG 031-1 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων. Μέρο̋ 1 : 
Γενικότητε̋ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 031-2  

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 
ανεστραμμένη μόνωση δωμάτων - Μέρο̋ 2 : 
Μόνωση με προστατευτική επίστρωση 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 033 

Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά υγρή̋ 
εφαρμογή̋ για στεγάνωση καταστρώματο̋ 
γεφυρών 

Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέματα πολύ λεπτή̋ στρώση̋ Οδοποιία 

16 ETAG018-2 

Προϊόντα πυροπροστασία̋ - Μέρο̋ 2: 
Αντιδραστική επικάλυψη για πυροπροστασία 
χαλύβδινων στοιχείων 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG018-3  

Προϊόντα πυροπροστασία̋ - Μέρο̋ 3: Εξωτερικά 
επιχρίσματα και εξαρτήματα με συμπαρο-
μαρτούντα υλικά για εφαρμογέ̋ πυραντίσταση̋ 

Πυρασφάλεια 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

 Α.Μ: ΟΙΚ 02/2020 
 ΠΡΟΫΠ: 703.285,72 € 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

 1.   Περίληψη  του  αντικειµένου  του  έργου 

  

Το αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθµιση του 3ου και του 8ου 

∆ηµοτικών Σχολείων του ∆ήµου Ιλίου µε σκοπό η αναβάθµιση αυτή να διασφαλίσει ασφάλεια, 

εξυπηρέτηση και άνεση των χρηστών των κτηρίων και να αποφέρει µείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

στα κτήρια, καθώς και µείωση των λειτουργικών κοστών αυτών.  

Οι Η-Μ παρεµβάσεις που παρουσιάζονται ακολούθως, αφορούν κυρίως την αντικατάσταση των  

υπαρχόντων λεβήτων και καυστήρων µε νέα συγκροτήµατα λέβητα-καυστήρα, σύγχρονης τεχνολογίας 

εξοικονόµησης ενέργειας και την αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωµάτων παλαιού 

τύπου, µε νέας τεχνολογίας, εξοικονόµησης ενέργειας τύπου LED.  

 

1.1. Περιγραφή  της  Χωροθέτησης  του  Έργου  

 

Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην εν λόγω µελέτη ενεργειακής αναβάθµισης θα εκτελεσθούν:   

 

1. Στο 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, το οποίο αποτελείται από το κτήριο Α µε Υπόγειο, 

Ισόγειο, Α’ όροφο, Β’ όροφο και δώµα και από το κτήριο Β µε Ισόγειο, Α’ όροφο και δώµα όπου 

στεγάζεται το 27ο Νηπιαγωγείο. Το συγκρότηµα έχει κατασκευαστεί µε την οικοδοµική άδεια 7704/1978 

και 

2.  Στο 8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, το οποίο αποτελείται από Ισόγειο, Α’ όροφο και 

δώµα και έχει κατασκευαστεί µε την οικοδοµική άδεια 1594/1978.  

 

  

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

2.1.     3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΤΗΡΙΟ Α: 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Α 
 

� Περιγραφή κύριων ενεργειακών καταναλώσεων 
 

Κατά την πλήρη ετήσια λειτουργία του κτηρίου διακρίνονται τέσσερις βασικές πηγές ενεργειακής 

κατανάλωσης:  



 

-   Η κάλυψη των θερµικών αναγκών των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων, διαδρόµων και 

αµφιθεάτρου 

  

-   Η κάλυψη των ψυκτικών αναγκών των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων και αµφιθεάτρου. 

 

-   Οι ενεργειακές απαιτήσεις για Φωτισµό των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων, διαδρόµων και 

αµφιθεάτρου. 

 

� Κάλυψη θερµικών αναγκών  
 

Η κάλυψη των θερµικών αναγκών του κτηρίου πραγµατοποιείται µε δισωλήνιο σύστηµα θέρµανσης. 

 

� Σύστηµα Θέρµανσης- Λέβητας- Καυστήρας Πετρελαίου  
 

Το κτήριο στηρίζεται στην παραγωγή ζεστού νερού από έναν λέβητα µε καυστήρα πετρελαίου και της 

διανοµής τους σε θερµαντικά σώµατα τα οποία περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο. Ο λέβητας 

που χρησιµοποιείται για αυτό το σκοπό, έχει ονοµαστική θερµική ισχύς 345.00kW και καλύπτει τις 
ανάγκες θέρµανσης τόσο του κτηρίου Α όσο και του κτηρίου Β. Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης 

του λέβητα – καυστήρα είναι 87,40% σύµφωνα µε το τελευταίο φύλλο συντήρησης του εν λόγω λέβητα.  

 

Η θερµοκρασία του ζεστού νερού για το δίκτυο θέρµανσης είναι σταθερά ρυθµισµένη  στους 70 - 90 

0C, τυπική για τα σώµατα του εσωτερικού συστήµατος. Ο έλεγχος των καυστήρων είναι On/ Off και δεν 

υπάρχει κάποιο σύστηµα αντιστάθµισης της λειτουργίας τους. 

 

� ∆ίκτυο ∆ιανοµής Κυρίου Συστήµατος Θέρµανσης - Θερµαντικά Σώµατα  
 

Το δίκτυο διανοµής του ζεστού νερού αποτελείται από σιδηροσωλήνες διαφόρων διατοµών, µε 

ανεπαρκή έως σχεδόν καθόλου θερµοµόνωση.  

 

Τα θερµαντικά σώµατα είναι τύπου ΑΚΑΝ, παλαιάς κατασκευής γεγονός που µειώνει την ικανότητα 

εκποµπής θερµότητας. Σώµατα έχουν εγκατασταθεί σε όλους τους θερµαινόµενους χώρους του 

κτηρίου. 

 

Η κυκλοφορία των ζεστών νερών πραγµατοποιείται µέσω κυκλοφορητή σταθερών στροφών, παλαιού 

τύπου. 

 

� Κάλυψη Ψυκτικών Αναγκών- Κλιµατισµός  
 

Για την κάλυψη των ψυκτικών αναγκών του κτηρίου δεν έχει εγκατασταθεί κανένα σύστηµα 

κλιµατισµού, πλην δύο (2) τοπικών κλιµατιστικών διαιρούµενου τύπου πεπαλαιωµένο µε EER =2.20 

και απ’ ευθείας εκτόνωσης (split unit) µε ψυκτική ισχύ 9.000 Btu/h στα 2 γραφεία της διοίκησης του 

σχολείου. 

 

� Αερισµός  
 

Στο κτήριο δεν υπάρχουν συστήµατα µηχανικού αερισµού. Επιπλέον, λόγω της παλαιότητας του 

κτηρίου αερισµός απαντάται κυρίως δια µέσω των ανοιγµάτων. 

 

� Φωτισµός  
 

� Φυσικός Φωτισµός  



 

Το κτήριο βρίσκεται σε περιοχή µε χαµηλά κτήρια που βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους 

και η όποια σκίαση δηµιουργείται από τα δέντρα του περιβάλλοντα χώρου περιµετρικά του κτηρίου. 

Παρόλα αυτά ο φυσικός φωτισµός θεωρείται επαρκής καθώς οι µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης έδειξαν ικανοποιητικές τιµές φωτισµού.    

 
� Τεχνητός  Φωτισµός 

 

Το κτήριο διαθέτει επαρκή τεχνικό φωτισµό σε όλη την έκταση των εγκαταστάσεών του. Τόσο οι 

αίθουσες διδασκαλίας, όσο και τα γραφεία και το αµφιθέατρο διαθέτουν λαµπτήρες γραµµικού 

φωτισµού από λαµπτήρες φθορίου Τ5 µε 2χ36W, και 4χ18W. Αναφέρονται παρακάτω οι διαφορετικοί 

τύποι που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία στους χώρους του κτηρίου. 

  

� Περιγραφή τύπων φωτισµού: 
 

Τύπος Α: ένα πλαίσιο από τέσσερις λαµπτήρες ισχύος 18 watt έκαστος. 

Τύπος Β: ένα πλαίσιο από ένα ή δύο λαµπτήρες ισχύος 36 watt έκαστος. 

Τύπος Γ: Αρµατούρες, χελώνες σε διαδρόµους και WC 

 

� Ζεστά  Νερά  Χρήσης  (Ζ.Ν.Χ.)  
 

Για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου δεν απαιτείται κατανάλωση σε Ζεστά Νερά Χρήσης (ΖΝΧ), 

βάσει της ΤΟΤΕΕ 20701 – 1/2017 

 

 

2.2.     3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΤΗΡΙΟ Β (27Ο Νηπιαγωγείο): 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Β 
 

 

� Περιγραφή κύριων ενεργειακών καταναλώσεων 
 

Κατά την πλήρη ετήσια λειτουργία του κτηρίου διακρίνονται τέσσερις βασικές πηγές ενεργειακής 

κατανάλωσης:  

 

-   Η κάλυψη των θερµικών αναγκών των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων, διαδρόµων και 

αµφιθεάτρου 

  

-   Η κάλυψη των ψυκτικών αναγκών των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων και αµφιθεάτρου. 

 

-   Οι ενεργειακές απαιτήσεις για Φωτισµό των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων, διαδρόµων και 

αµφιθεάτρου. 

 

� Κάλυψη θερµικών αναγκών  
 

Η κάλυψη των θερµικών αναγκών του κτηρίου πραγµατοποιείται µε δισωλήνιο σύστηµα θέρµανσης. 

 

� Σύστηµα Θέρµανσης- Λέβητας- Καυστήρας Πετρελαίου (ως περιγράφεται ανωτέρω 
ΚΤΗΡΙΟ Α) 

 

� ∆ίκτυο ∆ιανοµής Κυρίου Συστήµατος Θέρµανσης - Θερµαντικά Σώµατα  
 



Το δίκτυο διανοµής του ζεστού νερού αποτελείται από σιδηροσωλήνες διαφόρων διατοµών, µε 

ανεπαρκή έως σχεδόν καθόλου θερµοµόνωση.  

 

Τα θερµαντικά σώµατα είναι τύπου ΑΚΑΝ, παλαιάς κατασκευής γεγονός που µειώνει την ικανότητα 

εκποµπής θερµότητας. Σώµατα έχουν εγκατασταθεί σε όλους τους θερµαινόµενους χώρους του 

κτηρίου (αίθουσες νηπίων και γραφεία). 

 

Η κυκλοφορία των ζεστών νερών πραγµατοποιείται µέσω κυκλοφορητή σταθερών στροφών, παλαιού 

τύπου. 

 

� Κάλυψη Ψυκτικών Αναγκών- Κλιµατισµός  
 

Για την κάλυψη των ψυκτικών αναγκών του κτηρίου δεν έχει εγκατασταθεί κανένα σύστηµα 

κλιµατισµού, πλην µίας (1) πεπαλαιωµένης τοπικής κλιµατιστικής µονάδας διαιρούµενου τύπου µε EER 

=2.20 και απ’ ευθείας εκτόνωσης (split unit), µε ψυκτική ισχύ 9.000 Btu/h στο γραφείο διεύθυνσης του 

νηπιαγωγείου. 

 

� Αερισµός  
 

Στο κτήριο δεν υπάρχουν συστήµατα µηχανικού αερισµού. Επιπλέον, λόγω της παλαιότητας του 

κτηρίου αερισµός απαντάται κυρίως δια µέσω των ανοιγµάτων. 

 

� Φωτισµός  
 

� Φυσικός Φωτισµός  

 

Ο φυσικός φωτισµός θεωρείται ικανοποιητικός βάσει µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της επιθεώρησης. 

 

� Τεχνητός  Φωτισµός 
 

Το κτήριο διαθέτει επαρκή τεχνικό φωτισµό σε όλη την έκταση των εγκαταστάσεών του. Τόσο οι 

αίθουσες διδασκαλίας, όσο και τα γραφεία και το αµφιθέατρο διαθέτουν λαµπτήρες γραµµικού 

φωτισµού από λαµπτήρες φθορίου Τ5 µε 2x36W και 4x18W, καθώς και απλά επίτοιχα φωτιστικά 

(χελώνες) 1x60W. Αναφέρονται παρακάτω οι διαφορετικοί τύποι που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία 

στους χώρους του κτηρίου. 

  

� Περιγραφή τύπων φωτισµού: 
 

Τύπος Α: ένα πλαίσιο από τέσσερις λαµπτήρες ισχύος 18 Watt έκαστος 

Τύπος Β: ένα πλαίσιο από ένα ή δύο λαµπτήρες ισχύος 36 Watt έκαστος 

Τύπος Γ: απλό φωτιστικό (χελώνα) από ένα λαµπτήρα ισχύος 60 Watt 

 

� Ζεστά  Νερά  Χρήσης  (Ζ.Ν.Χ.)  
 

Για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου δεν απαιτείται κατανάλωση σε Ζεστά Νερά Χρήσης (ΖΝΧ), 

βάσει της ΤΟΤΕΕ 20701 – 1/2017 

 

 

 

 



 

 

 
 

2.3.     8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ  
 

� Περιγραφή κύριων ενεργειακών καταναλώσεων 
 

Κατά την πλήρη ετήσια λειτουργία του κτηρίου διακρίνονται τέσσερις βασικές πηγές ενεργειακής 

κατανάλωσης:  

 

-   Η κάλυψη των θερµικών αναγκών των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων, διαδρόµων WC και 

αµφιθεάτρου 

 

 -   Η κάλυψη των ψυκτικών αναγκών των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων και αµφιθεάτρου. 

 

-   Οι ενεργειακές απαιτήσεις για Φωτισµό των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων, διαδρόµων WC 

και αµφιθεάτρου. 

 

� Κάλυψη θερµικών αναγκών  
 

Η κάλυψη των θερµικών αναγκών του κτηρίου πραγµατοποιείται µε δισωλήνιο σύστηµα 

θέρµανσης. 

 

� Σύστηµα Θέρµανσης- Λέβητας- Καυστήρας Πετρελαίου  
 

Το κτήριο στηρίζεται στην παραγωγή ζεστού νερού από έναν λέβητα µε καυστήρα πετρελαίου και 

της διανοµής τους σε θερµαντικά σώµατα τα οποία περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο. Ο 

λέβητας που χρησιµοποιείται για αυτό το σκοπό, έχει ονοµαστική θερµική ισχύς 300.00kW. Ο 

εσωτερικός βαθµός απόδοσης του λέβητα – καυστήρα είναι 89,10% σύµφωνα µε το τελευταίο 

φύλλο συντήρησης του εν λόγω λέβητα.  

 

Η θερµοκρασία του ζεστού νερού για το δίκτυο θέρµανσης είναι σταθερά ρυθµισµένη  στους 70 - 

90 0C, τυπική για τα σώµατα του εσωτερικού συστήµατος. Ο έλεγχος των καυστήρων είναι On/ 

Off και δεν υπάρχει κάποιο σύστηµα αντιστάθµισης της λειτουργίας τους. 

 
� ∆ίκτυο ∆ιανοµής Κυρίου Συστήµατος Θέρµανσης - Θερµαντικά Σώµατα  

 

Το δίκτυο διανοµής του ζεστού νερού αποτελείται από σιδηροσωλήνες διαφόρων διατοµών, µε 

ανεπαρκή έως σχεδόν καθόλου θερµοµόνωση.  

 

Τα θερµαντικά σώµατα είναι τύπου ΑΚΑΝ, παλαιάς κατασκευής γεγονός που µειώνει την 

ικανότητα εκποµπής θερµότητας. Σώµατα έχουν εγκατασταθεί σε όλους τους θερµαινόµενους 

χώρους του κτηρίου. 

 

Η κυκλοφορία των ζεστών νερών πραγµατοποιείται µέσω κυκλοφορητή σταθερών στροφών, 

παλαιού τύπου. 

 

� Κάλυψη Ψυκτικών Αναγκών- Κλιµατισµός  



 

Για την κάλυψη των ψυκτικών αναγκών του κτηρίου δεν έχει εγκατασταθεί κανένα σύστηµα 

κλιµατισµού, πλην δύο (2) τοπικών κλιµατιστικών διαιρούµενου τύπου πεπαλαιωµένο µε EER 

=2.20 και απ’ ευθείας εκτόνωσης (split unit) µε ψυκτική ισχύ 9.000 Btu/h στα 2 γραφεία της 

διοίκησης του σχολείου. 

� Αερισµός  
 

Στο κτήριο δεν υπάρχουν συστήµατα µηχανικού αερισµού. Επιπλέον, λόγω της παλαιότητας του 

κτηρίου αερισµός απαντάται κυρίως δια µέσω των ανοιγµάτων. 

 

� Φωτισµός  
 

� Φυσικός Φωτισµός  
 

Το κτήριο βρίσκεται σε περιοχή µε χαµηλά κτήρια που βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις µεταξύ 

τους και η όποια σκίαση δηµιουργείται από τα δέντρα του περιβάλλοντα χώρου περιµετρικά του 

κτηρίου. Παρόλα αυτά ο φυσικός φωτισµός θεωρείται επαρκής καθώς οι µετρήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης έδειξαν ικανοποιητικές τιµές φωτισµού.    

 

� Τεχνητός  Φωτισµός 
 

Το κτήριο διαθέτει επαρκή τεχνικό φωτισµό σε όλη την έκταση των εγκαταστάσεών του. Τόσο οι 

αίθουσες διδασκαλίας, όσο και τα γραφεία και το αµφιθέατρο διαθέτουν λαµπτήρες γραµµικού 

φωτισµού από λαµπτήρες φθορίου Τ5 µε 1χ36W 2χ36W, και 4χ18W. Αναφέρονται παρακάτω οι 

διαφορετικοί τύποι που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία στους χώρους του κτηρίου. 

 
� Περιγραφή τύπων φωτισµού: 

 

Τύπος Α: ένα πλαίσιο από τέσσερις λαµπτήρες ισχύος 18 watt έκαστος.  

Τύπος Β: ένα πλαίσιο από ένα ή δύο λαµπτήρες ισχύος 36 watt έκαστος.  

Τύπος Γ: ένα πλαίσιο από ένα λαµπτήρα ισχύος 18 watt έκαστος. 

Τύπος ∆: Αρµατούρες, χελώνες σε διαδρόµους και WC 

 

� Ζεστά  Νερά  Χρήσης  (Ζ.Ν.Χ.)  
 

Για την κάλυψη των αναγκών του κτηρίου δεν απαιτείται κατανάλωση  σε Ζεστά Νερά Χρήσης 

(ΖΝΧ), βάσει της ΤΟΤΕΕ 20701 – 1/2017 

 
 

3. Το έργο προς υλοποίηση 

 

� Στα ανωτέρω κτήρια θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες όπως αυτές αναφέρονται 
αναλυτικά στον προϋπολογισµό και στο τιµολόγιο της µελέτης:  

  

1. Αντικατάσταση των παλαιών σωµάτων φθορίου (4χ18W) µε «ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED τύπου 

PANEL, οροφής, διαστάσεων 60cmx60cm, έως 50W» 

 

2. Αντικατάσταση των παλαιών σωµάτων φθορίου (1χ36W ή 2χ36W) µε «ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED 

τύπου PANEL, οροφής, διαστάσεων 120cmx30cm, έως 50W» 

 

3. Αντικατάσταση παλαιών λαµπτήρων σε αρµατούρες (χελώνες) και πλαφονιέρες σε διαδρόµους και 

WC, µε «Λαµπτήρες LED έως 20W, Α60/65, Ε27» 



 

4. Αντικατάσταση παλαιού τύπου λέβητα και καυστήρα µε νέο συγκρότηµα λέβητα-καυστήρα, 

σύγχρονης τεχνολογίας εξοικονόµησης ενέργειας.  

 

Τέλος κάθε άλλη εργασία για την πλήρη και σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

όπως αυτές οι εργασίες στον προϋπολογισµό της µελέτης αλλά και στο τιµολόγιο της µελέτης, 

όπως αποξήλωση φωτιστικών σωµάτων φθορίου, τοποθέτηση καναλιού διελεύσεως καλωδίων 

πλαστικό διαστάσεων 2,50cm χ 2,50cm και καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 1,5mm2. 

 

4. Στόχος των παρεµβάσεων 

 

Στόχος των παρεµβάσεων είναι: 

• Η ασφάλεια, η εξυπηρέτηση και η άνεση των χρηστών 

• Η χρησιµοποίηση υλικών µε την µέγιστη δυνατή αντοχή στο χρόνο 

• Η µείωση του λειτουργικού κόστους τόσο όσον αφορά τη θέρµανση αλλά και όσον αφορά τον 

φωτισµό των κτηρίων. 

• Η εξοικονόµηση ενέργειας των καταναλώσεων του κτηρίου, τόσο όσον αφορά την κάλυψη των 

θερµικών αναγκών αλλά και όσον αφορά τις ενεργειακές απαιτήσεις για φωτισµό των κτηρίων. 

• Η µείωση του κόστους συντήρησης του εξοπλισµού, τόσο όσον αφορά την θέρµανση των 

κτηρίων αλλά και όσον αφορά τον φωτισµό τους. 

• Ειδικά για τον φωτισµό θα επιτευχθεί άνετος και ξεκούραστος φωτισµός, µε πολύ καλή ποιότητα 

χρώµατος, χωρίς την εκποµπή υψηλών θερµοκρασιών (<65 βαθµούς Κελσίου) και χωρίς την 

ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών (υδράργυρο, κάδµιο και µόλυβδο). 

 

5.   Γενικές  παρατηρήσεις 

 

Ο  τρόπος  που  θα  χρησιµοποιηθεί  το  κάθε  υλικό  θα  ανταποκρίνεται  πλήρως  στα  δεδοµένα  

της  επιστήµης,  της  τέχνης,  και  ιδιαίτερα  τα  εξειδικευµένα  υλικά  θα  χρησιµοποιηθούν  σύµφωνα  

µε  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  τους,  έτσι  ώστε  η  κατασκευή  να  είναι  άρτια  από  κάθε  άποψη. 

Κατά συνέπεια η επιλογή των υλικών θα γίνει µε τα ακόλουθα κριτήρια : 

 

• Τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών 

• Τις λειτουργικές ανάγκες 

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

εξωτερικές, συνήθεις µόνιµες ή µεταβλητές επιδράσεις κ.λ.π. 

• Τους χηµικούς παράγοντες, όπως οξειδώσεις, αποσύνθεση, πολυµερισµός, αλλοιώσεις, 

θρυµµατισµός, κ.λ.π. 

• Τους οργανικούς παράγοντες, όπως ζωικοί οργανισµοί, βακτηρίδια, µύκητες, κ.λ.π. 

• Τις ιδιότητες των υλικών (υδροαπορρόφηση, υδροπερατότητα, γραµµικές διαστολές – συστολές, 

παραµορφώσεις, αλλοίωση όγκου, κ.λ.π.). 

• Την διάρκεια ζωής. 

• Την εύκολη συντήρηση. 

• Την διαθεσιµότητα – επάρκεια στην αγορά. 

• Τους  ισχύοντες Κανονισµούς και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω, όπως διορθώθηκαν-

συµπληρώθηκαν-τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα: 

Α) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

-  Η υπ’ αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. 

(ΦΕΚ 2221 Β), «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα 



-  Η Εγκύκλιος 26/2012 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓ∆Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., 

-  Η υπ’ αρ. ∆ΚΠ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαση Υπουργού Υποδοµών,    

Μεταφορών & ∆ικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» 

-  Η Εγκύκλιος 17 – Αριθµ. πρωτ. ∆ΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (Α∆Α: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) Απόφαση 

Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής 

πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)». Όπου στα 

συµβατικά τεύχη του έργου (αναλυτικό τιµολόγιο, τεχνική περιγραφή, τεχνική συγγραφή 

υποχρεώσεων κ.λ.π.) γίνεται αναφορά σε ΕΤΕΠ, που βάσει της ως άνω εγκυκλίου γίνεται 

αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής τους, να εφαρµόζονται οι αντίστοιχες  Προσωρινά 

ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ). 

 Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα 

Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

(CΕΝ). 

Β) Τα εναρµονισµένα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN) ή από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) 

ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς 

κανόνες των οργανισµών αυτών. 

  Γ) Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται: 

α.  Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 

αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της 

ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

β.  Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της 

καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών 

απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 

τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό 

που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. 

γ.  Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων 

Έργων (Υ.∆.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεµατικά δεν περιλαµβάνονται στις 

εγκεκριµένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί µε την σχετική ΚΥΑ. 

δ.  Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 

Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 

Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ 

∆) Οι Κανονισµοί, τα Πρότυπα, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, και οι άλλες διατάξεις (νόµοι, διατάγµατα, 

υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) όπως διορθώθηκαν – συµπληρώθηκαν -τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήµερα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: 

• Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα 

(ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαση 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 

2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα).  

• Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα 

κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)  

• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος, καθώς και οι αποφάσεις και 

εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού κ.λπ. 

υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κ.λπ.  



• Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, Κτιριοδοµικός   

Κανονισµός, κ.λπ.)  

• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος όπως ισχύει σήµερα.  

• Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  

• Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η.  

• Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων  

• Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων  

• Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων  

• Οι διατάξεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.∆. 71/88», όπως ισχύουν µετά 

από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές 

πυροσβεστικές διατάξεις.  

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

καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισµούς και αποφάσεις. 

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

Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.) 

• Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών», καθώς και διατάγµατα, 

αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λ.π.  κατ΄ εφαρµογή του Π.∆ 334/94. 

• Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε 

αγωγούς υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η., αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω. γενικά, κ.λπ.  

• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.  

• Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε ό,τι 

αφορά τα ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν τιµές 

συµπληρωµατικών εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να 

πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά.  

• Το Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών»  

• Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων»  

• Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών 

και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού»  

• Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται 

στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»  

• Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων» 

• Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και 

λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 

• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων 

Έργων (Υ.∆.Ε), στο µέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία.  

Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός εκ των συµβατικών τευχών και των ισχυόντων 

κανονισµών και προδιαγραφών, θα εφαρµόζονται οι ισχύοντες κανονισµοί και προδιαγραφές 

καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Περίληψης 

∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί χωρίς 

αντιρρήσεις και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση από 

αυτήν την αιτία. 



Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής εφαρµογή των 

ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του 

έργου. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες του έργου θα συνοδεύονται από 

επίσηµα έγγραφα πιστοποίησης (πιστοποιητικά ποιοτικής συµµόρφωσης, πιστοποιητικά 

συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστήµατος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, κ.λ.π.) από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η 

καταλληλότητά τους για τη συγκεκριµένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εµπορίας 

και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε θα επιτρέπεται η εισαγωγή 

τους στο εργοτάξιο, προκειµένου να ενσωµατωθούν στο έργο. Απαγορεύεται η 

χρησιµοποίηση υλικών για την κατασκευή του έργου απροσδιόριστης ποιότητας ή 

άγνωστης προέλευσης ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν φέρουν την σήµανση CE 

και δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

      

6. Άλλες εργασίες  

 

      Άλλες  εργασίες οι οποίες είναι  απαραίτητες για να γίνει η ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, και 

οι οποίες  προσιδιάζουν  στο  υπόψη  έργο  και  η  πληρωµή τους περιλαµβάνεται  ανηγµένα  στις  

τιµές  µονάδας  της  προσφοράς  του  αναδόχου,  όπως :   

• Ειδικές  διευθετήσεις  για την εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  οχηµάτων  και  πεζών 

• Ειδικές  προσωρινές  αντιστηρίξεις  υφιστάµενων  κατασκευών  όπου  ενδέχεται  να  

παρουσιαστούν  επικίνδυνες  υποχωρήσεις  ή  άλλες  µετακινήσεις  κατά  την  διάρκεια  κατασκευής  

του  έργου 

• Ειδική προσωρινή κατάληψη ιδιωτικών χώρων για δηµιουργία εργοταξίων 

• Ειδικές µελέτες που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος για λογαριασµό του στα πλαίσια των  

υποχρεώσεών του για έλεγχο και επαλήθευση εκείνων των µελετών τις οποίες θα του χορηγήσει η 

Υπηρεσία 

• Σηµάνσεις  κάθε  φύσης. Ειδικότερα η σήµανση και σηµατοδότηση του τµήµατος του δρόµου 

στον οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και η λήψη 

των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές. Η περίφραξη των 

ορυγµάτων σε οδούς για την προστασία των περαστικών. Η λήψη πριν την έναρξη των εργασιών 

όλων των απαιτούµενων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές, 

• Όλες οι µελέτες εφαρµογής για την κατασκευή τυχόν εγκαταστάσεων, η έγκριση των οποίων 

αποτελεί προϋπόθεση για την παραγγελία της προµήθειας των σχετικών υλικών, εξαρτηµάτων κτλ. 

 

      Επίσης  κάθε   άλλη  εργασία   που   θα   κριθεί  αναγκαία  για την σωστή και έντεχνη κατασκευή του       

παραπάνω έργου. 

 

 

7. Λήψη µέτρων κατά τη φάση κατασκευής    

 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα: 

 

1.   Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων. 

Θα τηρηθεί η ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στις ηχητικές εκποµπές µηχανηµάτων 

εργοταξίου, λόγω της άµεσης γειτνίασης του έργου µε οικίες :  

� Υ.Α. 2640/270/88 (ΦΕΚ 689Β/88) 

� Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570Β/86) 

� Υ.Α. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751Β/88) 

� Υ.Α. 765/91 (ΦΕΚ 81Β/91). 



 

2.  Τεχνικά έργα, µέτρα, όροι και περιορισµοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για  

     την αντιµετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος :    

   α) Τα υλικά εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιηθούν ως υλικό πλήρωσης θα διατεθούν σε  

       κατάλληλο χώρο.   

   β) Θα αποφεύγεται η προσωρινή αποθήκευση µεγάλου όγκου χωµατισµών στο χώρο των 

       εκσκαφών και θα γίνεται συστηµατική διαβροχή αυτών καθώς και των διαδρόµων κίνησης  

       για να µην δηµιουργούνται προβλήµατα από την παραγόµενη σκόνη. Τα οχήµατα 

       µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών και αδρανών υλικών θα είναι καλυµµένα. 

   γ) Τα µηχανήµατα έργων που θα χρησιµοποιηθούν θα διαθέτουν σήµανση τύπου ΕΚ και η 

       σήµανση CE θα επιτίθεται κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο σε κάθε τύπο  

       εξοπλισµού. 

   δ) Θα διακόπτονται οι εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

   ε) Θα γίνει κατάλληλη περίφραξη των σκαµµάτων. 

 στ) Θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήµανση στους δρόµους που περικλείουν το κάθε έργο καθώς 

       και διαβάσεις πεζών. 

 

Επισυνάπτεται: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ µε ΕΤΕΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

   

∆ήµητρα Κοντεκάκη 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

∆ιονύσης Πολίτης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε 

Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

   

 Εγκύκλιοι: 17/07
    

Κωδικός 
Αρ. 
Τιµ. 

Τίτλος Αρθρου

Άρθρα µελέτης 

ΑΤΗΕ 103Μ4.∆Κ.Λ6 18 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED τύπου 
60cmx60cm, έως 50W 
 

ΑΤΗΕ 103Μ4.∆Κ.Λ7 19 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED τύπου 
120cmx30cm, έως 50W 
 

ΑΤΗΕ 8986.1.5.∆Κ 20 Λαµπτήρας LED έως 20W, Α60/65, Ε27

ΑΤΗΕ 9412.ΣΧ4.∆ 21 Αποξήλωση φωτιστικού σώµατος φθορίου

ΑΤΗΕ 100Μ2.∆Κ 22 Κανάλι διελεύσεως καλωδίων πλαστικό διαστάσεων 2,50
2,50cm. 
 

ΑΤΗΕ 8766.3.1 23 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 1,5

ΑΤΗΕ 8455.∆Κ 24 Αντικατάσταση παλαιού τύπου λέβητα και καυστήρα µε νέο
συγκρότηµα λέβητα-καυστήρα, σύγχρονης τεχνολογίας
εξοικονόµησης ενέργειας 
 

   

      

 

   

ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
 

   

Αρ. Μελέτης : ΟΙΚ 02/2020
       

Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (Α∆Α: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (Α∆Α: Β4Τ81-70Θ) 
 

 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩ∆. ΕΤΕΠ Τίτλος ΕΤΕΠ 

(Εγκύκλιος 17/07ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

τύπου PANEL, οροφής, διαστάσεων 
  

τύπου PANEL, οροφής, διαστάσεων 
  

, Α60/65, Ε27 
  

Αποξήλωση φωτιστικού σώµατος φθορίου 
  

Κανάλι διελεύσεως καλωδίων πλαστικό διαστάσεων 2,50cm χ 
  

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 1,5mm2 
  

Αντικατάσταση παλαιού τύπου λέβητα και καυστήρα µε νέο 
καυστήρα, σύγχρονης τεχνολογίας 

  

  

       

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΟΙΚ 02/2020 
 

 

 

Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ 
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016) 

ΚΩ∆. ΠΕΤΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

∆ΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                                                      ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                          ΑΡ. ΜΕΛ.: ΟΙΚ 02/2020 

 

 

  

 

 

 

Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Υ . )  
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ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1 Αντικείµενο 

(1) Το παρόν τεύχος της Ειδικής  Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους ειδικούς συµβατικούς όρους, 

µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα άρθρα του Ν.4412/2016 και τους όρους των λοιπών τευχών 

δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης, θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα κάθε 

φύσης ∆ηµόσια Έργα που εκτελούνται από την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

(2) Το ακριβές αντικείµενο κάθε έργου / σύµβασης θα είναι όπως ορίζεται στην αντίστοιχη ∆ιακήρυξη ∆η-

µοπρασίας και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που τη συνοδεύουν. 

 
1.2 Ορισµοί – συντοµογραφίες 

1.2.1  Ορισµοί  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του Ν.4412/2016.  

 
1.2.2     Συντοµογραφίες 
1.2.2.1  Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης 

∆∆ : ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

ΤΣΥ          : Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΕΣΥ : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΜ : Προϋπολογισµός Μελέτης 

ΠΠ : Προϋπολογισµός Προσφοράς 

ΤΠ : Τιµολόγιο Προσφοράς 

ΤεΠε  : Τεχνική Περιγραφή 

ΤΜ : Τιµολόγιο Μελέτης 

 
1.2.2.2  Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών 

EUROCODE : Ευρωκώδικες (EC-0 έως EC-9) 

ΕΤΕΠ       : Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΕΤΕΠ    : Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

CE          : Η σήµανση του προϊόντος που  συµβολίζει  τη  συµµόρφωσή  του  προς  όλες  τις  υποχρεώ-

σεις  που  επιβάλλονται  στους κατασκευαστές   για το προϊόν, δυνάµει των κοινοτικών δια-

τάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της 

AASHTO : Αµερικάνικος Σύνδεσµος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών  

ASTM : Αµερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι ∆οκιµών 

BS : Βρετανικά Πρότυπα 

CEN : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

CENELEC: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

ETSI         : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 

CIE : ∆ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού 

DIN : Γερµανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης 

ΕΛΟΤ : Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης 

ΕΤΕ : Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις 

ISO : ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 

ΚΜΛΕ : Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών 

ΚΤΣ : Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 

ΚΤΧ : Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβα 
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NF : Γαλλικά Πρότυπα 

ΟΜΟΕ : Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 

ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
1.2.2.3  Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 

ΥΠΕΣ∆∆Α: Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

ΥΠΕΧΩ∆Ε: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων  Έργων 

ΥΠΟΜΕ∆Ι : Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 

ΓΓ∆Ε : Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων 

ΓΥΣ : Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 

∆ΕΗ : ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

∆ΕΚΟ : ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί 

ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΚ : Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα   

ΕΟΧ : Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος  

ΙΚΑ : Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΚΕ∆Ε   : Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

ΝΠ∆∆ : Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

ΝΠΙ∆ : Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου 

ΝΣΚ : Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 

ΟΚΩ : Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας 

ΠΕ∆Ε : Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 

ΠΕΠ : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

ΤΕΕ : Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 

 
1.2.2.4  Άλλες Συντοµογραφίες 

ΑΠΕ : Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

ΗΠΑ : Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Ν : Νόµος 

Π∆ : Προεδρικό ∆ιάταγµα 

ΠΚΤΜΝΕ : Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών 

ΦΕΚ : Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

ΥΑ : Υπουργική Απόφαση 

 
1.3 Ερµηνείες 

Στα συµβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συµφραζόµενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 

(1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και αντίστροφα. 

(2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και αντίστροφα. 

(3) Λέξεις που αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα θα έχουν την ίδια έννοια µε τις ίδιες λέξεις που αναγρά-

φονται µε πεζά γράµµατα και αντίστροφα. 

(4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ηµέρα», «βδοµάδα», «µήνας», «έτος» κτλ. θα σηµαίνει «ηµερολο-

γιακή ηµέρα», «ηµερολογιακή βδοµάδα», «ηµερολογιακός µήνας», «ηµερολογιακό έτος» κτλ. 

(5) ∆ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συµφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυµα / παράγωγά τους, προϋπο-

θέτουν ότι η υπόψη συµφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνεται εγγράφως. 

(6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σηµασία που αποδίδεται στις έννοιες αυτές από τον 

Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

(7) Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται γενικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία του κειµένου της 

παρούσας. 

(8) Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος του Ανα-

δόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δα-

πάνες έχουν περιληφθεί ανηγµένα στις τιµές µονάδας της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κα-
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νένα πρόσθετο αντάλλαγµα ή/και καµία πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση πέρα από τις τιµές της προσφο-

ράς του. 

(9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα άρθρα, παραγ-

ράφους, εδάφια κτλ. νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συµβατικών τευχών 

κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την α-

ναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 

 
1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

(1) Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 135, 140, 143 του Ν.4412/2016.  

(2) Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας 

που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της 

Προϊστάµενης Αρχής (παρ.3, άρθρο 135 του Ν.4412/2016). 

(3) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισµοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται 

στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

• να γίνονται εγγράφως µε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας,  

• να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο και 

• να γίνονται στις δηλωµένες µε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύµβασης διευθύνσεις, εκτός εάν έ-

χουν λάβει χώρα µεταβολές, οι οποίες όµως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις 

λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωµένες διευθύνσεις.   

 
1.5 Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση 

1.5.1 Ισχύουσες διατάξεις 

(1) Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερµηνεύεται και συµπληρώνεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και, για 

έργα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Κοινοτική Νοµοθεσία. Ειδικότερα 

για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι δια-

τάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 

• του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Ο-

δηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 

(Κ∆Ε),  

• του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµ-

βάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελλη-

νικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 

267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίο-

δο 2007 -2013»,  και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  

• του Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

• του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Ο-

δηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

• του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

• του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον απαιτεί-

ται) 

• του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ο-

ρισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
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• του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρι-

κού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 

• του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πρά-

ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύ-

γεια" και άλλες διατάξεις», 

•    Ο Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγ-

ραµµα Καλλικράτης»  

• Ο Ν. 4071/12 – «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοί-

κηση – Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

• του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 

• του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει , 

• του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στο-

ιχεία”, 

• της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµά-

των λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων », 

• του Π.∆. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Α΄ 145 ). 

της Απόφασης ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγίες για την παρακολούθηση 

και την εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)»  

• της ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ∆6/Β/οικ. 

5825 (ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων».  

• της ΚΥΑ36259/1757/Ε103(ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτι-

κή διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», της εγκυκλίου 

4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ, τον Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από τους νόµους Ν.3854/2010 & 

Ν.4496/2017 και ισχύει, του Ν.4042/2012, του Π.∆.117/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γενι-

κότερα τις ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας 

• της λοιπής νοµοθεσίας εκτέλεσης έργων. 

(2) Ο Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (Α' 279), 

για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το Π.∆. 82/1996 (Α 66) «Ο-

νοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 

έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα  

‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ α-

ριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρί-

ες”.  

(3) Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύ-

νολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικό-

τερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 

έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρµο-

γές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακή-

ρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την 

ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 
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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 συµ-

βατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγ-

κύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρον-

ται ρητά παραπάνω. 

 
1.5.2     Προδιαγραφές και Κανονισµοί 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 54 και 178 του Ν.4412/2016, στα άρθρα 5 και 7 της 

∆ιακήρυξης. 

Αναλυτικότερα, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω, όπως διορθώθηκαν – συµ-

πληρώθηκαν -τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα: 

(1)      Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών έχουν εφαρµογή: 

 Α)      Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

-  Η υπ’ αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. 

(ΦΕΚ 2221 Β), «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε-

ΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα 

-  Η Εγκύκλιος 26/2012 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓ∆Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., 

-  Η υπ’ αρ. ∆ΚΠ/οικ/12111-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαση Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών & ∆ικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» 

-  Η Εγκύκλιος 17 – Αριθµ. πρωτ. ∆ΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (Α∆Α: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) Απόφαση 

Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήν-

τα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)». Όπου στα συµβατικά τεύ-

χη του έργου (αναλυτικό τιµολόγιο, τεχνική περιγραφή, τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π.) 

γίνεται αναφορά σε ΕΤΕΠ, που βάσει της ως άνω εγκυκλίου γίνεται αναστολή της υποχρεωτικής 

εφαρµογής τους, να εφαρµόζονται οι αντίστοιχες  Προσωρινά ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προ-

διαγραφές (ΠΕΤΕΠ). 

 Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευ-

ρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

(CΕΝ). 

Β) Τα εναρµονισµένα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN) ή από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως 

«Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των 

οργανισµών αυτών. 

  Γ) Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται: 

α.  Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία αναγνωρισµένη 

από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε 

όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των. 

β.  Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της καταλλη-

λότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις 

κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµο-

γής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για 

τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. 

γ.  Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας 

και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) 

που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεµατικά δεν περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαικά Πρότυπα 

(hEN) που έχουν θεσπισθεί µε την σχετική ΚΥΑ. 

δ.  Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργα-

νισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards 

Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ 
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∆) Οι Κανονισµοί, τα Πρότυπα, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, και οι άλλες διατάξεις (νόµοι, διατάγµατα, υ-

πουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) όπως διορθώθηκαν – συµπληρώθηκαν -τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήµερα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: 

• Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ 

2000) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ο 

Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός-ΕΑΚ 2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-

03 και 781 Β/18-6-03 αντίστοιχα).  

• Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά 

τσιµέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)  

• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος, καθώς και οι αποφάσεις και εγκρί-

σεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού κ.λπ. υλικών, σε εγ-

κρίσεις συστηµάτων προέντασης κ.λπ.  

• Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός, Κτιριοδοµικός Κανο-

νισµός, κ.λπ.)  

• Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος όπως ισχύει σήµερα.  

• Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  

• Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η.  

• Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων  

• Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων  

• Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων  

• Οι διατάξεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.∆. 71/88», όπως ισχύουν µετά από 

την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσ-

βεστικές διατάξεις.  

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

λύπτονται από τους παραπάνω κανονισµούς και αποφάσεις. 

• Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασί-

νου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.) 

• Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών», καθώς και διατάγµατα, α-

ποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λ.π.  κατ΄ εφαρµογή του Π.∆ 334/94. 

• Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε αγωγο-

ύς υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η., αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω. γενικά, κ.λπ.  

• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.  

• Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε ό,τι αφορά 

τα ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν τιµές συµπληρω-

µατικών εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να πληρωθούν εργασίες 

που γίνονται απολογιστικά.  

• Το Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών»  

• Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων»  

•  Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών 

και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού»  

• Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»  

• Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» 

• Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά 

ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 
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• Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας 

και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε), 

στο µέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία.  

Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός εκ των συµβατικών τευχών  και των ισχυόντων κανο-

νισµών και προδιαγραφών, θα εφαρµόζονται οι ισχύοντες κανονισµοί και προδιαγραφές καθώς και κάθε 

άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Περίληψης ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρα-

σίας και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να δικαιούται να 

προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση από αυτήν την αιτία. 

Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η ακριβής εφαρµογή των ανωτέρω, 

περιλαµβάνεται ανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου Μελέτης (και Προσφοράς) του έργου.  

Σχετικά µε τον συντονισµό προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων. 

α) Οι ισχύουσες προδιαγραφές και οι ειδικές διατάξεις και όλα τα συµπληρωµατικά σχέδια και έγγραφα, 

αποτελούν ουσιώδη µέρη της σύµβασης και κάθε απαίτηση που τίθεται σε ένα από αυτά είναι δεσµευ-

τική και θεωρείται ότι περιέχεται σε όλα. 

β) Ο ανάδοχος δεν µπορεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλµα ή παράλειψη των σχεδίων. 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιληφθεί ότι υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοι-

χείων της µελέτης ή ότι ενδεχόµενα είναι απαραίτητες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις, υποχρεούται 

το ταχύτερο να ζητήσει γραπτές οδηγίες κλπ. σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 από την ∆ι-

ευθύνουσα Υπηρεσία. Ακόµα υποχρεούται όπως οποτεδήποτε και µε οποιοδήποτε τρόπο εφαρµόσει 

την επί του θέµατος απόφαση της Υπηρεσίας. 

(2) Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να 

εξασφαλίζει  ότι τα επί µέρους στοιχεία  ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι συµβατά µε-

ταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 

(3) ∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισµών 

και των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (όπως π.χ. ο κανονισµός οπλισµέ-

νου σκυροδέµατος, ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων κ.τ.λ.). 

(4) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα πρέπει 

να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη έργου, συµπερι-

λαµβανοµένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 

(5) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές 

και κανονισµοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύν-

θεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων, σύµφωνα µε την 

παρ. 8 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016. 

 
1.5.3      Γλώσσα 

Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογρα-

φία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείµενα συνταγµένα σε δύο γλώσσες, για κάθε 

περίπτωση ερµηνείας επίσηµη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 
1.6 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 

Τα τεύχη της δηµοπρασίας αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που 

περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά µε την οποία ισχύουν τα παραπάνω τεύχη, καθορίζεται πάγια, όπως παρακά-

τω:  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. 

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 

3. Η Οικονοµική Προσφορά. 

4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  

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

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

Παραρτήµατα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
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9. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 

 
1.7 Σύµβαση 

(1) Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 105 και 135 

του Ν.4412/2016 και στη ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού του έργου. 

(2) Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε συνδυασ-

µό µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

• Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή 

και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, 

• Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) µηνών, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 171 του Ν. 4412/2016.  

• Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην παρο-

ύσα, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

• Θα εκπονήσει τις τυχόν αναγκαίες µελέτες εφαρµογής για το έργο, όπου αυτό επιτρέπεται σύµφωνα µε 

το Π.∆.696/74 και την Εγκ. 37/95, όπως ορίζεται στην παρούσα, 

 
1.8 Εκχώρηση δικαιωµάτων - υποκατάσταση 

Η εκχώρηση του έργου ή / και των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 164 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 7 του Ν. 3263/04.  

Η  υποκατάσταση  του  αναδόχου  από  τρίτο  στην  κατασκευή  µέρους  ή  όλου  του  έργου  (εκχώρηση  του 

έργου)  είναι  δυνατή  αποκλειστικά  υπό  τις  προϋποθέσεις  της  υποπερίπτωσης  ββ  της  περίπτωσης  δ ́   της 

παραγράφου  1  του  άρθρου  132  του  Ν.  4412/2016.  Η  υποκατάσταση  απαγορεύεται,  χωρίς  έγκριση  της 

Προϊσταµένης  Αρχής,  η  οποία  αποφασίζει  ύστερα  από  αίτηση  του  αναδόχου  και  πρόταση  της  ∆ιευθύ-

νουσας Υπηρεσίας. 

Εφόσον  η  αναθέτουσα  αρχή  διαπιστώσει  ότι  έχει  εκχωρήσει  υποκατάσταση  του  αναδόχου  χωρίς  έγκρι-

ση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. ∆εν θεωρείται υποκατάσ-

ταση η, εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου. 

Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριµένου, µε τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165 του 

Ν.4412/2016, υποβάλλεται  στη  διευθύνουσα  υπηρεσία  κοινή  αίτηση  του  αναδόχου  και  του  υπεργολάβου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 165 και  166 του Ν.4412/2016. 

 
1.9 Μελέτες του έργου 

1.9.1  Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου 

(1) Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, αντίγραφα των µελετών βρίσκονται στη 

διάθεση των διαγωνιζοµένων.  Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν 

στον Ανάδοχο εγκεκριµένες όλες οι µελέτες, τουλάχιστον σε επίπεδο οριστικής µελέτης. 

(2) Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν από έρευνες ή 

και µελέτες που έχουν γίνει ή ακόµη και µε αναζητήσεις / συνεντεύξεις στους φορείς, οργανισµούς, γρα-

φεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που έχουν εκπονήσει σχετικές µελέτες / έρευνες για την Υπηρεσία και το 

έργο.  Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει επίσης να προβούν και σε δικές τους έρευνες εδάφους / υπεδάφους, 

τουλάχιστον στις χαρακτηριστικές θέσεις υψηλών επιχωµάτων, µεγάλων τεχνικών, λατοµικών χώρων, 

περιοχών εκσκαφών, τοίχων αντιστήριξης  κτλ.  Η έκταση των ερευνών / αναζητήσεων που αναφέρονται 

ανωτέρω εναπόκειται στην κρίση των ∆ιαγωνιζοµένων. 

 
1.9.2 Έλεγχος τεχνικής µελέτης του έργου από τον Ανάδοχο 

(1) Μέσα στις προθεσµίες που προσδιορίζονται στην παρούσα (παρ. 8.2), ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει 

πλήρη έλεγχο των τεχνικών µελετών του έργου, µε τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, περιορισµέ-

νων δειγµατοληπτικών ερευνών κτλ. 

(2) Στα ανωτέρω πλαίσια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την πληρότητα και επάρκεια των υφισταµένων 

γεωτεχνικών µελετών και ερευνών και να διερευνήσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης συµπληρωµατικών ε-

ρευνών, επισηµαίνοντας έγκαιρα το ενδεχόµενο αυτό στην Υπηρεσία εντός της προβλεπόµενης για το 
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σκοπό αυτό προθεσµίας (παρ. 8.2 της παρούσας). Σε περίπτωση που κρίνει ότι απαιτούνται συµπληρω-

µατικές έρευνες υποχρεούται: 

- να συντάξει σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας πρόγραµµα αναγκαίων συµπλη-

ρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών  

- να υποβάλει το πρόγραµµα αυτό στην Υπηρεσία προς έγκριση. 

(3) Ο έλεγχος των τεχνικών µελετών και η διερεύνηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης συµπληρωµατικών ερευ-

νών, κατά τις δύο προηγούµενες παραγράφους, υπάγεται στις διατάξεις της παρ.4.1.1.(2) της παρούσας, 

που αφορά σε επαλήθευση των διατιθέµενων στοιχείων, για την οποία δεν προβλέπεται καταβολή αµοι-

βής στον Ανάδοχο, επειδή η δαπάνη της περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς. 

(4) Ο έλεγχος θα αναφέρεται στις εγκεκριµένες συµβατικές τεχνικές µελέτες ή / και έρευνες και θα έχει σκοπό 

τον εντοπισµό και, στη συνέχεια, συµπλήρωση τυχόν ελλείψεων και επί µέρους θεµάτων, µε σκοπό να 

προκύψει µε βάση τις εγκεκριµένες συµβατικές τεχνικές µελέτες, όπως αυτές που τυχόν θα συµπληρωθο-

ύν ως ανωτέρω, συνολικό έργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισµό του 

και να επιτυγχάνει την προδιαγραφόµενη διάρκεια ζωής του. 

(5) Στην ίδια προθεσµία µε αυτήν που αναφέρεται στις ανωτέρω παραγράφους 1.9.2 (1) και (2), ο Ανάδοχος 

θα υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση που θα περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις του µε-

τά τον έλεγχο των προηγούµενων παραγράφων και επίσης τον αναλυτικό προϋπολογισµό της τελικής δα-

πάνης (σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

(6) Το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται 

αναλυτικά οι προτεινόµενες από τον Ανάδοχο συµπληρώσεις των τεχνικών µελετών, µε πλήρη τεκµηρίω-

σή τους και ανάλυση των προτεινόµενων µε το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, διαφοροπο-

ιήσεων των ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών ή / και των τυχόν απαιτούµενων τιµών µονάδος νέων 

εργασιών. 

(7) Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν αναστέλλει την υποχρέωση του 

Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες και να συµµορ-

φώνεται µε τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, µέχρις ότου αποφασισθούν αν και 

ποιες θα γίνουν δεκτές από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

(8) Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συµπληρώσεις των εγκεκριµένων µελετών, θα καλείται ο µελετητής 

που τις συνέταξε, προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του, και κατά τα λοιπά θα εφαρµόζονται τα ορι-

ζόµενα στο άρθρο 144 του Ν. 4412/2016. 

(9) Οι εγκρίσεις, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, των αναγκαίων συµπληρώσεων εγκεκριµένων µελετών θα γίνον-

ται µε Απόφαση της Προϊστάµενης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµ-

βουλίου. 

(10) Σχετικά µε τις µειώσεις εργασιών ή τις νέες εργασίες που θα προκύψουν είτε από την εκπόνηση των µελε-

τών των προηγούµενων παραγράφων, είτε από άλλες αιτίες, επισηµαίνεται ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις του 

άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 

(11) Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε τις ενδεχόµενες τροποποι-

ήσεις που θα αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω προτάσεων του Αναδόχου, ύστερα από σύντα-

ξη και έγκριση του κατά το νόµο προβλεπόµενου ΑΠΕ. Η αναπροσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος είναι 

δυνατόν να συνεπάγεται και παράταση των προθεσµιών (τµηµατικών ή και συνολικής) εφόσον υπάρξει 

αρµόδια έγκριση. 

 
1.9.3  Εκπόνηση µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων πρέπει να 

εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς 

(1) Ανεξάρτητα από τον έλεγχο της τεχνικής µελέτης και των τυχόν παρεπόµενων δραστηριοτήτων των πα-

ραγράφων 1.9.1 και 1.9.2 ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκα-

ία για την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των επιµετρήσεων και, γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιο-

τική και οικονοµική τεκµηρίωση τους, όπως ορίζεται στην παρούσα και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.  Στην 

κατηγορία αυτή εµπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδά-

φους και η παράδοση των στοιχείων στη µορφή που ορίζεται, η τυχόν προσαρµογή των εγκεκριµένων ο-

ριστικών µελετών σε επίπεδο µελετών εφαρµογής, η σύνταξη και ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος αδε-

ιοδοτήσεων, µελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, δοκιµών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη και ενηµέρω-

ση προγράµµατος διασφάλισης ποιότητας και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για λατοµεία, δανειοθαλάµους, χώρους απόθεσης κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν, η εκπό-
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νηση µελετών και η σύνταξη σχεδίων σήµανσης και ασφάλισης των προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλο-

φορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κτλ. 

(2) Οι ως άνω µελέτες ή/και έρευνες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ενώ θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας η αλληλουχία υποβολής όλων των µελετών 

ή/και ερευνών του έργου. Η υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

για την αρµόδια έγκριση. 

(3) Υπενθυµίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, 

µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 

 
1.9.4 Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου 

(1) Για την εκπόνηση και υποβολή των µελετών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 1.9, ο Ανάδοχος πέρα 

από το γενικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και ειδικό αναλυτικό χρονοδιάγραµ-

µα µελετών ή/και ερευνών, συνδυασµένο µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής, το οποίο θα υποβάλει για 

έγκριση µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία. Οι υποβολές των µελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος 

θα γίνουν σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µελετών του έργου. 

(2) Οι εγκρίσεις των υποβαλλοµένων µελετών ή/και αποτελεσµάτων ερευνών θα γίνονται, υπό την προϋπό-

θεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, µετά από έλεγχο, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην 

παρούσα, λαµβάνοντας υπόψη και τον διατιθέµενο, από το χρονικό προγραµµατισµό του έργου, χρόνο. 

Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασµένης µελέτης ή/και έρευνας, η υποβολή θα επιστρέφεται και ο χρόνος 

ελέγχου και έγκρισης θα εκκινεί από τη συµπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος συµ-

πλήρωσης / διόρθωσης και επανέλεγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης των εργασιών του 

έργου και των µελετών ή/και ερευνών. 

(3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερή έλεγχο µερικών ή και του συνόλου των µελε-

τών ή/και ερευνών του Αναδόχου, µε ή χωρίς τη σύµπραξη Συµβούλων. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου 

προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισµών ή των εφαρµοζοµένων υ-

πολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισµούς ή/και ελέγχους µε την 

εφαρµογή άλλων συναφών υπολογιστικών µεθόδων. 

(4) Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων η µια σειρά θα εί-

ναι τα πρωτότυπα σχέδια σε διαφάνειες.  

(5) Μετά την έγκριση η Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο µια (1) θεωρηµένη σειρά. 

 
1.9.5  Αλληλουχία µελετών και κατασκευών 

(1) Ουδεµία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτούµενη µελέτη. Τούτο 

αφορά και τα ενδιάµεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των µόνιµων έργων. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραµµατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε να υ-

πάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των µελετών ή/και ερευνών και για τις αντίστοιχες εγκρίσεις. 

(3) Η έγκριση των µελετών ή/και ερευνών (υπολογισµών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύµβαση. 

(4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη άµεσης κατασκευαστικής επέµβασης προς αποτροπή 

κινδύνου ατυχήµατος, ο όρος της παρ. 1.9.4 (1) µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, να µην 

εφαρµόζεται. Όµως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν. 

 
1.9.6  Γλώσσα µελετών / ερευνών / σχεδίων 

Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές µελέτης και οι υπολογισµοί θα είναι στην Ελληνική 

γλώσσα. Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές µόνο για υπολογισµούς από ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

εφόσον αυτοί συνοδεύονται από µετάφραση - υπόµνηµα στην Ελληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής 

της Υπηρεσίας. 

 
1.10 Παροχή και µέριµνα των τευχών 

(1) Οι διαγωνιζόµενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη και υποχ-

ρεούνται να λάβουν γνώση των υπολοίπων τευχών, σχεδίων κτλ., στα γραφεία της Υπηρεσίας, σύµφω-

να µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη. 



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                                                                                          σελ. 16 από 83 

 

(2) Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να µελετήσουν και ενδεχόµενα να πάρουν αντίγραφα µε µέριµνα και 

δαπάνη τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις µελέτες που υπάρχουν. Στοιχεία των µελετών, που 

υπάρχουν, µπορούν να προµηθευθούν οι διαγωνιζόµενοι από την Υπηρεσία. 

(3) Όµοια µε τα ανωτέρω για τις µελέτες, οι  διαγωνιζόµενοι µπορούν να µελετήσουν, και ενδεχόµενα να 

πάρουν αντίγραφα, µε µέριµνα και δαπάνες τους, για όλες τις γεωτεχνικές ή/και  άλλες έρευνες που έχο-

υν εκτελεσθεί, µέσω της Υπηρεσίας. 

(4) Σχετικά µε τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν για το έργο, γίνεται αναφορά στο άρθρο 

1.9 της παρούσας. 

(5) Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα χορηγηθεί µία σειρά των συµβατικών τευχών του 

έργου και θεωρηµένων αντιγράφων σχεδίων των υπαρχουσών τεχνικών µελετών, καθώς και των τυπι-

κών σχεδίων της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά τα τελευταία διατίθενται. Ο Ανάδοχος µπορεί να παράγει για 

τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, µε µέριµνα και δαπάνες του. 

(6) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισµικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση 

του έργου, όπως, σχέδια, µελέτες, καταµετρητικά / επιµετρητικά στοιχεία, εφαρµογές προγραµµάτων Η/Υ 

κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και θα φυλάσσονται µε µέριµνά του, µέχρις ότου παραδοθούν 

οριστικά στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω 

τευχών, µε µέριµνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της.  

(7) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο των συµβατι-

κών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των προδιαγραφών και προτύπων που αναφέρονται 

στα συµβατικά τεύχη, των τεχνικών τευχών που ο ίδιος συνέταξε κατά την προηγούµενη παράγραφο, 

καθώς και της αλληλογραφίας του έργου. Η Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαί-

νουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσιµες. 

(8) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συµβαλλοµένων µερών σφάλµα ή ελάττωµα τεχνικής φύ-

σης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση κατά την εκτέλεση του 

έργου, το υπόψη µέρος θα ενηµερώσει άµεσα το άλλο µέρος σχετικά. 

 
1.11 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 

(1) Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα των εγγράφων, 

σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ., που αναφέρονται στην παρ. 1.10 (6) ανωτέρω 

που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασµό του µε δική του δαπάνη.  Με την υπογραφή της σύµβα-

σης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νοµίµους εκπροσώπους του το δωρεάν α-

νέκκλητο δικαίωµα της χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισ-

µικού κτλ., συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς 

και του δικαιώµατος χρήσης των υπόψη τροποποιηµένων ή/και βελτιωµένων εκδόσεων για τις ανάγκες 

του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ή της πραγµατικής ζωής του έργου. 

(2) Η κυριότητα των προγραµµάτων Η/Υ και λογισµικού εµπορίου που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν από τον 

Ανάδοχο παραµένει σε αυτόν, όµως ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί χωρίς καµία επιβάρυνση 

και χωρίς κανένα περιορισµό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύµβασης. 

(3) Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, µελέτες, εφαρµογές προγραµµάτων Η/Υ κτλ. ευρίσκονται στην 

κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την µε οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύµ-

βασης.  Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδε-

ύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 

Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα των ΤΣΥ, των τεχνικών ή 

άλλων µελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογα-

ριασµό του.  Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα, µε µέριµνα και δαπάνη του, να χρησιµοποιήσει και να παράγει 

αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύµβασης.  Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοι-

νοποιηθούν ή χρησιµοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των 

υπεργολάβων του, παρά µόνο για τις ανάγκες του έργου και µε την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
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1.13 Εµπιστευτικότητα 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν εκάστοτε, 

ακόµα και τα θεωρούµενα ως εµπιστευτικά (κοστολογικά κ.ά.), που εύλογα θα επιτρέψουν στην Υπηρεσία 

να διαπιστώσει τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

(2) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρήσει εµπιστευτικά και να 

µην γνωστοποιήσει προς τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 

τύπου, γραπτού ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούµενη 

έγγραφη άδεια του ΚτΕ. 

 
1.14 Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – τήρηση αστυνοµικών διατάξεων 

(1) Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δι-

καίου, την κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τη διεθνή νοµοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο.  Η 

κατά τα προηγούµενα συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέ-

πουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψε-

ις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές.  

Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της 

εσωτερικής νοµοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης 

των συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχ-

ρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 

(2) Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης 

για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή και της οποίας ο µηχανισµός κινείται αυτόµατα και απει-

λούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της 

έδρας του. 

(3) Επίσης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία το περιεχόµενο 

όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και αναφέρον-

ται στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.  Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα 

που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

(4) Ο Ανάδοχος,  ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων, των Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων, υποχ-

ρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και 

εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευ-

θύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. 

 
1.15 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας 

Η ευθύνη µελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 140 του Ν.4412/2016. 

 

 
2. Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚτΕ) 
2.1 Απαλλοτριώσεις 

(1) Ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούµενες διατυπώσεις για την απαλλοτρί-

ωση δηµοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.∆.∆. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κτλ., απαραίτητων για την εκτέλε-

ση των µονίµων έργων, υπέχοντας και όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη διαδικασία των υπό-

ψη απαλλοτριώσεων.   

(2) Ο ΚτΕ υποχρεούται, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την εγκατάσταση του Αναδόχου, να παρα-

δώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσµευση. 

(3) Η Υπηρεσία έχει λάβει υπόψη της την πρόοδο των απαλλοτριώσεων κατά τη σύνταξη των όρων δηµοπ-

ράτησης και για τον καθορισµό της συνολικής προθεσµίας. Αντίστοιχα ο Ανάδοχος θεωρείται, ότι έχει 

λάβει υπόψη του το γεγονός αυτό κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του και για τη διαµόρφωση του 

χρονοδιαγράµµατος, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη δυνατή ανάπτυξη εργασιών. Ουδεµία ευθύνη ή υποχρέ-

ωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει  ο  ΚτΕ  έναντι  του  αναδόχου,  πλην  της παρατάσεως προθεσµίας πε-

ραιώσεως  στην  περίπτωση  καθυστερήσεως  του  έργου,  ένεκα  αναγκαστικής απαλλοτριώσεως,  µη  

οφειλοµένης  σε  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου. 
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(4) Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στην παρούσα, ο ΚτΕ ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλ-

λοτριώσει ή και παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατοµείων, για δανειοληψία, για απόθεση, για εγκα-

ταστάσεις εργοταξίων κτλ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν 

από τον Ανάδοχο µε αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη.  

(5) Η  ολοκλήρωση  των  αρχαιολογικών ερευνών  και  η συντέλεση των απαιτούµενων απαλλοτριώσεων 

αποτελούν προϋπόθεση για την εκκίνηση της  διαδικασίας σύναψης  δηµόσιας σύµβασης  έργου  

σύµφωνα  µε  το  άρθρο 49  παρ.  2β  του Ν.4412/2016.   

 
2.2 Άδειες και Εγκρίσεις 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε εί-

δους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή αλλαχού 

και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις  για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανά-

δοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην, κατά περίπτωση, αρµόδια Υπηρεσία του ΚτΕ 

ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητι-

κών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηµα-

τοοικονοµικής φύσης.  

(2) Ο   ΚτΕ  ουδεµία  υποχρέωση  αναλαµβάνει  για  να  παράσχει  στον  Ανάδοχο  τις  απαιτούµενες  διοικη-

τικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Όσον αφορά άδειες που µπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας διοικητικής αρχής, 

ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο µη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ ανα-

λαµβάνει την υποχρέωση να τον συνδράµει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- Ο νόµος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή αυτή ή όχι. 

- Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή κα-

τάχρηση εξουσίας. 

(3) Ο ΚτΕ αναλαµβάνει να παράσχει τη συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου και µόνο µε 

τους τύπους και τα µέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδο-

σή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

(4) Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που επιτάσσουν οι ειδικοί όροι 

που αναφέρονται στην “Τεχνική Περιγραφή – ΤΣΥ – Τεχνικές Προδιαγραφές”, σχετικά µε εγκρίσεις που 

έχουν ληφθεί και συνοδεύουν την µελέτη του εν λόγω έργου (χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση). 

(5) Για τη θέση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιµότητα απαιτείται η έκδοση 

των αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας ή/και από τη ∆ΕΗ.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη 

σύνταξη των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προ-

κύπτει καµία καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

(6) Σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίες γίνεται αναφορά στο 

Άρθρο 4.18 της παρούσας. 

(7) Σχετικά µε την αδειοδότηση για αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθαλάµους και χώρους απόθεσης, ισχύουν 

τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας. 

(8) ∆εν χορηγείται στον Ανάδοχο ατέλεια ή απαλλαγή από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισ-

φορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου.  Κάθε τυχούσα απαλλαγή, που θα δοθεί 

κατά την εκτέλεση του έργου, από οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, θα εκπίπτεται προς όφε-

λος του έργου. 

(9) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  Επίσης ο 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆η-

µοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
2.3 Προσωπικό του ΚτΕ 

Ο ΚτΕ θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του, οι συνεργάτες του, οι τυχόν σύµβουλοί του και 

οι τυχόν λοιποί εργολήπτες που εργάζονται για λογαριασµό του στο εργοτάξιο: 

(1) Συνεργάζονται µε τον Ανάδοχο στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σύµφωνα µε το Άρθρο 

4.6 της παρούσας. 

(2) Συµπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει µε τα όσα απαιτούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των Άρ-

θρων 4.8 και 4.18 της παρούσας. 
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2.4 Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 137, 152 του Ν.4412/2016. 

 
2.5 Αξιώσεις του ΚτΕ  

(1) Εάν ο ΚτΕ θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύ-

χη και στα πλαίσια της σύµβασης, η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο σχετικά, εγγράφως και τεκ-

µηριωµένα. Το παρόν άρθρο δεν αφορά κατ΄ αρχήν περιπτώσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων του Αναδό-

χου, όπως, π.χ., εκείνων των άρθρων 4.20, 4.21 κτλ. της παρούσας ή/και άλλων που απορρέουν από τη 

σύµβαση, οι οποίες αυτονόητα θα τακτοποιούνται αυτόµατα από τον Ανάδοχο χωρίς ανάγκη όχλησης εκ 

µέρους της Υπηρεσίας, όπως επίσης δεν αφορά σε περιπτώσεις επιβολής προστίµων ή/και ποινικών 

ρητρών στον Ανάδοχο. 

(2) Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντοµότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπεσε στην αντίλη-

ψη του ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του και µέσα στις εκάστοτε προ-

θεσµίες που τυχόν ορίζονται στην παρούσα και στις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 1.5 της παρούσας. 

Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόµε-

να. 

(3) Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, οι σχετικές δαπάνες θα 

επιβαρύνονται µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να 

έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) 

µε επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, είτε να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους 

υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε να ανα-

ζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης οφειλής 

προς το ∆ηµόσιο. 

Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφει-

λοµένων ποσών. 

 

 
3. Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
3.1 Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα 

(1) Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται από το προσωπικό επίβλε-

ψης του έργου, το οποίο διευθύνει ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υπόκειται 

στον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους επιβλέποντες και σε όλο-

υς τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους 

συµβούλους, που τυχόν θα χρησιµοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράµει και για όποιον άλλο η Υπη-

ρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση. Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έρ-

γα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, 

διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο 

των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς και των συµβούλων και εµπειρογνωµόνων (άρθρο 

138 παρ.14 του Ν.4412/2016). 

(2) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη 

που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόµους (βλ. και Άρθρο 17.2 της 

παρούσας).  

(3) Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρου-

σιάσει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι 

ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την αποκατάσταση τους. Στην 

αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή 

τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανά-

λογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αν-

τίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση 

ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του ελαττώµατος σύµφωνα µε το άρθρο 159 του Ν.4412/2016. 

(4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 136,137,141 και 151 του Ν. 4412/2016. 
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3.2 Οδηγίες του Επιβλέποντα 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας 

που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 

138 του Ν.4412/2016. 

 
3.3 Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα της αντικατάστασης του προσωπικού της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστα-

µένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται 

έννοµο συµφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωµα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζηµίωση ή παρά-

ταση προθεσµιών. 

 

 
4. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
4.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

4.1.1     Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την υπογραφή της σύµβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόµενοι κατά τη 

φάση του διαγωνισµού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία 

από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν συµπληρωµατικές έρευνες και µελέτες εφαρµογής, προκει-

µένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων.  

(2) Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. Σχετικά 

µε την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 4.7 της παρο-

ύσας. 

 
4.1.2     Κατασκευή του έργου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4412/2016. 

(2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και σύµφωνα µε 

τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής, που θα 

υποβάλει στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών 

(βλ. και άρθρο 17.2 της παρούσας). 
 
4.1.3       ∆ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται και µε δικές του δαπάνες, να παραχωρήσει 

στην Επίβλεψη κατάλληλο χώρο γραφείου µετά χώρων στάθµευσης τροχοφόρων, αποδεκτό από την Υπηρεσία, 

για το προσωπικό της Επίβλεψης, τους εκπροσώπους της, και τους τυχόν συµβούλους της. Το γραφείο αυτό θα 

κατασκευασθεί εντός του εργοταξίου και παραπλεύρως προς το Γραφείο του Αναδόχου. 

 
4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1.β),  παρ. 3, 4, 5, 6.β) του Ν.4412/2016. 

(2)  Στην περίπτωση Κοινοπραξίας οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου πρέπει  να  είναι κοινές υπέρ 

όλων των µελών της (άρθρο 140  του Ν.4412/2016).  

 
4.3 Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναδόχου   

Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 138 παρ.8, 139 και  στο άρθρο 145 παρ.4 του Ν.4412/2016, σχετικά µε 

το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

(1) Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του 

έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου και γενικός διευθυντής 

του έργου για λογαριασµό του Αναδόχου.  Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα διαθέτει τα 

απαραίτητα προσόντα και την ανάλογη εµπειρία. 

(2) Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόµενου προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου, ο Ανάδοχος θα 

υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα α-
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φορούν στα προσόντα και στην εµπειρία του. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να µην 

δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει 

τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ανωτέρω θέση. Ο προϊστάµενος του 

εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα ειδικός τεχνικός διερµηνέας. 

(3) Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και 

η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν να 

κάνουν µε εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο προϊστάµενος του εργοτα-

ξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρωτής του που θα έχει εγ-

κριθεί από την Υπηρεσία. 

(4) Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της πα-

ραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και 

της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου 

(παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κτλ). 

(5) Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή 

εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφά-

λειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι αυτό ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γρα-

φείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό 

του και τις ευθύνες του. 

(6) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό 

του προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

τους αποµακρύνει και να τους αντικαταστήσει µε άλλους, των οποίων ο διορισµός θα υπόκειται επίσης 

στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.  

(7) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλ-

λάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλε-

ιστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

 
4.4 Υπεργολάβοι  

(1) Ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016 (άρθρα 58, 131, 165, 166). 

(2) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση µέρους του έργου, ο Ανάδοχος παραµένει 

µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασµένες συνέπειες και ευθύνες 

σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 

(3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συµβατικό, οικονοµικό, προόδου, ολοκλήρω-

σης κτλ.) που σχετίζεται µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορού-

σαν την εκπλήρωση συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύµβαση. 

 
4.5 Εκχώρηση δικαιωµάτων Υπεργολαβίας  

Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριµένου, µε τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165 του Ν 

4412/2016, υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 165 και 166 του Ν 4412/2016. ∆εν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ 

µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου. 

 
4.6 Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε τρίτους 

(1) Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα  στο Ν. 4412/2016 (άρθρο 138). 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργο-

λήπτες που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων, που δεν πε-

ριλαµβάνονται στη σύµβαση του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, µε τους τυχόν προηγού-

µενους ή επόµενους αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κα-

τάστασης των έργων ως έχουν. 

(3) Ενδεικτικά, αναφέρονται ως µέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχηµάτων / µηχανηµάτων / 

προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθµιση της σειράς των εργασιών του ώστε να συντονίζον-

ται µε τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και 
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από την εγκατάσταση εξοπλισµού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται 

και µε τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα 

εργάζονται στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου. 

 
4.7 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράµµατα  

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλε-

σης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήµατα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι 

αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του 

έργου. 

(2) Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε µόνιµη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

µόνιµων υψοµετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τµήµατα του έργου, όπως απαιτείται ή σύµ-

φωνα µε τις οδηγίες που θα του δοθούν. 

(3) Οι ανωτέρω αφετηρίες θα τοποθετηθούν µε κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν από 

κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να µη θίγονται και να εί-

ναι προσβάσιµες ανεξάρτητα των εκτελούµενων εργασιών. Η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και ε-

ξασφάλιση των εν λόγω υψοµετρικών αφετηριών, θα γίνει µε δαπάνες του Αναδόχου, που θεωρούνται 

ανηγµένες στις τιµές προσφοράς του έργου. 

(4) Μέσα στις υποχρεώσεις του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου περιλαµβάνεται και ο κατάλληλος το-

πογραφικός εξοπλισµός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, µε τον οποίο θα γίνονται οι χα-

ράξεις των έργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωµετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. 

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση µεθοδολογία τοπογραφικών εργασι-

ών, χαράξεων και ελέγχων της κατασκευής (εκχερσώσεις, εκσκαφές, επιχώµατα, εξυγίανση εδαφών, χα-

ράξεις τεχνικών έργων και κτιρίων κάθε φύσης, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά σε όλα τα στάδια, σκυ-

ροδετήσεις, οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις σταθερού ή µεταβλητού πάχους, ασφαλτικές διορθωτικές 

στρώσεις κτλ.). Η µεθοδολογία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί µέσα στην  προθεσµία της παρ. 8.2 της πα-

ρούσας και να περιγραφεί µε επαρκή ακρίβεια, σε συσχετισµό µε τον πίνακα προσωπικού και την οργά-

νωση της σχετικής εργασίας, για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του έργου. 

(6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράµµατα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν 

υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίµακα, για όλες τις περιπτώ-

σεις που τέτοια διαγράµµατα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθαλάµους, λατοµεία, χώρους απόθε-

σης, προσωρινά έργα, χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. Εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την Υπη-

ρεσία, τα διαγράµµατα αυτά θα συνδέονται µε το Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 

Στρατού. 

(7) Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραµµάτων σε θέσεις λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρων απόθε-

σης, εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων κτλ., που δεν θα χρησιµοποιηθούν από τα µόνιµα έρ-

γα, δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ουδεµία αµοιβή. Οι ανωτέρω τοπογραφήσεις είναι απαιτητές από 

τον ΚτΕ για λόγους σχετιζόµενους µε την επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι 

οι σχετικές τους δαπάνες περιλαµβάνονται, κατά τρόπο ανηγµένο, στις τιµές του τιµολογίου προσφοράς. 

 
4.8 Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχηµάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων 

(1) Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει τα επιβαλλόµενα από την νοµοθεσία, για κάθε περίπτωση µέτρα ασφα-

λείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

του έργου, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησής του ή τυχόν διακοπών αυ-

τού, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. Είναι ο Ανάδοχος ο µόνος πλήρως και αποκλειστικά υπεύ-

θυνος γι΄ τα µέτρα ασφαλείας και έχει αποκλειστικά και µόνο αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες 

για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα 

εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του.  Οι σχετικές ευθύνες του Αναδόχου ορίζονται 

περαιτέρω στο άρθρο 17 της παρούσας. 

(2) Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της Υ-

πηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε 

άλλου µέτρου, για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή και στο έργο, και αποζηµιώνεται για αυτά 

µε βάση τις τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε βάση τις τιµές µονάδος νέων εργασιών για τις µη προβ-

λεπόµενες από το συµβατικό Τιµολόγιο εργασίες. 
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(3) Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους 

χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του εξοπλισµού του, ο Ανάδοχος υποχρε-

ούται να φροντίζει: 

• Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

• Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη διά-

θεσή τους. 

• Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε χώρους αποθή-

κευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανή-

κουν σε τρίτους. 

• Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική 

άδεια της αρµόδιας Αρχής και βάσει των κείµενων διατάξεων διαχείρισής τους. 

(4) Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και ατυχηµά-

των από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την 

αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες, 

υποκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υ-

πηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές.  Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολου-

θεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση 

Μεταλλείων κτλ.). 

(5) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύ-

θυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων ή των µε άλλο τρόπο εµπλεκοµένων στα έργα και είναι δική του 

ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. 

Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε 

ισχύει, κατά το χρόνο εφαρµογής των σχετικών διατάξεων. 

(6) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένες στις 

τιµές της προσφοράς του. 
 
4.9 ∆ιασφάλιση ποιότητας 

4.9.1 Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 

(1) Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόν-

τα, από την εγχώρια βιοµηχανία ή από τις χώρες της Ε.Ε., που προδιαγράφονται για την κατασκευή του 

έργου, συνοδευόµενα, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συµµόρφωσης, πιστοποιητικά συστήµα-

τος διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, κ.λ.π. 

(2) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσω-

µάτωση στο έργο υλικών που δεν φέρουν την σήµανση CE και δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρι-

σης της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση τα υλικά θα πρέπει να συµµορφώνονται µε την ΚΥΑ µε Αριθµ. 

6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγ-

ραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συµµόρφωσης και σήµανση συµµόρφωσης «CE». 

(3) Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανο-

νισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΥΠΟΜΕ∆Ι, (τ)ΠΕ.Χ�.∆Ε., Εµπορίου και Βιοµηχανίας-

Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ), του ΕΛΟΤ, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολα-

βίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρµοδίου οργάνου της Επίβλεψης σχετικά µε 

την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγ-

ραφές κλπ.  

(4) Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των έρ-

γων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, 

ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο Ανάδοχος δεν φέρει κα-

µία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον Ερ-

γοδότη εφόσον, έγκαιρα, το αναφέρει εγγράφως. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον Εργοδότη 

στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή τους από τον Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την 

ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµία ή απώλεια που τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά.  

(5) Για ειδικά υλικά, συσκευές και µηχανήµατα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα συµβατικά τεύχη, έ-

λεγχος στο στάδιο του διαγωνισµού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να υποβάλλει PROSPECTUS,και 

στην ελληνική γλώσσα, του εργοστασίου κατασκευής µε τεχνικές πληροφορίες, από τις οποίες να αποδε-
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ικνύεται το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η παραγγελία των υλικών θα 

γίνει µετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγ-

κριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την εξασφάλιση, σύµφωνα µε τη σύµβαση, 

της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 

(6) Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο όλων των προσκοµιζόµενων ειδών και υλικών αλλά και ως προς την πα-

ραλαβή υλικών µε ζύγιση ισχύουν τα παρακάτω: 

• Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωµάτωσή τους σε αυτό θα πρέπει να εί-

ναι σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα και τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4412/2016. Επίσης, 

θα πρέπει να είναι της απολύτου έγκρισης της επιβλέπουσας υπηρεσίας (προέλευση, διαστάσεις, αν-

τοχή, ποιότητα, εµφάνιση κ.τ.λ.).  

• Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούν-

ται τα σήµατα ποιότητας CE του προϊόντος, οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και που έχουν εκ-

δοθεί στις χώρες παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των 

ΗΠΑ και του Καναδά. 

• Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασ-

κευή του έργου ή προορίζονται για ενσωµάτωση σε αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισµό των εδα-

φών, ισχύουν τα προβλεπόµενα στον Ν. 4412/2016 (Άρθρα  56, 151, 158, 159). 

• Εργαστηριακές δοκιµές για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιµασίες των υλικών και για 

έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί µε δαπάνες του αναδόχου, είτε σε άλλα 

αναγνωρισµένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε και στον τόπο των έργων. 

• Σχετικά µε την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του 

έργου, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Π∆ 334/94 «Προϊόντα ∆οκιµών Κατασκευών» καθώς 

και διατάγµατα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, κ.λ.π.  κατ΄ εφαρµογή του Π.∆ 334/94. 

• Η παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, για όσες εργασίες του έργου κατατάσσονται σε αυτήν την 

κατηγορία, θα γίνεται σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη. 

 
4.9.1.1  Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών 

(1) Όχι αργότερα από τις προθεσµίες που ορίζονται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκοµίσει στην Υ-

πηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφηµιστικά 

και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας 

και λοιπά χρήσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δείγµατα όλων των βασι-

κών υλικών και του εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται στο έργο, καθώς και όλων των συσκευών, οργά-

νων και λογισµικού, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του 

κατά την κατασκευή του έργου. 

(2) Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε 

υλικού, εξοπλισµού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί µέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκµη-

ριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συµ-

µόρφωση µε τα συµβατικά τεύχη. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προµηθευτικού οίκου ή βι-

οµηχανίας, η ύπαρξη οργανωµένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για εισαγόµενα είδη, η παρεχόµενη 

υποστήριξη µετά την πώληση κτλ. Από ενδεχόµενη απόρριψη του προτεινόµενου υλικού ή είδους από 

την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκµηρίωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµι-

κής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτή-

σεις της σύµβασης και δείγµατα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές που ορίζον-

ται στα συµβατικά τεύχη. 

 
4.9.1.2 Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών, ετοίµων προϊόντων 

(1) Για τα διάφορα µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κτλ., οποιασδήποτε προέλευσης, που παραγγέλλονται έ-

τοιµα από το εµπόριο (δηλ. δεν κατασκευάζονται ειδικά µε συγκεκριµένες προδιαγραφές για το έργο), 

των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται επακριβώς στα συµβατικά τεύχη 

και για την πρόληψη πιθανών παρερµηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, µε 

µέριµνα και δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία δείγµατα υλικών, συσκευών ή µηχα-

νηµάτων, τα οποία πρόκειται να συµπεριλάβει στο έργο, µαζί µε τα ονόµατα προµηθευτών και τυχόν 
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υπάρχοντα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται, κατ΄ ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφω-

νούν µε τους γενικούς όρους των συµβατικών τευχών.  

(2) Τα κατατιθέµενα δείγµατα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δεν 

θα χρησιµοποιηθούν πριν ελεγχθούν και εγκριθούν αρµόδια τα δείγµατα. 

(3) Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγµατα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών, συνο-

δευόµενα από τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους εις τριπλούν, µε-

ταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. 

(4) Για τις περιπτώσεις που αυτό έχει σηµασία για τα έργα, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει τα υποβαλλόµενα 

στοιχεία µε γενικά σχέδια, εις τριπλούν, που θα εµφανίζουν σε κατάλληλη κλίµακα τη διάταξη των µηχα-

νηµάτων και συσκευών που θα παραγγελθούν, µέσα στους χώρους εγκατάστασης τους και που θα α-

ναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους. 

(5) Οι ανωτέρω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από την 

παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄ αυτήν αναγκαίες ερ-

γαστηριακές δοκιµές (το κόστος των οποίων βαρύνει τον Ανάδοχο) και διερευνήσει κατάλληλα το θέµα, 

να έχει στη διάθεσή της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατή-

ρηση και να αποµένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρµόσει, σύµφωνα µε τις 

απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του.    

(6) Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά πε-

ριθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών και έτοιµων προϊόντων 

και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να µη δηµιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλε-

ση των έργων. 

(7) Η µία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν µαζί µε 

την κατά τα ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας. 

(8) Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγµατοποίηση της παραγγελίας 

από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υποχρέωση του να είναι τα 

είδη που θα εγκαταστήσει σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιµές και 

παραλαβές των εγκαταστάσεων. 

(9) Εξάλλου παραµένει στο ακέραιο το δικαίωµα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγµατοληψία επί των 

υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, έτοιµων προϊόντων κτλ. που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και να 

εκτελέσει δοκιµές παραλαβής, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, να διατάξει δε την άµεση αποµάκρυνση 

από το εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, µηχανήµατος, συσκευής, ετοίµου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί 

τους συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

(10) Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και απόρριψη 

της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί 

λόγο για παράταση των συµβατικών προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου. 

(11) Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την ενσωµάτωση στο έργο προϊόν-

των για τα οποία θα εκφράζονται αµφιβολίες διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγω-

γής (βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής) ή ύπαρξης οργανωµένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόµε-

να προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αξιολογήσει µόνη 

εκείνη ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις 

οποίες προορίζονται, επί τη χρονική περίοδο για την οποία προορίζονται, και µε προϋπόθεση εύλογης 

δαπάνης συντήρησης. Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώµατα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα 

σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης 

φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας. 

 
4.9.1.3 Φύλαξη υλικών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, µε µέριµνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους φυ-

λασσόµενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Οµοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα φυ-

λάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγµατα υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, κτλ. 

(2) Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγµάτων θα υπάρχουν στο ερ-

γοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου 

και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου. 
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4.9.2   Αρχείο έργου 

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία θα 

καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα συµφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανοµή 

τους. Οι λεπτοµέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραµµα Ποιότητας 

του Έργου, η εφαρµογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου. 

 
4.9.2.1 Ηµερολόγιο Έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην, σύµφωνα µε το Ν.4412/16 (αρθ.146), καθηµερινή τήρηση του Ηµερολογίου του 

Έργου και καθηµερινή ενηµέρωση του Ηµερολογίου καθώς και την παράδοση στην Υπηρεσία του αντίγραφου 

της ηµέρας εντός επτά ηµερών, στο οποίο επισυνάπτονται αντίγραφα ∆ελτίων Αποστολής Υλικών, Τιµολογίων 

Υλικών, ∆ελτίων Κίνησης Μηχανηµάτων και Εργαλείων, Εργαστηριακών ∆οκιµών, Φωτογραφίες και οποιοδή-

ποτε άλλο στοιχείο του Έργου ζητηθεί από την Υπηρεσία. 
 
4.9.3    Πρόγραµµα ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.)  

Εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, συντάξει και 

υποβάλει για έγκριση από την Υπηρεσία Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σύµφωνα µε τα οριζόµε-

να στο άρθρο 158 του Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα: 

(1) Το Π.Π.Ε. ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, περιγράφει τις 

φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρµόνιση και περι-

λαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και 

τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, 

ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. 

Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακο-

λούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί 

και αρχειοθέτησής τους. 

(2) Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας Έργου σε κάθε δηµόσιο έργο (Κατασκε-

υή ή και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ∆Ι-

ΠΑ∆/οικ.611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Την ποιότητα των δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω απο-

φάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού Πε-

ριβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περι-

βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/27.01.2009). 

Η επίβλεψη της εφαρµογής των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων 

και δοκιµών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών, µπορεί να ανατίθενται 

σε διαπιστευµένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 

17021 για συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο εφαρµογής 

ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήµατα διαχείρισης περιβάλ-

λοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, για συστήµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 

και OHSAS 18001. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται 

τα όρια των αµοιβών για τις πιο πάνω προσφερόµενες υπηρεσίες, µέσα στα όρια που προβλέπονται 

στην παράγραφο (4). 

(3) Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και συγχρη-

µατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που προβ-

λέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κα-

τασκευαζόµενων έργων και από ειδικό Σύµβουλο που προσλαµβάνεται µε απόφαση του Υπουργού Οι-

κονοµίας και Οικονοµικών ύστερα από σχετικό διαγωνισµό. Με τις κοινές αποφάσεις αριθµ. 

64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (Β΄ 1539) των Υπουργών Οικονοµικών, και Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων και Κ.Υ.Α. 8017 Α Πλ. 1259 (Β΄ 260/27.02.2007) κανονίζονται όλα τα σχετικά θέµατα µε τον 

τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφορι-

ών στο Σύµβουλο, ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους 

κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγµατοποίηση δειγµατοληψι-
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ών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών, Μετα-

φορών και ∆ικτύων τον τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούµενων ελαττωµάτων και επίλυση διαφω-

νιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 ή τα καθοριζόµενα στη σύµβαση, και ρυθµίζεται κάθε 

άλλο αναγκαίο θέµα για την αποτελεσµατικότητα του ποιοτικού ελέγχου. 

Με όµοια απόφαση µπορεί να τροποποιούνται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου. 

(4) Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισµού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια 

ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη ∆ιεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου ∆ηµοσίων Έργων, 

από τις άλλες κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη-

σης, από φορείς Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, διαπιστευµένους κατά την παραγράφου (2) και από «α-

ναγνωρισµένους οργανισµούς» στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από το Πρόγ-

ραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και τα συµβατικά τεύχη συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων της πα-

ραγράφου (3). Ως «αναγνωρισµένοι οργανισµοί», κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα 

εργαστήρια δοκιµών, τα εργαστήρια βαθµονόµησης, οι οργανισµοί ελέγχου και οι οργανισµοί πιστοπο-

ίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φο-

ρείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισµένων οργανισµών που έχουν συσταθεί σε άλλα 

κράτη - µέλη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, και Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται κλιµακωτά το ποσοστό της προηγούµενης παραγράφου ανάλογα 

µε το ύψος του προϋπολογισµού δηµοπράτησης του έργου, και ρυθµίζονται όλα τα θέµατα αναφορικά 

µε τους παραπάνω ελέγχους, όπως ο προγραµµατισµός, η ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων, οι 

δαπάνες που καλύπτονται, ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την υλοποίηση των ελέγ-

χων και την αποτελεσµατικότητά τους. 

(5) Η ανάπτυξη του προγράµµατος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής υπό την έν-

νοια του Άρθρου 1.9 της παρούσας και όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται 

στην κατηγορία των µελετών της παρ. 1.9.3 της παρούσας (µελέτες η αµοιβή των οποίων πρέπει να ε-

µπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς). 

 
4.9.4    Υπεύθυνος ποιότητας έργου 

(1) Εφόσον προβλέπεται, ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει µε ένα εξε-

ιδικευµένο στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, κα-

θήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας θα ασκεί ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου ή ο αναπληρωτής 

του.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, στο οργανόγραµµα, τα άτοµα εκείνα που έχουν αρµοδιότη-

τες σε θέµατα διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρµοδιότητες στο ΠΠΕ που 

θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποι-

ότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρµόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρµόζεται, 

καθώς επίσης και να αναφέρει στον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά µε την αποτελεσ-

µατικότητα του προγράµµατος, ώστε να λαµβάνονται µέτρα βελτίωσης του.  

(2) Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προµηθευτεί αρµόδια τις σχετικές µε το αντικείµενό του δια-

δικασίες του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις 

λάβει υπόψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, αλλά και κατά τη σύνταξη του προγράµ-

µατος ποιότητας του έργου και των υποστηρικτικών εγγράφων. 

 
4.9.5   Εργαστήρια εργοταξίου 

(1) Για τη διασφάλιση της ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο των έργων, ανεξάρτητα από τον  εργαστηριακό 

εξοπλισµό και το τυχόν εργαστηριακό προσωπικό του ΚτΕ και ανεξάρτητα εάν µέρος του Ποιοτικού Ε-

λέγχου έχει ανατεθεί από τον ΚτΕ σε εξωτερικό συνεργάτη, είναι πιθανή η ανάγκη εγκατάστασης εργοτα-

ξιακών εργαστηρίων εκ µέρους του Αναδόχου, στα οποία πρέπει να εκτελούνται δοκιµές για την παρα-

κολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας κατασκευής των έργων, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

 
4.10    Στοιχεία πεδίου του έργου 

4.10.1  Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 

(1) Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζό-

µενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώ-
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ση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές 

λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνι-

κού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και οδών προσπέλασης, τις µετε-

ωρολογικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν, τα υδρολογικά στοιχεία, τις διάφορες διακυµάνσεις της 

στάθµης του νερού των ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των 

έργων, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµέ-

νων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και 

υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέ-

λεση των εργασιών, τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελο-

ύνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, τις εκτελεσθείσες α-

παλλοτριώσεις και εκείνες που παραµένουν ακόµη ανεκτέλεστες και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που 

µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυ-

ασµό µε τους όρους της σύµβασης. 

(2) Επίσης ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, το ισχύον θεσ-

µικό πλαίσιο, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την 

υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Το-

πικές Αρχές, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, καθώς και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργο-

λαβίας που συµπεριλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη 

βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις 

υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 

(3) Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ. ποιότητα υπεδάφους, αποτε-

λέσµατα κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή γίνονται από την 

Υπηρεσία ή από άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόµενων για ενηµέρωσή τους και µόνο. Τα 

στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύ-

σουν ως βοήθηµα για τη σύνταξη των προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζοµένων να 

αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσ-

δήποτε συµπληρωµατικές έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο καθο-

ρισµό των στοιχείων που τους διατέθηκαν.  Ο Ανάδοχος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως 

ενηµερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο 4.10. 

(4) Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους 

της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατι-

κές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης 

ή/και παράτασης προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

 
4.10.2     Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

(1) Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή 

υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ∆ΕΚΟ ή ΝΠ∆∆, οι οποίες πρέπει να µετατοπιστούν από τους κυρίους των. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση όλων των 

απαιτούµενων από το Νόµο σχετικών αδειών και όπως ορίζεται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016, έχει 

υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και 

εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, σχε-

τικά µε µέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλ-

λοντος, κλπ 

(2) Με τις εργασίες αυτές ουδεµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν ορίζεται δια-

φορετικά), υποχρεούται όµως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασι-

ών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχε-

ρειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

(3) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε περιοχές όπου αναµένεται εµπλοκή µε υφιστάµενους αγωγούς 

ΟΚΩ: 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων Ο.Κ.Ω., 

να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και α-

ποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εµπλέκονται µε το έργο. Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων 

αυτών αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 
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• Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών και πληρο-

φοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κτλ.) για τυ-

χόν αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισ-

µό τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία των 

προς αποφυγή ζηµιών, η αποκατάσταση ή η αποζηµίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. 

(4) Επιπρόσθετα, ειδικά για δίκτυα ύδρευσης ισχύουν τα κάτωθι: 

1. Ειδικά για το δίκτυο ύδρευσης και λόγω της εξαιρετικής σηµασίας που έχει το δίκτυο αυτό για τη ζωή 

και την υγεία των κατοίκων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών 

στο δίκτυο. Σε περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω µέτρα, συµβούν ζηµίες στο δίκτυο ύδρευσης, τό-

τε ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της 

ζηµίας. Αν παρέλθει το 4ωρο χωρίς η ζηµία να έχει αποκατασταθεί, τότε για κάθε επόµενο 4ωρο επι-

βάλλεται ειδική ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου. Η ειδική αυτή ποινική ρήτρα είναι ανεξάρτητη 

και επιπλέον των τυχόν επιβαλλοµένων ποινικών ρητρών για λόγους µη τήρησης των προθεσµιών. Ο 

Ανάδοχος µε τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, αποδεικνύει ότι έχει λάβει γνώση του όρου αυτού 

και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

2. Για ζηµιές ειδικά στο δίκτυο ύδρευσης η δαπάνη επισκευής αλλά και η ζηµία λόγω της αξίας του α-

πολεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και µπορεί να παρακρατείται από τα οφειλόµενα σε αυτόν 

από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν επαρκούν εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις για είσπραξη ∆ηµοσίων Εσόδων. 

(5) Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει µε δικές του ενέργειες για την 

διατήρηση συνδέσεων µε τις Ο.Κ.� (∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ,ΟΤΕ) για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 

(6) Η δαπάνη των τιµολογίων κατανάλωσης των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων για τον χρόνο από 

την εγκατάσταση µέχρι την παράδοση προς χρήση βαρύνει τον ανάδοχο που τις καταβάλει στους αν-

τίστοιχους Ο.Κ.�. . 

 
4.11 Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος 

(1) Ο Ανάδοχος αποδέχεται, µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι το συµφωνηµένο εργολαβικό αντάλλαγµα 

επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση. 

(2) Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιµήσει µε επάρκεια 

τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση της Προσφο-

ράς τους, καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται: 

• για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα εισάγουν από το 

εξωτερικό. 

• για τις εγκρίσεις µελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης α-

δειών. 

 
4.12 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 4.10 και 4.11 της παρούσας. 

 
4.13 Προσβάσεις και άλλες υποδοµές 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα δικαιώµατα για προσω-

ρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδοµές είτε στα 

εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να µισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδοµές, εφόσον απαιτείται, για 

την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικι-

άσεις, υλικά, µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 

 
4.14 Αποφυγή όχλησης 

(1) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγ-

καία µέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµέ-

νου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε Άρθρο 
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18 της παρούσας) τον ΚτΕ έναντι οποιασδήποτε οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειµέ-

νων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου τούτου. 

(2) Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως 

π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι χώροι απόθεσης, οι 

δρόµοι που χρησιµοποιούνται από τρίτους κτλ. 

 
4.15 Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή 

(1) Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά 

τεχνικά έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών µετα-

φοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα 

φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά ή 

ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων. 

(2) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης 

ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό 

το µέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη. 

(3) Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις απαιτούµενες α-

ποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή 

ποινικής ρήτρας ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις 

θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισµός, αποκατάσ-

ταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ).  Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό 

δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγ-

µένες στις τιµές της προσφοράς του. 

(5) Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι 

εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, 

θα γίνονται µε βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη 

στιγµή της εκπόνησης της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη 

αµοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της 

µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφο-

ράς ή µε τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 

(6) Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως ανωτέρω, 

θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα του Αναδόχου σε 

αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 

(7) Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά βα-

ρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόµενων 

τούτων µόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις. 

(8) Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων σε 

Οδούς) της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

(9) Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ.  Ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα  σήµατα, 

µάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήµανσης κτλ. 

(10) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να έχει 

όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών 

υψοµέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόµη, ο Ανάδο-

χος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσω-

ρινών ή µονίµων ρυθµίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτ-

ρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων 

µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έρ-

γων, την αποθήκευση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά 

υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                                                                                          σελ. 31 από 83 

 

(11) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά µέτρα / έργα 

της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήµανσης για την προστασία θέ-

σεων εκτελουµένων έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

(12) Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του οδοστρώµατος 

που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς µε συνεχιζόµενη κυκ-

λοφορία, για την αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσ-

κολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις 

ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία. 

(13) Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές 

προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να α-

ποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούµενης 

πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για 

τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο 

Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγµένο τρόπο, στην προσφορά του. 

(14) Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας - µεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, µε 

την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Αναδόχου και µετά από 

έγκριση από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 

(15) Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος διατο-

µής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρµόδια και ο-

λοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

(16) Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις διατάξεις του 

Ν.4412/16, και του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ. ∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕ-

ΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές 

και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί 

παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός ή και εκτός κα-

τοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις του Υ∆Ε α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 

121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις 

διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

(17) Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρ-

θρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε 

βάρος και για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµε-

λήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.  Πέραν του καταλογισµού 

των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικα-

νοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επι-

σύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων). 

(18) Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις 

οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι λατο-

µεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κτλ.  Στην κα-

τηγορία αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµ-

φωνα µε δική του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευµάτων προ-

ϊόντων ορυγµάτων ή/και άλλων υλικών. 

 
4.16 Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών 

(1) Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 4.13, 4.14 και 4.15 της παρούσας. 

(2) Ο Ανάδοχος, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την εκτέλεση µεταφοράς βαρέως εξοπλισµού ή α-

συνήθων φορτίων (σε βάρος, διαστάσεις ή φύση) θα πρέπει να ειδοποιεί την Επίβλεψη για την επιβεβαί-

ωση λήψης των µέτρων που ορίζονται στο Άρθρο 4.15 της παρούσας. 

 
4.17 Εξοπλισµός Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος µε ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προµηθεύσει και να µεταφέρει επί τόπου του 

έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισµό για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκ-
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τέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή µεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα µηχανικά µέσα, ερ-

γαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισµό τυχόν βλαβών και την αποκατάστα-

σή τους µετά τον έλεγχο, προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµ-

βαση.  

(2) Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή τα µη-

χανικά και λοιπά µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη και έντεχνη περάτωση των ερ-

γασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, µέσα σε 15µερη προθεσµία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντο-

λής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα  εξοπλισµό του, σύµφωνα µε 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

(3)  Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 

από την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία  έκανε ή όχι χρήση του παρόν-

τος Άρθρου. 

(4) Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευµένο  µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του έργου, όπως αυτός προ-

κύπτει από τα συµβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν 

από την προσκόµισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. 

(5) Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει  να κοινοποιεί προηγούµενα στην Υπηρεσία τους τύπους 

των µηχανηµάτων µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύµ-

φωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αι-

τιολόγηση της προσφοράς. 

(6) Επίσης, µε ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλήρως όλες 

τις προβλεπόµενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την εκπλήρωση των συµβα-

τικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συµβατικά τεύχη. 

(7) Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη τους περι-

λαµβάνεται ανηγµένη στα κονδύλια των τιµών της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

 
4.18 Προστασία περιβάλλοντος 

4.18.1     Γενικά 

(1) Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύει: 

• Τα οριζόµενα στον Ν. 4412/2016. 

• Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έρ-

γων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών και άλλων 

αποβλήτων, τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ.  

•  Άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου ως 

συνοδά έργα νοούνται: ∆ανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή προσωρινοί 

χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής 

σκυροδέµατος ή ασφαλτοµίγµατος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις 

κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού διαχωρισµού, κ.λπ. 

 • Τα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών, κατισχύουν 

τα αναφερόµενα στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  

Στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνονται, ανοιγµένα, όλες οι δαπάνες που 

προκύπτουν από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων για την εκτέλεση του υπόψη έργου και αφορούν 

στον Ανάδοχο. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει  προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή 

του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα που θα ληφθούν και θα πρέ-

πει να συµφωνούν µε τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο. 

(3) Καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής και κατά το χρόνο συντήρησης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να παίρ-

νει όλα τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυ-

σάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων, οφειλόµενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου, κατά 

παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. Επίσης µετά το πέρας των εργασιών, θα πρέπει ο Ανάδοχος να 

αποκαταστήσει το τοπίο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης, την ισχύουσα νοµοθε-

σία, αλλά και τις εντολές της Επιβλέπουσας το έργο υπηρεσίας. 



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                                                                                          σελ. 33 από 83 

 

(4) Ενδεικτικά, τέτοια µέτρα θα είναι, µετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισµός των εργοταξίων, η 

αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκοµιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και 

αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο µέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλ-

λον να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

(5) Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από 

αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων του ή 

καταπάτηση φυτεµένων περιοχών από τα µηχανικά µέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκα-

τάσταση κάθε τέτοιας ζηµιάς µε δικές του δαπάνες. 

 

 
4.18.2    Απαιτήσεις για το ολοκληρωµένο έργο 

Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωµένο έργο περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του και 

αποτυπώνονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  Όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν 

οι απαιτήσεις συµµόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασµό µε τα όσα ορί-

ζονται στην ανωτέρω παράγραφο 4.18.1. 

 

 
4.18.3   Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

(1) Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, θα 

πρέπει να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται: 

• Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος 

• Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης 

• Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της 

περιοχής. 

Ειδικότερα κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. 

Για την καταστροφή του πρασίνου, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρ-

µόδιας Αρχής και η όποια καταστροφή θα αποκαθίσταται µετά το πέρας του έργου, σύµφωνα µε την ανω-

τέρω άδεια. 

(2) Θα αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εργοταξίων. Αν η ανάπτυξη πολλών εργοταξίων ταυτόχρονα είναι 

απαραίτητη, αυτά θα γίνουν µε βάση προεγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια και µόνο µετά από σχετι-

κή άδεια και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το τέλος κατασκευής του έργου αποκαθιστώντας το περι-

βάλλον.  Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήµανση, εκσκαφή κτλ.) και στη συνέχεια εγκαταλεί-

πονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, σε άµεση 

αποκατάσταση µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των οριζοµένων 

στην παρ. 4.25.2 της παρούσας. 

(3) Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι: 

• Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη αποβλήτων πλυσίµατος, µεταφοράς και άντλησης σκυροδεµάτων, µε-

ταχειρισµένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος και ιδιαίτερα στις πλαγιές της κοίτης 

ρεµάτων και ποταµών. Τα ανωτέρω απόβλητα θα συγκεντρώνονται µε κάθε επιµέλεια και θα διατίθεν-

ται κατάλληλα ή θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστροφή, καθ’ υπόδειξη των αρµόδιων Αρ-

χών. Ειδικά στο χώρο συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για 

τη συλλογή τυχαίων απορροών µεταχειρισµένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών. 

• Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί η συγκέντρωση των λυµάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και 

η µεταφορά / διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρµόδιες Αρχές. 

• Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου όπως 

λάδια - πετρελαιοειδή - χηµικά κτλ. σε χωριστούς βόθρους από αυτούς των λυµάτων. Ιδιαίτεροι χώροι 

θα απαιτηθούν για την αποχέτευση των νερών καθαρισµού των µονάδων παραγωγής και µεταφοράς 

σκυροδέµατος. 

• Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, καυσίµων κτλ. από ο-

ποιοδήποτε µέσο µεταφοράς. 

• Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται µόνον ύστερα από σχετική έγκριση της Υπη-

ρεσίας και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 
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• Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών (σκόνη, πριονίδι, τρίµµατα, 

ρετάλια, κτλ).  

(4) Η χρήση εκρηκτικών θα γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη και στην κείµενη 

νοµοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει. 

(5) Ελαχιστοποίηση παρενόχλησης των δικτύων ΟΚΩ. Όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η 

εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο Οργανισµό και η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και ε-

ξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κτλ.). 

(6) Για τις αποθέσεις των περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων και άλλων υπολειµµάτων εργασιών, προϊόν-

των καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας. 

(7) Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων.  Αυτό απαιτεί: 

• Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαµπτηρίων εξυπηρέτησης της κυκλο-

φορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στα Άρθρα 4.14 και 4.15 της παρούσας. 

• Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι τέτοιο απαιτεί 

εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις µέρους του εργοταξιακού χώρου. Σχετικά γίνεται 

αναφορά και στο Άρθρο 4.14 και στην παρ. 4.25.2 της παρούσας. 

• Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά) 

• Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, ακόµη και µε χρήση ηχοπετασµάτων ή/και µε κατάλλη-

λη χρήση µηχανικού εξοπλισµού εφοδιασµένου µε αντιθορυβικές διατάξεις. 

• Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: 

- την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας 

- την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό 

• Σήµανση / επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται α-

ναφορά στο Άρθρο  4.15 της παρούσας. 

 

 
4.19 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης 

4.19.1    Γενικά 

(1) Ισχύουν τα οριζόµενα στον Ν.4412/2016. 

(2) Τόσο για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας δηµιουργίας χώρων 

λήψης υλικών, ισχύουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας: 

- Ο Ν 1428/84 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α/84) 

- Ο Ν 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν 1428/84 (ΦΕΚ 

15Α/15-5-93) 

- Ο Ν 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/86) 

- Ο Ν 3010/02 «Εναρµόνιση του Ν 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, ∆ιαδικασία Οριοθέ-

τησης και Ρυθµίσεις Θεµάτων για τα Υδατορεύµατα» (ΦΕΚ 91Α/25.4.2002) 

- Η ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέ-

της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελε-

τών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν 1650/86 9ΦΕΚ 678Β/90) 

- Ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) 1984 (ΦΕΚ 931Β/84) 

- Οι Απαιτήσεις του Τοµέα Συντήρησης Γραµµών και Υποσταθµών Μεταφοράς της ∆ΕΗ  

(3) Τα αδρανή, τα χωµάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα κα-

θορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται µετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο ο-

ποίος θα έχει λάβει υπόψη τα προδιαγραφόµενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγ-

κριση της Υπηρεσίας, για το συµφερότερο για το ∆ηµόσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο ΚτΕ 

δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών. 

(4) Πριν χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, µε δαπάνες του, 

για την εξέταση του υλικού από εγκεκριµένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του. 

(5) Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται 

ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

(6) Εφόσον οι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δηµόσιοι ή κοινοτικοί και απαιτείται δέσµευσή τους και ταυ-

τόχρονα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τότε ο Ανάδοχος θα συντάξει, µε δαπάνες του, τα απαιτού-

µενα κτηµατολόγια (πίνακες, διαγράµµατα) και, εφόσον ορίζεται, σε συνδυασµό µε τις επόµενες παραγ-
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ράφους του παρόντος άρθρου, η Υπηρεσία είναι δυνατό να αναλάβει τις διαδικασίες για την απαλλοτρί-

ωση των χώρων αυτών. 

(7) Ειδικότερα, η Υπηρεσία είναι δυνατόν ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, να προωθήσει την αναγκαστική 

απαλλοτρίωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ορισµένων χώρων που θα χρησιµοποιηθούν ως 

χώροι για λήψη υλικών.  Η απαλλοτρίωση αυτή θα γίνει υπέρ του ∆ηµοσίου µε προσωρινή απόδοση 

στον Ανάδοχο για χρήση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι 

τυχόν απαλλοτριωθείσες εκτάσεις θα περιέρχονται στη χρήση του ∆ηµοσίου.  Επισηµαίνεται ότι για να 

προωθηθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης χώρου λήψης υλικών σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να 

έχει προηγηθεί σχετική δειγµατοληψία και έρευνα από την οποία να αποδεικνύεται το κατάλληλο του υλι-

κού για χρήση στις εργασίες του έργου σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και να έχει εγκριθεί η τυχόν απα-

ιτούµενη Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλον-

τικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η υπόψη διαδικασία απαλλοτρίωσης. 

(8) Οι δαπάνες όλων των σταδίων της απαλλοτρίωσης της ανωτέρω παραγράφου θα χρεωθούν στον Ανάδο-

χο, ο οποίος θα πρέπει να παρακαταθέσει στην Υπηρεσία το αναγκαίο ποσό προκειµένου να γίνει η συν-

τέλεση της απαλλοτρίωσης και να καταληφθεί η σχετική έκταση. 

(9) Σηµειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν κατά ανηγµένο 

τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Γι’  αυτό γίνεται επιτακτική 

η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από όλους τους διαγωνιζόµενους κατά 

το στάδιο των προσφορών. 

 
4.19.2     Λατοµεία 
4.19.2.1  Κανονισµοί - ορισµοί - υποχρεώσεις Αναδόχου 

(1) Εν προκειµένω έχουν εφαρµογή, µε τις συναφείς οικονοµικές επιβαρύνσεις και οποιουσδήποτε περιο-

ρισµούς στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία περιβάλλοντος κτλ., οι νόµοι και οι διατάξεις που α-

ναφέρονται στην παρ. 4.19.1 της παρούσας. 

(2) Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ τόσο για τα συνήθη λατοµεία ή/και ορυχεία αδρανών υλι-

κών (για την παρασκευή σκυροδεµάτων, κατασκευή άλλων εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, συ-

νήθων ασφαλτικών εργασιών κτλ.) όσο και για λατοµεία ή/και ορυχεία αντιολισθηρών αδρανών υλικών 

για την κατασκευή των ειδικών αντιολισθηρών στρώσεων κυκλοφορίας (ασφαλτικών ή από σκυρόδεµα). 

(3) Η προµήθεια αδρανών υλικών µπορεί να γίνεται: 

- Από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις, 

- Από «νέα λατοµεία» που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος  

(4) ∆ιευκρινίζεται ότι µε τον όρο «νέα λατοµεία» αυτού του άρθρου χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις λα-

τοµείων όσο και η επανέναρξη λειτουργίας παλαιών λατοµείων που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας, 

σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90. 

(5) Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντή-

ρησης των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και µεταφορά των υλικών που θα ληφθούν 

από οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες λόγω τυχόν πρόσθετων µεταφορών ή δυσµενών συνθηκών µίσθω-

σης, αγοράς βραχωδών προϊόντων ή λατοµείων, αποκάλυψης εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ. 

(6) Επίσης στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες χρειαστούν για τη 

διαµόρφωση του διατιθέµενου χώρου (σύµφωνα µε τις ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους περιο-

ρισµούς της Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της κείµενης νοµοθεσίας και των Αρµόδιων Αρ-

χών) για τη διαµόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία µετα-

φορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή 

προκλήσεις αποθετικών ζηµιών σε κτίσµατα, καλλιέργειες, παρακείµενες εκτάσεις κτλ. 

(7) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα του πετρώµατος και την επεξεργασία που 

θα γίνει σε αυτό, ώστε να εξασφαλίσει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τα συµβατικά τεύχη, για 

τις ποσότητες που θα εξορυχτούν (µε προϋπόθεση την εξασφάλιση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσε-

ων, σύµφωνα µε αυτό το άρθρο και την άδεια λειτουργίας που θα χορηγηθεί από τους αρµόδιους φορείς, 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις). 

(8) Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά το στάδιο που θα συντάσσει την προσφορά του 

για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, να έχει επισκεφθεί τους χώρους που προβλέπει να χρησιµοποιή-

σει για λατοµείο και εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να εκτελέσει όσες έρευνες κρίνει αναγκαίες (ακόµη 

και γεωτρήσεις) από τις οποίες να τεκµηριώσει µε δική του ευθύνη την ποιοτική καταλληλότητα του πετ-
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ρώµατος, τη δυνατότητα απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων, τη δυνατότητα διαµόρφωσης των αναγκα-

ίων εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα διαµόρφωσης του χώρου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της περιβαλλον-

τικής προστασίας και της  επιτυχούς οικονοµικής εκµετάλλευσης. 

(9) Ο Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να έχει εξασφαλίσει και εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης ή θέσεις 

προµήθειας αδρανών, στην περίπτωση κατά την οποία ήθελαν ανατραπεί τα δεδοµένα, από οποιαδήποτε 

αιτία, σχετικά µε τις αρχικές εκτιµήσεις του για τη δυνατότητα εγκατάστασης και επιτυχούς λειτουργίας 

του λατοµείου εξ αιτίας υποχρεώσεων των συµβατικών τευχών, της κείµενης νοµοθεσίας κτλ. 

(10) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, είτε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης που θα 

εκτελέσει ο Ανάδοχος πριν από την διαµόρφωση της προσφοράς του, είτε ακόµη και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του έργου, ότι το λατοµείο, ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή λειτουργία ή αποθηκευτικός 

χώρος κτλ. δεν επαρκεί ή είναι ακατάλληλο ή έγινε ακατάλληλο, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε 

φροντίδα και δαπάνες του να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο και να πραγµατοποιήσει τις εγκαταστάσεις 

που του χρειάζονται, προκειµένου να ανταποκριθεί στα κατωτέρω:  

- Η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα συµβατικά τεύχη, 

- Οι προθεσµίες που έχουν τεθεί θεωρούνται αναλλοίωτες σε σχέση µε αυτό το θέµα, ακόµη και αν ο 

Ανάδοχος αναγκαστεί να ιδρύσει λατοµείο ή/και λοιπές εγκαταστάσεις σε θέση τέτοια που να δυσχε-

ραίνεται η εργασία ή να επιµηκύνεται η διαδροµή ή ακόµη και αν αναγκασθεί να αγοράσει τα αδρανή 

από το εµπόριο και από οποιαδήποτε απόσταση. 

Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιείται η αντίστοιχη ΜΠΕ (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69269/90) για το σύνολο 

του λατοµικού χώρου ή για το τµήµα εκείνο στο οποίο έχει γίνει παρέµβαση για συµµόρφωση. 

(11) Αν τυχόν προβλέπεται στη σύµβαση να υπάρχει Τεχνικός ή άλλος Σύµβουλος, τότε όλα τα λατοµεία θα 

τυγχάνουν της αποδοχής του, εφόσον οριστεί από την Υπηρεσία.  Στην περίπτωση αυτή, όλες οι δοκιµές 

/ έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται είτε από τον Τεχνικό ή άλλο Σύµβουλο είτε µε την παρουσία εκπροσώ-

που του και σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας.  Εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, όλες οι υποβο-

λές προς την Επίβλεψη θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό(α) ελέγχου του Τεχνικού ή άλλου Συµβούλου 

αναφερόµενα στην καταλληλότητα και στην απαιτούµενη ποιότητα των υλικών. 

 
4.19.2.2  Λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις 

Για την περίπτωση προµήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις η Υπηρεσία δεν 

παρεµβαίνει στις επιλογές του Αναδόχου, πέραν από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των υλικών και τις απαι-

τήσεις προστασίας του περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, για τις οποίες ισχύουν οι νόµοι 

και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 4.19.1 της παρούσας. 

 
4.19.2.3  Λειτουργία νέου λατοµείου 

(1) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατοµείων θα γίνεται µόνο για τις ανάγκες του έργου, µετά την ο-

λοκλήρωση των οποίων ο Ανάδοχος θα σταµατήσει κάθε λατοµική δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα 

αναγκαία µέτρα και θα εκτελέσει τα σχετικά έργα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, για την 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοταξι-

ακών εγκαταστάσεων. 

(2) Η άδεια λειτουργίας νέου λατοµείου και εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα χορηγείται από την Υπη-

ρεσία θα αφορά στην χρησιµοποίηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

της συγκεκριµένης σύµβασης, απαγορευµένης της χρήσης των εγκαταστάσεων ή λήψης αδρανών κτλ. 

για την εκτέλεση άλλων έργων ή εργασιών.  Στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί αυτή η απαγό-

ρευση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να επιβάλλει στον Ανάδοχο 

πρόστιµα ανάλογα προς τις εκτιµήσεις της για την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη χρησιµοποίηση 

υλικών του ∆ηµοσίου για ιδιωτικούς σκοπούς ή/και άλλους λόγους ή ακόµη και να διατάξει την άµεση 

διακοπή λειτουργίας του λατοµείου ή και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων, µε ταυτόχρονη υποχρέωση του 

Αναδόχου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος του λατοµείου, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, για το τµήµα 

που θα έχει εκµεταλλευτεί. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τις 

οποιεσδήποτε οικονοµικές συνέπειες και συνέπειες καθυστέρησης ήθελαν προκύψει για τον Ανάδοχο, ο 

οποίος θα είναι µόνος υπαίτιος, λόγω της παράβασης των όρων που καθορίζονται εδώ. 

(3) Είναι ευνόητο, ότι, για την περίπτωση που ο Ανάδοχος πρόκειται να εγκαταστήσει και λειτουργήσει νέο 

λατοµείο και καθόσον χρονικό διάστηµα µεσολαβεί µέχρι την έναρξη λειτουργίας του λατοµείου, ο Ανά-
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δοχος είναι υποχρεωµένος, εφόσον προβλέπεται από το πρόγραµµα  εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν 

τη χρήση αδρανών υλικών, να τα προµηθεύεται µε αγορά από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις. 

(4) Τόσο για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας «νέου λατοµείου», 

ισχύουν οι νόµοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 4.19.1 της παρούσας. 

(5)  Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να περιλαµβά-

νονται και τα αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών προγράµµατος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκ-

τελέσει σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη.  Τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών 

και εργαστηριακών δοκιµών θεωρούνται αναγκαία, προκειµένου η Υπηρεσία να πεισθεί, εκτός από τις 

άλλες επιπτώσεις και θεωρήσεις της λειτουργίας λατοµείου, για την καταλληλότητα των υλικών να αντα-

ποκριθούν στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 

 
4.19.2.4 Μέθοδοι επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο 

(1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η µέθοδος επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο θα είναι αυτή της ελε-

ύθερης επιλογής.  Σύµφωνα µε την υπόψη µέθοδο, για την λήψη των απαιτουµένων για την εκτέλεση του 

έργου αδρανών υλικών λατοµείου ή ορυχείου κτλ, η Υπηρεσία ∆ΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανέ-

να λατοµείο ή ορυχείο. Επίσης, κατά τη µέθοδο αυτή ο ΚτΕ ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για να 

απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου. 

(2) Ο Ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να προµηθευτεί τα αναγκαία κατάλληλα αδρανή από λειτουργούσες 

λατοµικές επιχειρήσεις ή να εγκαταστήσει και λειτουργήσει «νέο λατοµείο» ή λατοµεία, τηρούµενων των 

όρων και περιορισµών της κείµενης νοµοθεσίας. 

(3) Οφείλει λοιπόν ο Ανάδοχος για την περίπτωση νέου λατοµείου να φροντίσει να βρει και να χρησιµοποι-

ήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των κατάλληλων θέσεων. 

(4) Θεωρείται λοιπόν, κατά συµβατική έννοια, ότι στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται 

όλες οι απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά λατο-

µεία των αναγκαίων αδρανών υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών ή 

ακόµα και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πη-

γών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για 

την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιο-

ρισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 
4.19.2.5 Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών 

(1) Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συµµόρφωση προς τα συµβατικά 

τεύχη των ενσωµατωµένων στις εργασίες κάθε είδους υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, µε την υπογραφή 

της σύµβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα 

υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος γίνεται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα αυτού. 

(2) Συνεπώς, αν ορισµένες πηγές υλικών είναι ή αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιµων 

υλικών, ο Ανάδοχος, παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, πρέπει να αναζητήσει άλλες 

κατάλληλες πηγές. Τα ανωτέρω αποτελούν συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου και ανάγονται στην 

αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του. 

(3) Κατά την παραγωγή των αδρανών υλικών σκυροδεµάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, πρέπει να γίνε-

ται συνεχής παρακολούθηση, δειγµατοληψία και έλεγχος των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους, σε 

συχνότητα. Προς τούτο θα συντάσσονται δελτία ελέγχου, στα δε πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και ερ-

γασιών πρέπει να σηµειώνεται ότι τα υλικά, µετά από έλεγχο, βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

(4) Σε όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου, ο ΚτΕ έχει δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εξετάζει 

τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, βάσεις, υποβάσεις, σκυροδέµατα, 

ασφαλτοµίγµατα, κ.λ.π. να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τους συµβατικούς όρους της 

εργολαβίας και τις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως. Όλες οι µελέτες συνθέσεως σκυροδεµάτων και ασ-

φαλτοσκυροδεµάτων θα γίνουν από εργαστήριο του Υ.∆.Ε. ή  από αναγνωρισµένο ιδιωτικό εργαστήριο 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας και όπως αναφέρονται στον ΚΤΣ-2016 όπως αυτός ισχύει. Όλοι οι έλεγχοι,  

εξετάσεις και δοκιµασίες των παραπάνω υλικών γίνονται µε µέριµνα και δαπάνες που βαρύνουν τον Α-

νάδοχο και είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 
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4.19.3     ∆ανειοθάλαµοι - Λατοµεία 

(1) Όσον αφορά στην διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθαλάµους, ο 

ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει υπόψιν σε κάθε περίπτωση την ισχύουσα νοµοθεσία (ενδεικτικά ανα-

φέρονται οι διατάξεις του Ν.4412/16 και του Ν. 1428/84 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2115/93 και όπως 

ισχύει καθώς και κάθε άλλη µεταγενέστερη σχετική διάταξη.  O ανάδοχος µε την υποβολή της προσφοράς 

του θα πρέπει να έχει συνεκτιµήσει τους χρόνους που απαιτούνται για την έκδοση των απαραίτητων α-

δειών για τη χρήση δανειοθαλάµων.  Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των δανειοθαλάµων 

τονίζεται ότι οι περιβαλοντικές άδειες/εγκρίσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση εν 

συνεχεία των αδειών εγκατάστασης/λειτουργίας των δανειοθαλάµων.   

(2) Οι προβλέψεις των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση των δανειοθα-

λάµων, όσο αφορά στην ποιότητα των δανείων και τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις τιµές της 

προσφοράς, σχετικά µε τα δάνεια. 

(3) Για τη λήψη των απαιτούµενων δανείων για την εκτέλεση του έργου, ο ΚτΕ δεν θα παραδώσει στον Ανά-

δοχο κανένα δανειοθάλαµο ή ορυχείο, εκτός εάν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.  Ο Ανάδοχος εποµένως 

θα φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τους κατάλληλους δανειοθαλάµους (ή ορυχεία), τηρώντας όλους 

τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, είτε 

σε χώρους ∆ηµοσίου (εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σε αυτόν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 

περιορισµούς των όρων δηµοπράτησης, η άδεια εκµετάλλευσης και απόληψης των αναγκαίων ποσοτή-

των) είτε µε µίσθωση είτε µε αγορά των κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων ή ακόµη και µε προµήθεια από 

ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης υλικών δανείων. 

(4) Συνεπώς οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες από οποιοδήποτε λό-

γο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης δανείων των αναγ-

καίων δανείων ή για µίσθωση ή αγορά των σχετικών αναγκαίων εκτάσεων για την απόληψη δανείων ή 

ακόµη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πη-

γών δανείων (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαι-

τούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις 

και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-

θεσίαατ΄ αναλογία των όσων αναφέρθηκαν για τα λατοµεία στην προηγούµενη παράγραφο 4.19.2 του 

παρόντος άρθρου. 

(5) Επίσης στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες απαιτηθούν για 

την απόληψη ή αγορά δανείων από χειµάρρους ή/και ποταµούς, ή άλλες θέσεις, που θα πληρωθούν σε 

Επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες εκµεταλλεύονται τη δανειοληψία από σχετικές εκτά-

σεις ή σε αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες έχουν εκχωρηθεί (σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-

ξεις), οικονοµικά δικαιώµατα από την απόληψη δανείων από ορισµένους χώρους. 

(6) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο ΚτΕ ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να απαλλοτριώσει εκτάσεις 

κατάλληλες για χρήση τους ως δανειοθαλάµων ή ορυχείων για προµήθεια των σχετικών υλικών από τον 

Ανάδοχο.  

(7) Επιπλέον προς τα ανωτέρω ισχύουν και οι όροι των παρακάτω παραγράφων, σε συνδυασµό µε τα λοιπά 

συµβατικά τεύχη:  

(α) Για την έγκριση της δανειοληψίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία 

την πρόθεσή του για χρήση των συγκεκριµένων «πηγών δανείων» (δανειοθαλάµων). Εντός πέντε (5) ηµε-

ρών από τη γνωστοποίηση θα γίνονται δειγµατοληψίες ελέγχου καταλληλότητας. Στη συνέχεια, και πάν-

τως όχι αργότερα από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα υποβάλ-

λεται στην Υπηρεσία τεχνική µελέτη δανειοθαλάµων, η οποία περιλαµβάνει: 

• Τοπογραφικά διαγράµµατα των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση των ποσοτήτων που θα αποληφθο-

ύν από κάθε θέση. 

• Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων. 

• Έκθεση αξιολόγησης των ανωτέρω αποτελεσµάτων και του τρόπου κατασκευής, δηλαδή του σύµφω-

νου των υλικών µε τις προδιαγραφές, του πάχους των στρώσεων, του εξοπλισµού συµπύκνωσης που 

θα χρησιµοποιηθεί, της βέλτιστης υγρασίας και της σχετικής καµπύλης PROCTOR, της κατάταξης των 

υλικών σε κατηγορίες (ανάλογα µε τις κατηγορίες που χρησιµοποιούνται στα συµβατικά τεύχη) κτλ. 

• Μελέτη εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον πρόκειται περί δανειοθαλάµων σε ∆ηµόσιους χώρους 

και µάλιστα σε κοίτες χειµάρρων, µε την οποία θα αποδεικνύεται: 
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- Η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και ο τρόπος αποκατάστασης 

-  Η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων (εξασφάλιση της αναγκαίας διατοµής, αναγκαίες γε-

φυρώσεις, αποφυγή κινδύνων διάβρωσης κτλ) 

(β) Η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή της 

τεχνικής µελέτης του δανειοθαλάµου, να προβεί σε αξιολόγηση της µελέτης από τεχνικής πλευράς (έγκρι-

ση, τροποποίηση, απόρριψη), προκειµένου η ανωτέρω τεχνική µελέτη να αποτελέσει στοιχείο της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο και θα προωθηθεί αρµοδίως για έγ-

κριση.  Σηµειώνεται, ότι σύµφωνα µε σχετική γνωµάτευση της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η απόληψη δανείων υλικών κατατάσσεται στις «εξορύξεις» της παραγράφου 2γ της Ο-

ΜΑ∆ΑΣ ΙΙ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 4 της ΚΥΑ 69269/5387/90, για την 

οποία απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). 

(γ) Επισηµαίνεται ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισµός 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόµενου δανειοθαλάµου, προκειµένου να αξιολο-

γηθούν και οι επιπτώσεις από την (προσωρινή) κατάληψη δηµοσίου χώρου ή για την απαλλοτρίωση χώ-

ρου υπέρ του ∆ηµοσίου, µε δαπάνες όµως του Αναδόχου. 

(δ) Για την περίπτωση χρησιµοποίησης δανείων από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση πώλησης δανείων, η 

τεχνική µελέτη που θα υποβληθεί θα δείχνει ότι ο χώρος απόληψης δανείων είναι σύµφωνος  µε τους ό-

ρους δηµοπράτησης, στη συνέχεια δε η τυχόν ανάγκη εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

εξαρτάται (σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/90) από την ανάγκη «εκσυγχρο-

νισµού ή επέκτασης υφισταµένων έργων και δραστηριοτήτων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφορο-

ποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον» 

(ε) Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 

στον Νόµο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. 

(στ) Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαι-

τούµενη διαδικασία απαλλοτρίωσης. 

(ζ) Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση: 

- Να αφαιρέσει τις επιφανειακές φυτικές γαίες και οποιεσδήποτε ενδιάµεσες στρώσεις ακατάλληλων υ-

λικών. Τα εξ αυτών κατάλληλα για την αποκατάσταση του χώρου επέµβασης θα πρέπει να τα συγκεν-

τρώσει για να τα χρησιµοποιήσει κατά την φάση των εργασιών της αποκατάστασης. 

- Να αποµακρύνει τα ακατάλληλα υλικά σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις Αρχές, ή αν του επιτραπεί να 

επανεπιχώσει χώρους δανειοληψίας. 

- Να προβεί σε διαλογή αν τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο 

- Να εκτελέσει κατά τέτοιο τρόπο τη δανειοληψία και να διαµορφώσει κατάλληλα τα πρανή και την κοίτη 

εκσκαφής, ώστε η δανειοληψία να εντάσσεται σε υδραυλική διευθέτησης του χειµάρρου (όταν γίνεται 

από χείµαρρο) ή να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή παρενόχληση του φυσικού περιβάλλοντος. 

- Να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον σύµφωνα µε τα έργα / µέτρα αποκατάστασης που περιλαµ-

βάνονται στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που αναφέρονται στους δανειοθαλάµους. 

Οι ανωτέρω δαπάνες περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, µαζί µε τις υπόλοιπες δαπάνες που ανα-

φέρθηκαν ανωτέρω σε αυτό το άρθρο, στις τιµές µονάδας της προσφοράς του Αναδόχου. 

(η) Οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.19.2.1.(11) ανωτέρω (σχετικά µε τον Τεχνικό ή άλλο Σύµβουλο, αν υ-

πάρχει) ισχύουν και για τους δανειοθαλάµους. 

 
4.19.4  Χώροι Απόθεσης  

(1) Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά να συλλέγονται και να διατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) και του Ν. 4042/12. Τυχόν υλικά ρυπασµένα από επικίνδυνα απόβλητα, 

να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική 

άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/06) 

«Μέτρα όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις 

της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ … Αντικατάσταση της υπ΄ αριθµ. 19396/1546/97 Κοινής Υπουργικής Απόφα-

σης».  

(2) Η απόθεση των περισσευµάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων, των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων 

ορυγµάτων για την κατασκευή επιχωµάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους που θα χρησιµο-

ποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέµβασης, θα αποµακρύνονται και θα διαστρώνονται µε 

µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους που θα έχουν προβλεφθεί.  
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(3) Ο Ανάδοχος, χωρίς καµία επί πλέον αποζηµίωση, υποχρεούται, πέρα από τη µεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση (ή σε µία συγκεκριµένη απόσταση, αν γίνεται σχετική ειδική µνεία σε ειδικούς όρους δηµοπ-

ράτησης) και τη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει και τη σταθεροποί-

ηση τους µε τα απαραίτητα έργα υποδοµής και µε κατάλληλη συµπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα 

προκύψουν να είναι βατές σε οχήµατα και αξιοποιήσιµες για χώρους αναψυχής, αθλοπαιδιών, ή άλλους 

παρόµοιους, για την τελική δε διαµόρφωσή τους να αποµένουν: 

• Οι επιφανειακές ειδικές χωµατουργικές διαµορφώσεις, σε συνδυασµό µε τυχόν προβλεπόµενα τεχνικά 

έργα 

• Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές θεµελίων (κατασκευής κτισµάτων, τοιχίσκων, αγωγών δικτύων Κοινής Ω-

φελείας και λοιπών παρόµοιων) µε τα σχετικά τεχνικά έργα και οι επανεπιχώσεις του αποµένοντος όγ-

κου σκαµµάτων 

• Η διάστρωση επιφανειακού στρώµατος κηποχώµατος και η φύτευσή του  

• Η κατασκευή οδοστρωµάτων (ασφαλτικών, από σκυρόδεµα, ανασφάλτωτων), πλακοστρώσεων κτλ. 

• Τυχόν άλλες ειδικές κατασκευές που δεν ανήκουν στις γενικές χωµατουργικές διαµορφώσεις (και τα 

σχετικά τεχνικά έργα σταθεροποίησης αυτών)  

• προκειµένου να ολοκληρωθούν τα «έργα αποκατάστασης» που περιλαµβάνονται στους εγκεκριµένους 

όρους της περιβαλλοντικής µελέτης. 

Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της προσφοράς 

του Αναδόχου.  Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου από 

όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών. 

(4) Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη διοχέτευσης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ) έργων τεχνικών υποδοµών ή κτιριακών έργων, σε πιστοποιηµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχεί-

ρισης ΑΕΚΚ σύµφωνα µε, την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγ-

ραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α-

ΕΚΚ)», την εγκύκλιο 4834/25-1-13 του ΥΠΕΚΑ, τον Ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε από τους νόµους 

Ν.3854/2010 & Ν.4496/2017 και ισχύει, τον Ν.4042/2012 και γενικότερα την ισχύουσα σχετική νοµοθεσί-

α. 

Επισηµαίνεται ότι, ο ανάδοχος (ως διαχειριστής) οφείλει να προσκοµίσει στην υπηρεσία πριν την εκτέλε-

ση των εργασιών εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων κ.λ.π., επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης µε 

εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, σύµφωνα µε την σχετική ισχύουσα νοµοθεσία. 

Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής/µεταφοράς των ΑΕΚΚ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-

θρου 8 (παρ. 1) της υπ’ αριθµ. 50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΕΦ. Γ΄ άρθρο 10, ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103). Μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, ο ανάδοχος (ως 

διαχειριστής) οφείλει να καταθέσει, στην επιβλέπουσα υπηρεσία, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων 

από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στο ΚΕΦ. Β, άρθρο 7, παρ. 3., 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103.  

Στον ανάδοχο θα καταβάλλεται η πραγµατική δαπάνη/κόστος υποδοχής των προς απόρριψη προϊόντων 

απολογιστικά, σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών από το 

συµβαλλόµενο πιστοποιηµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση µε την επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε 

θέµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), να εφαρ-

µόζει το Π.∆.117/04 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Π.∆. 15/2016, Απόφαση 133480 (ΦΕΚ 2711/2011)), 

χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016 

- Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Τα χρήσιµα υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων/αποξηλώσεων, κατασ-

κευών, ανήκουν στον ∆ήµο Ιλίου και εφ’ όσον δεν επαναχρησιµοποιηθούν στο ίδιο το έργο, θα µεταφέ-

ρονται από τον ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

(5) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 69269/5387/90 ορίζεται κατά κανόνα στην παρούσα ότι οι χώροι από-

θεσης, λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζουν οι σχετικές εργασίες για το περιβάλλον, θεωρούνται 

ότι κατατάσσονται σε έργα και δραστηριότητες της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α του άρθρου 4 της ΚΥΑ 

69269/5387/90 και θεωρείται αναγκαία η εκπόνηση ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

(ΜΠΕ), η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του άρθρου 16 της υπόψη ΚΥΑ. Επιπλέον η 

ΜΠΕ θα πρέπει να περιλαµβάνει ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ µε όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά (σχέδια, φω-
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τογραφίες, έκθεση διασφάλισης των υδραυλικών απαιτήσεων µε την κατασκευή των αναγκαίων οχετών 

κτλ.) όπως και ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του χώρου απόθεσης, που θα πρέπει να τύχει της έγκρισης 

της Υπηρεσίας. Η ΜΠΕ θεωρείται αναγκαία ακόµη και για χώρους απόθεσης που περιλαµβάνονται στους 

ειδικούς όρους δηµοπράτησης, για τους οποίους όµως δεν έχει συνταχθεί σχετική ΜΠΕ.  Επισηµαίνεται 

ότι στη ΜΠΕ θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισµός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του 

προτεινόµενου χώρου απόθεσης, προκειµένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την κατάληψη ∆η-

µοσίου χώρου ή την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας ιδιώτη υπέρ του ∆ηµοσίου.  Για την περίπτωση που οι 

σχετικές αποθέσεις θεωρούνται ότι έχουν µικρή σηµασία (λόγω περιορισµένου όγκου αποθέσεων, θέσης 

του έργου κτλ.) τότε είναι δυνατόν, εφόσον γίνεται ρητή σχετική αναφορά, να µη ζητείται για τη συγκεκρι-

µένη εργολαβία η εκπόνηση σχετικής ΜΠΕ. 

(6) Στην περίπτωση που θα γίνουν αποθέσεις, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, σε ανενεργά λατοµεία, για τα 

οποία έχουν συνταχθεί σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε τα περιλαµβανόµενα «Μέτρα 

Αποκατάστασης», τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές αποθέσεις σύµφωνα µε 

την ανωτέρω παράγραφο 4.19.4.(2), εφαρµόζοντας τους εγκεκριµένους όρους των «µέτρων αποκατάστα-

σης», σύµφωνα µε την εκδοθείσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

(7) Για την περίπτωση που οι αποθέσεις γίνουν, µερικά ή ολικά, σε ανενεργά λατοµεία ή/και σε άλλους χώ-

ρους, για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί ΜΠΕ, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ο ίδιος την(τις) 

αναγκαία(ες) ΜΠΕ, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4.19.4.(4). Η εκπόνηση της (των) ΜΠΕ κατα-

τάσσεται(ονται) στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον 

Ανάδοχο και θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές δαπάνες, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της προσφο-

ράς του. 

(8) Με την ενεργοποίηση της σύµβασης και εφόσον οι τυχόν προβλεπόµενοι στους ειδικούς όρους δηµοπρά-

τησης χώροι απόθεσης δεν επαρκούν για τις ανάγκες του έργου και στην περίπτωση κατά την οποία ο 

Ανάδοχος δεν µπορεί να διασφαλίσει θέσεις απόθεσης των επί πλέον όγκων σε κατάλληλους χώρους της 

επιλογής του (που θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης των αρµοδίων αρχών), τότε αυτός θα υποβάλλει 

σχετική έγγραφη αίτηση στην Υπηρεσία, προσδιορίζοντας το συµπληρωµατικό απαιτούµενο όγκο των 

προς απόθεση χώρων, ώστε σε συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας µε τις αρµόδιες για το περιβάλλον 

Αρχές, να προετοιµαστεί ένας πίνακας, προτεινόµενων χώρων απόθεσης ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, κατά 

προτίµηση ανενεργών λατοµείων, όπου θα αναφέρονται και οι χονδρικά εκτιµώµενοι όγκοι απόθεσης σε 

συνδυασµό µε τυχόν αναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους. Σε περίπτωση µη ύπαρξης µελέτης ΜΠΕ, 

σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4.19.4.(5), ο Ανάδοχος υποχρεούται σε εκπόνηση τέτοιας µελέτης. 

(9) Σε περίπτωση που ο ανωτέρω πίνακας µε τους εκτιµώµενους δυνατούς όγκους απόθεσης δεν επαρκεί για 

την κάλυψη των αναγκαίων αποθέσεων των έργων, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγκαίρως ένα συµπλη-

ρωµατικό πίνακα προτεινόµενων χώρων απόθεσης, µε τους εκτιµώµενους δυνατούς όγκους απόθεσης, 

που θα συνοδεύεται από τις σχετικές ΜΠΕ σύµφωνα µε την παράγραφο 4.19.4.(4). Κατά προτεραιότητα, 

είναι επιθυµητό οι σχετικοί χώροι να είναι χώροι ανήκοντες στο ∆ηµόσιο, αλλά θα είναι δυνατόν να περι-

ληφθούν στον πίνακα και ιδιωτικές εκτάσεις, όταν τα συγκριτικά στοιχεία δαπανών και τυχόν επιβάρυν-

σης του περιβάλλοντος από τις εργασίες απόθεσης (π.χ. αποφυγή κατάληψης δασικών εκτάσεων και άλ-

λων ευπαθών περιοχών) συνηγορούν υπέρ της χρησιµοποίησης χώρων απόθεσης σε ιδιωτικές εκτάσεις. 

(10) Στο συµπληρωµατικό πίνακα του Αναδόχου θα πρέπει να παρουσιάζονται οι αναγκαίοι προς απόθεση 

όγκοι (µε ένα περιθώριο ασφαλείας) και οι δυνατοί όγκοι που µπορούν να αποτεθούν στους νέους προτε-

ινόµενους χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των έργων, παρέχοντας τη δυνα-

τότητα στην Υπηρεσία να επιλέξει, εναλλακτικά, µία (ή µερικές) από τις προτεινόµενες θέσεις. 

(11) Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 

από τον Νόµο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. Στην ίδια Απόφαση θα γίνεται 

έγκριση της χρήσης ενός ή περισσοτέρων Χώρων Αποθέσεων για τις ανάγκες του έργου. 

(12) Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω εγκεκριµένες θέσεις Χώρων Απόθεσης περιλαµβάνουν επι-

φάνειες που ανήκουν σε ιδιώτες θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούµενη διαδικασία απαλλοτρίωσης 

υπέρ του ∆ηµοσίου. 

(13) Η τυχόν απαλλοτρίωση των χώρων απόθεσης θα γίνεται υπέρ του ∆ηµοσίου και οι σχετικές δαπάνες θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
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4.20 Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου 

(1) Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει από τη ∆ΕΗ σε κατάλληλες θέσεις 

ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. Ο Ανάδοχος παράλληλα 

θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας, είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ∆ΕΗ για την 

εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή 

υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. Οι βοηθητικές 

εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισµό ασφαλείας, τα τυχόν συστήµατα ασφάλε-

ιας καθώς και την τροφοδότηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου. 

(2) Ανάλογα µε το µέγεθος των φορτίων και τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρε-

ύµατος, µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως βοηθητικές εγκαταστάσεις εφεδρικά συστήµατα παραγωγής (η-

λεκτροπαραγωγά ζεύγη, γεννήτριες) ή αποθήκευσης και απόδοσης ηλεκτρικού ρεύµατος (συσσωρευτές, 

σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος - UPS). Τα υπόψη συστήµατα µπορεί να είναι τύπου 

"STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα 

ενεργοποίησης του συστήµατος "STAND BY", αλλιώς θα πρέπει να εξασφαλισθούν συστήµατα τύπου 

"ON LINE". 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες τις σχετικές 

δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθµών και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύ-

ων για τη µεταφορά και διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, που θα χρειασθεί για τις εργασίες του, από τα 

σηµεία παροχής στα σηµεία χρήσης. 

(4) Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από επιχειρήσεις παροχής υπη-

ρεσιών σταθερής τηλεφωνίας να γίνει σύνδεση τουλάχιστον δύο εξωτερικών γραµµών (µιας στα εργοτα-

ξιακά του γραφεία και µιας στα γραφεία Επίβλεψης), καθώς επίσης και παροχή πόσιµου νερού, φυσικού 

αερίου ή άλλης εγκατάστασης παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για τις ανάγκες του έργου. 

(5) Όλες οι δαπάνες που αφορούν στις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα πληρωθούν  ιδιαιτέρως, 

και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 

 
4.21 Εξοπλισµός ΚτΕ και προµήθεια δωρεάν υλικού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνες του τα µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κτλ. που παραδίδονται 

σε αυτόν από τον ΚτΕ για χρήση ή ενσωµάτωση στο έργο.  Το ίδιο ισχύει και για όσα από τα ανωτέρω τυχόν 

πιστοποιηθούν πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

 
4.22 Εκθέσεις προόδου εργασιών 

(1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Υπηρεσία µηνιαίες εκθέ-

σεις προόδου σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σύµφωνα µε τον τύπο που αυτή καθορίζει.  Η πρώτη έκθεση 

προόδου θα καλύπτει την περίοδο µέχρι το τέλος του πρώτου ηµερολογιακού µήνα µετά την υπογραφή της 

σύµβασης. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται εντός του πρώτου επταηµέρου κάθε µήνα και θα αφο-

ρούν στην πρόοδο που επετεύχθη κατά τον αµέσως προηγούµενο µήνα.  Οι εκθέσεις προόδου θα υπο-

βάλλονται κατά τα ανωτέρω µέχρι την οριστική παραλαβή των έργων. 

(2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, που θα ζητηθούν από την 

Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, µε την πρόοδο των έργων. 

(3) Παράλειψη ή αµελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων των αναφορών προόδου συνεπάγεται εφάπαξ 

ανέκκλητη ποινική ρήτρα µέχρι ποσού ίσου προς το 15% της ποινικής ρήτρας της παρ. 8.3.3(5) της παρο-

ύσας, που επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση.  

 
4.23 Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών 

Με την έναρξη των εργασιών και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δικές του 

δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του, να προβαίνει στην πλήρη σήµανση και σηµατοδότηση του εργο-

ταξίου, σε περίφραξη και ιδιαίτερη σήµανση κάθε επικίνδυνης θέσης, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πε-

ζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε: 

(1) Την υπουργική απόφαση µε αριθµό ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων: Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7). 
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(2) Την υπουργική απόφαση µε αριθµό ∆ΙΠΑ∆/οικ.502/03 (ΦΕΚ Β 946/9-7-03) : Έγκριση Τεχνικής Προδιαγ-

ραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 

(3) Την κοινή υπουργική απόφαση µε αριθµό [Α] 6952/14-2-2011 του τέως Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατι-

κής Αλλαγής και τέως Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «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». 

(4) Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: νόµος [Ν] 2696/1999 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52) και την 

τροποποίηση αυτού: νόµος 3542/2007 (άρθρα 7 - 9 και άρθρο 46),  

και κάθε άλλης σχετικής διάταξης που βρίσκεται σε ισχύ. 

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι: 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαί-

νει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλι-

κά, οικοδοµικά κτλ.), σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών 

και να επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται 

υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) 

και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

• Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του Αναδόχου για την 

ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και 

στις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και τη 

νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

• Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων 

µέτρων ασφαλείας. 

• Σε κατάλληλο σηµείο, για σηµειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος, για γραµµικά έργα, και σε εµφανείς 

θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα αναγράφουν 

τον τίτλο της Αρχής που εκτελεί τα έργα, τον τίτλο του εκτελούµενου έργου, το όνοµα της Προϊσταµένης Αρ-

χής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, το χρηµατοδότη, την επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο) του Αναδόχου, 

του Μελετητή και του τυχόν Τεχνικού ή άλλου Συµβούλου, καθώς και οιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ζη-

τήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί σε δυο (2) τουλάχιστον εµφανή 

σηµεία, πινακίδες που να αναγράφουν όλα τα παραπάνω απαιτούµενα στοιχεία του έργου, ενώ η επιλογή 

των θέσεων για τις θέσεις τους, διαστάσεις τους κλπ στοιχεία, θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε την Υ-

πηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε διαστάσεως, 

που έµµεσα ή άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κειµένου της πινακίδας από τη ∆ιε-

υθύνουσα Υπηρεσία.  Για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, η ως άνω σήµανση 

θα συµµορφώνεται επιπλέον και µε τις σχετικές διατάξεις περί δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων, ό-

πως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

• Για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του 

έξοδα, κατά τη φάση υλοποίησης του έργου να αναρτήσει στο εργοτάξιο διαφηµιστική (πληροφοριακή) πι-

νακίδα. Η πινακίδα αυτή το αργότερο έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση του έργου αντικαθίσταται από µό-

νιµη επεξηγηµατική πινακίδα. Στην διαφηµιστική (πληροφοριακή) και µόνιµη επεξηγηµατική πινακίδα θα 

αναφέρεται ρητά α) το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) το διαρθρωτικό ταµείο και γ) το επιλεγµένο 

µήνυµα από τη ∆ιαχειριστική Αρχή που προβάλλει την προστιθέµενη αξία της κοινοτικής παρέµβασης. Οι 

διαφηµιστικές και µόνιµες επεξηγηµατικές πινακίδες θα σχεδιαστούν σύµφωνα µε τις σχεδιαστικές λεπτο-

µέρειες που περιγράφονται στο Κανονισµό 1828/2006 και στο µε Αρ. Πρωτ. 4250/24-11-2011 (Α-

∆Α:457Ξ7Λ7-ΒΧΗ) έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής.  

• Συµπληρωµατικά των ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 4.15 της παρούσας. 

 

 
4.24   Φύλαξη του εργοταξίου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτοµα µη έχοντα εργασία ή µη διαπισ-

τευµένα ή µη δικαιούµενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για το 

σκοπό αυτό, θα χρησιµοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα 

τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη 

του Αναδόχου. 
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4.25   ∆ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο 

4.25.1  Προσωρινές εγκαταστάσεις 

(1) Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, εργαστή-

ρια, γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και 

ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες Αρχές. 

(2) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περάτωσης του έργου λόγω 

τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, διότι, κατά την υποβολή 

της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων 

χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την 

Υπηρεσία. Οι καταλαµβανόµενοι χώροι αν βρίσκονται µέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του ΚτΕ, θα πρέπει 

επίσης να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

(4) Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι 

θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (λατοµείων, δανει-

οθαλάµων, χώρων απόθεσης εργοταξίων κτλ.) θα γίνει από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγµα, και 

µε όρους χρήσης που θα πληρούν τους όρους των άρθρων 4.18 και 4.19 της παρούσας και θα αναγραφο-

ύν στην σχετική άδεια χρήσης. 

(5) Έτσι, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιµοποιήσει για τις κάθε 

φύσης εγκαταστάσεις του, όπως: 

- γραφείων επίβλεψης και χώρων στάθµευσης οχηµάτων 

- εργοταξιακών γραφείων και χώρων στάθµευσης οχηµάτων 

- εργοταξιακού εργαστηρίου 

- χώρων διαµονής προσωπικού 

- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών 

- παραγωγής σκυροδέµατος 

- παραγωγής, ανάπτυξης και φορτοεκφόρτωσης προκατασκευασµένων στοιχείων 

- παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος 

- προετοιµασίας υλικών για την ενσωµάτωσή τους στην κατασκευή 

- προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσης αντικειµένων  

- συνεργείων συντήρησης µηχανικού του εξοπλισµού  

- χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού κτλ. 

(6) Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένες 

στις τιµές της προσφοράς του. 

(7) Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπη-

ρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα υλικά εργασίας 

µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων 

µεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές της προσ-

φοράς του. 

(8) Ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και δαπάνη, θα διαρρυθµίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό (ους) 

χώρο (ους), που θα περιλαµβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έρ-

γου, όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης υποχρεούται να µην εµποδίζει 

τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα 

πληρούν τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών και τις τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας. 

(9) Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(10) Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν, κατασκευασθούν και λειτο-

υργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη εγκαταστάσεις και σύµφωνα µε τις οδη-

γίες της Υπηρεσίας. 

(11) Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για χώρους 

του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδο-

χο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά-

ξεις της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. 
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4.25.2  Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος έργου, 

καθώς και µετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους περί το επί-

µαχο τµήµα του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση 

που απαιτήθηκε, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχ-

ρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υπο-

δειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία του έργου ή τµήµατος αυτού, 

να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως 

καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να µεριµνήσει 

για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθµα, κατά 

τους όρους της σύµβασης. 

(2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγµή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευ-

άστηκε κτλ. για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιο-

δήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, 

δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και 

αποµάκρυνση των εργοταξίων. 

(3) Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση εκ µέρους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν 

προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, µέσα σε εύλογη προθεσµία, περάτωση  των ανωτέρω εργασιών, αυ-

τές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόµενη πληρω-

µή ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, πέ-

ρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος αυτού εξ αιτίας αυτού του 

λόγου. 

 

 
4.26  Μητρώο έργου 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης 

των εργασιών µέσα σε δυο (2) µήνες να υποβάλει την Τελική Επιµέτρηση µαζί µε το Μητρώο του έργου στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε». (άρθρο 

170 παρ.2 του N.4412/2016 «Προσωρινή παραλαβή του έργου»).  

Πιο συγκεκριµένα, το περιεχόµενο του «µητρώο έργου», το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλει ο ανά-

δοχος, καθορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆ΝΣΓ/ΟΙΚ.38108/ΦΝ466/17(ΦΕΚ 1956/Β/07-06-2017) απόφαση του Υπο-

υργού Υποδοµών και Μεταφορών. 

Το µητρώο του έργου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της τελικής επιµέτρησης, η οποία αποτελεί προαπαιτούµε-

νο για την προσωρινή παραλαβή του έργου.  

Η µη υποβολή του Μητρώου του έργου (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τα ανωτέρω) επισύρει τις ίδι-

ες συνέπειες µε τη µη υποβολή της τελικής επιµέτρησης. ∆ηλαδή συνεπάγεται την καθυστέρηση της παραλαβής 

του έργου, κατά την παρ.2 του άρθρου 170 του Ν.4412/2016. Επί πλέον, η παράλειψη υποβολής του Μητρώου 

του έργου συνεπάγεται τη σύνταξη και εκτύπωση / παραγωγή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαρια-

σµό του Αναδόχου και, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, την επιβολή πρόσθετης ποινικής ρήτρας αντίστοιχα µε 

όσα αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016 για την τελική επιµέτρηση. 

Το κόστος για τη σύνταξη και υποβολή στην Υπηρεσία του Μητρώου του έργου εµπεριέχεται ανηγµένο στις τιµές 

µονάδος των εργασιών της σύµβασης. 

 

 
4.27 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 

(1) Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ.12 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήµερα. 

(2) Ιδιαίτερα δε για το εν λόγω έργο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού ”ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ” στο 

Ο.Τ. 729 του ∆ήµου Ιλίου», εγκαίρως πριν από την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών (τουλάχιστον 20 

ηµέρες νωρίτερα), ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την αρµόδια εφορεία Αρχαιοτήτων, προ-

κειµένου εκπρόσωπός της να παρευρεθεί σε αυτές, καθ’ ότι στο Α.Π. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗ-

ΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/323934/185587/3420/708/29-12-2014 έγγραφο του Τµήµατος Προϊστορικών και Κλα-
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σικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, της Εφορίας Αρχαιο-

τήτων Αθηνών, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του ΥΠ. Πολιτισµού & 

Αθλητισµού, τίθενται οι όροι: 

«…..οι εκσκαφικές εργασίες θα πραγµατοποιηθούν µε επίβλεψη της Υπηρεσίας µας, η οποία θα 
πρέπει να ενηµερωθεί εγκαίρως, προκειµένου να οριστεί επιβλέπων υπάλληλος, υπό την προϋπό-

θεση ότι οι εργασίες θα διεξαχθούν εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτή-

των, η εφορία µας θα προχωρήσει σε ανασκαφική έρευνα του οικοπέδου σύµφωνα µε την τηρούµενη σε-

ιρά προτεραιότητας των προς ανασκαφή οικοπέδων.  Από τα αποτελέσµατα της ανασκαφικής έρευνας θα 

εξαρτηθεί και η συνέχιση του έργου».   

Επειδή υπάρχει η πιθανότητα συνάντησης αρχαιολογικών ευρηµάτων και ανάλογα µε το είδος των εργα-

σιών που πρόκειται να εκτελεστούν στη σχετική περιοχή, είναι δυνατόν ο ανάδοχος να υποχρεωθεί να εκ-

τελέσει διερευνητικές τοµές ή άλλου είδους ερευνητικές εργασίες, δηλαδή ανασκαφικό έργο, ύστερα από 

εντολή της Υπηρεσίας.  

(3) Η πυκνότητα των τοµών και η φύση και έκταση των τυχόν ερευνητικών εργασιών, που πρόκειται να εκτε-

λεσθούν στις σχετικές περιοχές, θα καθορισθεί από την αρµόδια Υπηρεσία. Οι τοµές θα πρέπει να διε-

νεργηθούν µε προειδοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών προς την επιβλέπουσα υπη-

ρεσία προκειµένου να παραστεί. 

(4) Για κάθε περίπτωση ερευνητικών εργασιών/ανασκαφικού έργου που θα διενεργούνται από την Αρχαιο-

λογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα απαραίτητα συνεργεία – µέσα, αλλά και τις 

απαιτούµενες διευκολύνσεις και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 

(5) Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα έξοδα για τις ανωτέρω έρευνες θα πληρώνονται στον Ανάδοχο απολογισ-

τικά (παρ. 10, του άρθρου 154 του Ν.4412/2016 «Απολογιστικές εργασίες», παρ.4 του άρθρου 186 του 

Ν.4412/2016). 

(6) Αν κατά τις ερευνητικές τοµές, ή την πρόοδο των εργασιών διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαίων οποιασδήποτε 

ηλικίας ή έργων τέχνης, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει κάθε εργασία στην περιοχή των ευ-

ρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διατήρηση και διαφύλαξη των αρχαιο-

τήτων.  Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρµογή οι σχετικές 

διατάξεις του Ν. 4412/16. 

(7) Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία θα δοθούν (σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 3028/02 & κατόπιν γνωµοδότησης των αρµοδίων οργάνων του Υπ. Πολιτισµού) οδηγί-

ες στον Ανάδοχο, είτε για τη συνέχιση των εργασιών είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών και 

τη µεταφορά του προσωπικού και του εξοπλισµού σε άλλο µέτωπο εργασίας για το διάστηµα κατά το ο-

ποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες, µε ανάλογη τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος 

του έργου. 

(8) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άµεσα µόλις απαιτηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να µετακινεί χωρίς ιδια-

ίτερη αποζηµίωση τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο και να µει-

ώνει µε τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες. 

(9) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης αποζηµίωσης για σταλίες µηχανηµάτων και συνεργείων και άλλες 

συνέπειες από την καθυστέρηση της βραδείας προόδου των ανασκαπτικών εργασιών. 

(10) Παράταση τµηµατικών ή/και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο λόγω καθυστε-

ρήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, στην περίπτωση προσωρινής διακοπής που η διάρκεια της είναι κα-

τά την Υπηρεσία δικαιολογηµένη και επηρεάζει την κρίσιµη διαδροµή του χρονοδιαγράµµατος. Πέραν αυ-

τού δεν θα δοθεί καµία άλλη αποζηµίωση στον Ανάδοχο (πχ. για τυχόν αργούντα µηχανικό εξοπλισµό, 

αντίστοιχο προσωπικό κ.λ.π.).  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επανενεργοποιήσει άµεσα τον εξοπ-

λισµό και το προσωπικό του ευθύς µόλις εκλείψει ο λόγος διακοπής των εργασιών. Στην περίπτωση που 

η διάρκεια της προσωρινής διακοπής δεν επηρεάζει την κρίσιµη διαδροµή του χρονοδιαγράµµατος, δεν 

θα χορηγείται παράταση των συµβατικών προθεσµιών, αλλά θα αναµορφώνεται το χρονοδιάγραµµα µε 

βάση τα νέα δεδοµένα κα στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης. 

(11) Η δαπάνη για την πρόσληψη και αµοιβή του προσωπικού επίβλεψης του έργου που θα ορίσουν οι αρµό-

διες Εφορείες, καθώς και οι δαπάνες για την διενέργεια τυχόν απαιτουµένων ανασκαφών (πρόσληψη εξε-

ιδικευµένου προσωπικού, καταγραφή, συντήρηση, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκµηρίωση των ευρη-
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µάτων, κλπ), για την συντήρηση, µελέτη και δηµοσίευση των ευρηµάτων διάσωσης και αποκατάστασης 

των µνηµείων, βάσει των άρθρων 8, 9, 10 και 37 του Ν.3028/2002 όπως ισχύουν, θα βαρύνουν τον προ-

ϋπολογισµό του έργου (παρ. 10, του άρθρου 154 του Ν.4412/2016 «Απολογιστικές εργασίες»). 

(12) Σε περίπτωση που το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον ο προϋπολογισµός 

των εν λόγω δαπανών υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου του αρχικού έργου, 

θα πρέπει να εγκριθεί µε Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, κατά τα προβλεπόµενα από το Άρθρο 25 

του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 15 του άρθρου 10 

του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).  

(13) Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την 

εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική νο-

µοθεσία. 

 

 
5. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν.4412/2016 (άρθρα 58, 131, 132, 164, 165, 166). 

 

 
6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
6.1 Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού 

(1) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη 

και κινητοποίηση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλή-

ρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστηµονικού ή άλλου, ηµεδαπού ή αλλοδα-

πού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των µέσων, εργαλείων κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων του. 

Σχετικά ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν.4412/2016 (άρθρο 138). 

(2) Ο Ανάδοχος µπορεί να 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 ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και σύµφωνα µε την εκάστοτε 

ισχύουσα εργατική και λοιπή νοµοθεσία. 

 
6.2 Αµοιβές και Κανονισµός Εργασίας 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν.4412/2016 (άρθρο 138). 

 
6.3 Προσωπικό του ΚτΕ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προσλάβει ή να αποπειραθεί να προσλάβει προσωπικό που εργάζεται, µε ο-

ποιαδήποτε σχέση εργασίας, για λογαριασµό του ΚτΕ. 

 
6.4 Εργατική νοµοθεσία 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν.4412/2016 (άρθρο 138).  

 
6.5 Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές 

(1) Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας για 

τις εκτελούµενες κατά περίπτωση εργασίες. 

(2) Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να αντιµετωπιστούν 

έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται µε την προστασία ζωής ή περιουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για 

να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής 

εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική 

νοµοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη 

αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχε-

τικές άδειες  και να τηρεί όλους τους Νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον κα-

θίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαµβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποια-

δήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει έγκαιρα την Υ-

πηρεσία. 
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(3) Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και δεν 

υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την 

εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές. 

(4) Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει 

δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 

(5) Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και 

ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν γένει κάθε φύσης κυκ-

λοφορίας, καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών 

και την από κάθε άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. 

(6) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής 

ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου.  Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και 

τις νυκτερινές ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να 

λαµβάνονται κατάλληλα προς τούτο µέτρα. 

 
6.6 Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού 

(1) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του 

όλες τις διευκολύνσεις σε υποδοµές που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώ-

σεων και την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του.  

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει προς την Υπηρεσία τις διευκολύνσεις σε υποδοµές που ορίζονται 

στην παρούσα (παρ. 4.1.3). 

(3) Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και θεωρούνται 

ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του. 

 
6.7 Ασφάλεια και υγιεινή 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα,  

Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλε-

ια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επόµενες διατάξεις, οι οποίες θα ε-

φαρµόζονται όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της εφαρµογής τους: 

- Το Π∆ 413/77 (ΦΕΚ 128 Α/1977 «Περί αγοράς, µεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών», 

- Το Π∆ 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/1975) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολούµενων 

µισθωτών» 

- Το Π∆ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών»,  

- Το Π∆ 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/1981) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού»,  

- Το Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126 Α/1983) «Περί υποχρέωσης λήψης και τήρησης µέτρων ασφαλείας στις οικο-

δοµές και λοιπά ιδιωτικά έργα», 

- Η Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/84 «Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών» (931/Β), Ν.1428/84 

και Ν 2115/93,  

- Ο N 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξε-

ις ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία», 

- Ο Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 39 του Ν.1836/89 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και της 

επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις», 

- Το Π∆ 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις 

και εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85»,  

- Το Π∆ 225/89 (ΦΕΚ 106 Α/1989) «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα»,  

- Το Π∆ 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των Π∆ και ΥΑ που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του 

Ν.1568/85 στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ»,  

- Το Π∆ 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποί-

ηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδη-

γία 89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασµό µε τα Π∆ 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 

304/00 (ΦΕΚ 241 Α/2000),  
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- Το Π∆ 16/96 (ΦΕΚ 10 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργα-

σίας σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 89/954/ΕΟΚ»,  

- Το Π∆ 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 

κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, σε συνδυασµό µε το Π∆ 159/99 (ΦΕΚ 157 Α/1999), 

- Το Π∆ 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να ε-

φαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ»,  

- Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59∆) «Κτιριοδοµικός κανονισµός» (Ειδικά το ‘Άρθρο 

5, παρ. 4,2 για τη χρήση εκρηκτικών) 

- Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 31245/οικ/22-5-93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων», µε 

κατ’ αναλογία εφαρµογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων κτλ.) 

(2) Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να  ορίσει ένα µέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν 

λόγω µέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενηµέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόµενους. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γρα-

φείου του Αναδόχου παραµένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια. 

(3) Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των ερ-

γαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας 

και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από 

την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρµογής των διατάξεων. 

(4) Όλες οι δαπάνες εφαρµογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει 

να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγµένο τρόπο στις 

τιµές της προσφοράς του. 

 
6.8       Προσωπικό Αναδόχου 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Ν.4412/2016,  σχετικά µε το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακό-

λουθα: 

(1) Σύµφωνα µε το άρθρο 145 παρ 4 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογια-

κές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει ο-

ριστικό οργανόγραµµα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για 

έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. 

(2) Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισµό του προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου και του α-

ναπληρωτή του (Άρθρο 4.3 της παρούσας), υποχρεούται να στελεχώσει µόνιµα τις εργοταξιακές του λειτο-

υργίες µε ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για την επαρκή καθοδήγη-

ση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο ανωτέρω προσωπικό, από το οποίο θα πρέπει υποχρε-

ωτικά να καλύπτονται και οι αρµοδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προό-

δου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας, θα περιλαµβάνονται 

απαραίτητα, κατ' ελάχιστον, και οι επιπλέον ειδικότητες που προβλέπονται. 

(3) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την αποµάκρυνση µέλους ή µελών του προ-

σωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους αποµακρύνει και να τους 

αντικαταστήσει µε άλλους, των οποίων ο διορισµός θα υπόκειται στους όρους της παρούσας παραγρά-

φου.  Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, 

όποτε, κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτητο. 

(4) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλ-

λάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλε-

ιστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

(5) Επίσης, µόνον η θέση υπεύθυνου ποιότητας έργου επιτρέπεται να καλυφθεί από τον προϊστάµενο του 

εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου ή τον αναπληρωτή του. Ο υπεύθυνος χρονικού προγραµµατισµού 

και ελέγχου της προόδου του έργου πρέπει να είναι µηχανικός ή τεχνολόγος µε γνώσεις χειρισµού λογισ-

µικού χρονικού προγραµµατισµού, µε ενδεχόµενη περιοδική παρουσία επί τόπου του έργου, εφόσον α-

πασχολείται µόνο στο αντικείµενο αυτό, ή µε µόνιµη παρουσία εφόσον απασχολείται και σε άλλα αντικεί-

µενα.   

(6) Ο υπεύθυνος υγιεινής και ασφάλειας συνιστάται να είναι τεχνικός επιπέδου γενικού εργοδηγού, ώστε α-

φενός να ευρίσκεται κυρίως στα εργοτάξια, σε στενή και ευθεία επαφή µε το εργατοτεχνικό προσωπικό και 
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αφετέρου να έχει την αρµοδιότητα και τη δικαιοδοσία να επιβάλλει τους σχετικούς κανόνες στους εργοδη-

γούς ειδικοτήτων, στους επιστάτες και στο λοιπό προσωπικό. 

 
6.9    Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία µηνιαία κατάσταση του προσωπικού που απασ-

χολεί στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ηµέρες απασχόλησης ανά µήνα) καθώς και του µηχα-

νικού εξοπλισµού (είδος, δυναµικότητα, πλήθος, ηµέρες απασχόλησης ανά µήνα). Οι υπόψη καταστάσεις 

θα υποβάλλονται µηνιαία, σε µορφή που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, µέχρι την οριστική παραλαβή 

των έργων. 

(2) Εφόσον εγκριθεί από την Υπηρεσία, οι κατά τα ανωτέρω καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού µπο-

ρεί να υποβάλλονται ως παράρτηµα της µηνιαίας έκθεσης προόδου (άρθρο 4.22 της παρούσας), εφόσον 

υποβάλλονται τέτοιες. 

 
6.10 Ανάρµοστη συµπεριφορά 

Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ώστε να προληφθεί οποιαδή-

ποτε ατασθαλία, παρανοµία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρµοστη συµπεριφορά εκ µέ-

ρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση οµαλών συνθηκών και προστασίας προσώπων και περιουσιών 

στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς. 

 

 
7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
7.1 Τρόπος εκτέλεσης 

(1) Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος µε δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των 

απαραίτητων εργατικών, υλικών και µηχανηµάτων, τη µεταφορά τους από τις πηγές προµήθειας τους, τον 

έλεγχο δοκιµών των υλικών σε εργαστήριο ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή αναγνωρισµένου Ιδιωτικού Φορέα 

(άρθρο 56 του Ν.4412/2016), για να διαπιστωθεί ότι τα προσκοµιζόµενα στο έργο υλικά συµφωνούν µε 

τις προδιαγραφές του έργου καθώς και για τη χρησιµοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, τις σχετικές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και των λοιπών 

εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. Γενικά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 56 του Ν 

4412/2016 Εκθέσεις δοκιµών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά µέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ) και στο Άρθρο 82 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρι-

σης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).  

(2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της 

εγκεκριµένης µελέτης, καθώς και µε τυχόν συµπληρωµατικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα εγ-

κριθούν από την Υπηρεσία. 

(3) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του, οι 

εργασίες ή τµήµα τους ή τα υλικά που χρησιµοποιούνται ή που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση των 

εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωµατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις α-

παιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε εκείνα που ορίζονται στη σύµβαση, τότε ε-

φαρµόζονται οι σχετικές στο Ν.4412/2016 διατάξεις και της παρ. 4.9.1 της παρούσας. 

(4) Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωµάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους υλικών και κατασκευ-

ών, κανένα υλικό ή κατασκευή / εξοπλισµός δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον ΚτΕ, εάν δεν έχουν ελεγ-

χθεί και εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Αναδόχου.  ∆ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη των σχετι-

κών εγκρίσεων, ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι εγκριτικές απαιτήσεις (πιστοποιητικά ποιοτικής 

συµµόρφωσης, πιστοποιητικά συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστήµατος περιβαλ-

λοντικής διαχείρισης, κ.λ.π.) που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής τους αλλά και σε άλλες χώρες, 

όπου έχουν κατασκευαστεί ανάλογα έργα. 

(5) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της Υπηρε-

σίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συµβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώ-

θηκαν, µεταγενέστερα, ελαττωµατικές εργασίες, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε 

γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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(6) Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου από 

την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών αποβούν 

υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 

 
7.2 Υποβολή δειγµάτων υλικών / εξοπλισµού 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.9.1 της παρούσας. 

 
7.3 Επιθεώρηση 

(1) Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 138 παρ.14 και στο άρθρο 179 του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήµερα. 

(2) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο 

σχετικά µε την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις µεθόδους εργα-

σίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί µε ακρίβεια 

και πλήρη ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και 

µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα, 

τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλε-

ίων και υλικών που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβ-

λία, δελτία και καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, τους ανακεφαλαιωτι-

κούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χο-

ρηγεί στην Υπηρεσία, µετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ. 

 
7.4 ∆οκιµές 

(1) Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 56, 82, 138 παρ.5, 147 παρ.3, 157, 159, 160 και 168 του Ν. 4412/2016 

και στο άρθρο 7.1 της παρούσας. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισµό, όργανο, συνδροµή, συµβατικό ή 

άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, αναλώσιµα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό 

και επιστηµονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική 

εκτέλεση των δοκιµών που προδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη. 

(3) Μετά την ολοκλήρωση κάθε µιας των κατά τα ανωτέρω δοκιµών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε εύλογο χρο-

νικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, να παραδίδει τις εκθέσεις των δοκιµών, µε τις καταγ-

ραφές των µετρήσεων, τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το 

σύµφωνο ή όχι µε τις προδιαγραφές και τις ΤΣΥ.  

(4) Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση: 

 Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 138, 157, 159, 160, 168 του Ν.4412/2016.  

 
7.5 Απόρριψη 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 7.1 της παρούσας. 

 
7.6 Επανορθωτικές εργασίες 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 157 και 159 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 7.1 της παρούσας. 

 

 

 
8. ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
8.1 Έναρξη εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στον Ν.4412/2016 (άρθρα 145, 147).  

 
8.2 Προθεσµία περάτωσης 

Ισχύουν τα οριζόµενα στον Ν.4412/2016 (άρθρα 145, 147) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 78 του 

Ν.4313/2014 περί συγχρηµατοδοτούµενων έργων όπως ισχύουν κάθε φορά. Σχετικά µε την επιρροή των προ-

θεσµιών στην αναθεώρηση, ισχύει το άρθρο 153 του Ν.4412/2016. 
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8.2.1      Συνολική προθεσµία 

Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται συνολική προθεσµία πέντε (5) ηµερολογιακών µηνών από την 

ηµέρα που θα υπογραφεί η σύµβαση.  Στην υπόψη συνολική προθεσµία, περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες 

που αναφέρονται στο άρθρο 1.9 της παρούσας για την τυχόν εκπόνηση και έγκριση µελετών, όπως και για την 

τυχόν εκτέλεση συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών. 

Στην ως άνω συνολική προθεσµία δεν περιλαµβάνεται η ολοκλήρωση των εργασιών τυχόν υδροσποράς – αχυ-

ροκάλυψης (µετά από εντολή της Υπηρεσίας), όπως και κάθε φύσης φύτευση.  Εφόσον δεν έχει γίνει εφικτή η 

υλοποίηση τους σε προηγούµενη φυτευτική περίοδο εντός της συνολικής προθεσµίας, οι εργασίες αυτές, θα 

µπορούν να ολοκληρωθούν µέσα στην φυτευτική περίοδο (Φθινόπωρο) που έπεται της συνολικής προθεσµίας 

του έργου (µε τις τυχόν εγκεκριµένες παρατάσεις της), για όσα τµήµατα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας 

εντός της συνολικής ως άνω προθεσµίας. 

 
8.2.2      Τµηµατικές προθεσµίες 
8.2.2.1   Έννοιες - ορισµοί 

Εκτός από τη συνολική προθεσµία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις: 

(α) Αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες (µε την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 147 του 

Ν.4412/2016 και µε τις συνέπειες του άρθρου 148 του Ν.4412/2016), για παράδοση τµηµάτων του έργου, 

που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου. 

(β) Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (µε την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 

και µε τις συνέπειες του άρθρου 148 του Ν.4412/2016), που καθορίζονται ως σταθµοί ενδιάµεσου ελέγ-

χου της προόδου του έργου. 
 
8.2.2.2  Καθορισµός τµηµατικών και λοιπών προθεσµιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών) 

Τµηµατικές προθεσµίες: 

∆εν καθορίζονται τµηµατικές προθεσµίες.   

 

Λοιπές προθεσµίες: 

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει έναρξη των εργασιών του έργου το αργότερο σε ένα (1) µήνα 

από την υπογραφή της σύµβασης.   

•  Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανά-

δοχο παραδίδονται: 

- Βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιµων στοιχείων σχετικά µε το έργο 

συνοδευόµενη από αντίστοιχο πίνακα, εµφαίνοντα τα υπόψη στοιχεία και την ηµεροµηνία παραλαβής 

τους. 

- Βιογραφικά σηµειώµατα για τον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου και τον αναπληρωτή του, ό-

πως και για το επιτελικό προσωπικό, που προτείνεται Σε περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας θα δηλώ-

νεται οπωσδήποτε και η εταιρία προέλευσης του προτεινόµενου στελέχους. 

- Αντίγραφο πιστοποιητικού του Αναδόχου ή µελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, σε περίπτωση που ο 

Ανάδοχος ή επιχειρήσεις-µέλη της Κοινοπραξίας διαθέτουν πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας ή/και 

δήλωση ότι βρίσκονται στο στάδιο της προετοιµασίας ή της πιστοποίησης. 

- Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (αποκλειστική προθεσµία). 

- Μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωµετρικών ελέγχων και εργασιών, σύµφωνα µε τα άρθρα 4.7 

και 4.9 της παρούσας και των τυχόν σχετικών άρθρων της ΕΣΥ. 

•  Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο 

ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται: 

- Οριστικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύµβασης υπεβλήθη µόνον το COVER 

ΝΟΤΕ ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 18 της 

παρούσας και τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 

- Το οργανόγραµµα του εργοταξίου, η κατανοµή αρµοδιοτήτων και η περιγραφή των θέσεων εργασίας (α-

ποκλειστική προθεσµία). 

- Το οργανόγραµµα της Οµάδας Μελετών - Ερευνών, εφόσον προβλέπεται, µε το γενικό Συντονιστή και 

πίνακα κατανοµής αρµοδιοτήτων. 
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- ∆ήλωση ανάληψης καθηκόντων του προϊσταµένου του εργοταξιακού γραφείου και σχετικό πληρεξούσιο 

(αποκλειστική προθεσµία). 

- Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του εργοταξίου και τοποθέτησης πινακίδων του έργου, καθώς 

και πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης και απόθεσης υλικών. 

- Προτάσεις και στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και ευκολίες που προβλέπονται στην παρ. 4.1.3 της πα-

ρούσας.  

- Προτάσεις για τη µεθοδολογία προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, για το σχετικό 

λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί και για το σύνολο των εντύπων που θα χρησιµοποιηθούν για την κα-

ταγραφή στοιχείων και την τεκµηρίωση του έργου. 

- Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αποκλειστική προθεσµία). 

- Στο ίδιο διάστηµα οριστικοποιούνται από την Υπηρεσία η οµάδα επίβλεψης του έργου και η κατανοµή 

αρµοδιοτήτων καθώς και οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτµησης και κωδικοποίησης του έρ-

γου σε περιοχές ή/και επίπεδα ελέγχου για τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της προόδου του έργου 

[δενδροειδής κατάτµηση του έργου (∆ΚΕ) ή Work Breakdown Structure (WBS)]. 

• Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο 

ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται: 

- Αναφορά προόδου για την ανασκόπηση και επαλήθευση των στοιχείων των µελετών σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 1.9.2 και 4.1.1 της παρούσας. Η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται µε αρχικό λεπτοµερή πί-

νακα όλων των εκπονούµενων και των προς εκπόνηση µελετών και αντίστοιχο αναλυτικό χρονοδιάγ-

ραµµα µελετών, συνδυασµένο µε την εκτέλεση των εργασιών και συµφωνηµένο µε την Οµάδα Μελέτης, 

εφόσον αυτή προβλέπεται (αποκλειστική προθεσµία). 

- Πρόγραµµα ποιότητας έργου, σύµφωνα µε την Απόφ.∆ΙΠΑ∆611/01(ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) (αποκλειστική 

προθεσµία).  

- Έκθεση αυτοψίας για την ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών, αρχαιολογικών 

ερευνών ή µετατόπισης δικτύων ΟΚΩ. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται µε πίνακα όλων των εµπλεκοµέ-

νων µε την κατασκευή του έργου ΟΚΩ ή άλλων οργανισµών, τα σηµεία του έργου στα οποία συναντιόν-

ται τα έργα των οργανισµών αυτών, τα απαιτούµενα µέτρα ή ενέργειες, τα αρµόδια πρόσωπα ή υπηρε-

σίες (µε διεύθυνση και τηλέφωνο) καθώς και την ανάγκη διενέργειας ερευνητικών τοµών. 

- Οι προβλεπόµενες από το Π∆ 305/96 και το Π∆ 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθη-

κόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας(ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφαλείας (ΓΑ). 

- Την  αποτύπωση του φυσικού εδάφους ή/και των υπαρχουσών ηµιτελών κατασκευών σύµφωνα µε το 

άρθρο 4.7 της παρούσας (τεύχη, σχέδια, ηλεκτρονικά αρχεία). 

- Οριστικό πρόγραµµα τυχόν απαιτουµένων συµπληρωµατικόν ερευνών. 

- Αναφορά προόδου σχετική µε λοιπούς χώρους που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για λα-

τοµεία, δανειοθαλάµους, χώρους απόθεσης, για την πρόοδο των σχετικών ΜΠΕ, όπου προβλέπονται 

(άρθρα 4.18 και 4.19 της παρούσας), καθώς και για τις διαδικασίες και ενέργειες που έχει πραγµατοπο-

ιήσει για την έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρµόδιες αρχές. 

 

 
8.3     Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 145, 148 του Ν.4412/2016. 

 
8.3.1   Γενικά 

Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά µε: 

(1) Την ανάπτυξη, τεκµηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του «χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έρ-

γου», σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισµούς και όρο-

υς, που ορίζονται στη σύµβαση. 

(2) Τον έλεγχο, την τεκµηρίωση και την παρουσίαση της «προόδου του έργου» και την υποβολή τακτικών 

περιοδικών αναφορών («αναφορές προόδου») 

(3) Τη διαρκή ενηµέρωση του προγράµµατος του έργου και τις διορθωτικές ενέργειες για την τήρησή του, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας. 

Οι χρησιµοποιούµενοι στα τεύχη δηµοπράτησης όροι, σχετικά µε τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της προ-

όδου, νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
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(1) «Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου» ή «χρονοδιάγραµµα του έργου» ή «πρόγραµµα κατασκευής του 

έργου» ή «πρόγραµµα του έργου» είναι η τεκµηριωµένη και συστηµατική παρουσίαση των προβλέψεων και 

εκτιµήσεων του Αναδόχου σχετικά µε τη χρονική, οικονοµική και ποσοτική εξέλιξη των «εργασιών», που πε-

ριλαµβάνονται στη σύµβαση και σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποσοτικούς, κτλ. 

περιορισµούς και όρους, που ορίζονται σε αυτήν. 

(2) Οι αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο «εργασίες» περιλαµβάνουν: 

• Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιµασία των χώρων. 

• Τις απαιτούµενες αποτυπώσεις, έρευνες, µελέτες, εγκρίσεις και άδειες. 

• Τις εργασίες κατασκευής και των τεχνικών έργων σε συνδυασµό µε τις διάφορες φάσεις του έργου 

(προσωρινές και µόνιµες). 

• Τους ελέγχους και δοκιµές κάθε φύσης. 

• Τις εργασίες λοιπών εµπλεκόµενων φορέων (ΟΚΩ, αρχαιολογία, κτλ.). 

• Τις απαλλοτριώσεις. 

Το πρόγραµµα του έργου, που αναπτύσσεται, καταρτίζεται και τηρείται από τον Ανάδοχο, πρέπει, κατ’ ελά-

χιστον, να καλύπτει εξειδικευµένα όλα τα ανωτέρω θέµατα. 

(3) «Πρόοδος του έργου» είναι η συστηµατική αποτύπωση και τεκµηρίωση της πραγµατικής χρονικής, ποσοτι-

κής, οικονοµικής και διοικητικής εξέλιξης των αναφερόµενων (τουλάχιστον) στην ανωτέρω παράγραφο (5) 

εργασιών, σε αντιπαράθεση µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του προγράµµατος. 

(4) Ως «τεκµηρίωση του προγράµµατος» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραδοχών και µεθόδων, µε τα οπο-

ία προσδιορίζονται, αιτιολογούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

• η ανάπτυξη των µετώπων του έργου και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων 

• η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινόµενων από τον Ανάδοχο µέσων παραγωγής,  

• ο καταλογισµός των µέσων παραγωγής στις δραστηριότητες και η απασχόλησή τους στο έργο,   

• η ορθότητα των προβλέψεων, των µέτρων και των µεθόδων που προτείνει 

• ο συσχετισµός των υποπρογραµµάτων και η λογική αλληλουχία των δραστηριοτήτων τους 

• η χρονική διάρκεια και τα περιθώρια των επιµέρους δραστηριοτήτων 

• η ποσοτική και οικονοµική αποτίµηση των προς εκτέλεση εργασιών και η διαχρονική κατανοµή τους 

(πρόβλεψη απορρόφησης). 

(5)  Ως «τεκµηρίωση της προόδου» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραστατικών και µεθόδων, µε τα οποία 

αποτυπώνονται, πιστοποιούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

• ο βαθµός ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου (συνολικό έργο, επιµέρους έργα, ποσότητες εργασιών 

που πραγµατικά εκτελέστηκαν) 

• η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και του έργου που έχει πραγµατοποιηθεί 

• η αντίστοιχες εκταµιεύσεις (πληρωµές) 

• το υπολειπόµενο προς εκτέλεση έργο σε ποσότητα και αξία 

• η υστέρηση, το προβάδισµα ή η συµφωνία σε σχέση µε τις προβλέψεις του προγράµµατος. 

(6) «Ενηµέρωση του προγράµµατος» είναι η συµπλήρωση ή/και τροποποίηση του ισχύοντος προγράµµατος µε 

στοιχεία νέων προβλέψεων ή/και µε στοιχεία προόδου, χωρίς να µεταβάλλονται οι αρχικοί ενδιάµεσοι ή/και 

οι τελικοί χρονικοί και οικονοµικοί στόχοι (προθεσµίες, προϋπολογισµός) ή το αντικείµενο της σύµβασης. 

(7) «Αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή του προγράµµατος» είναι η απαραίτητη (υποχρεωτικά) ενηµέρωσή του, 

όταν προκύπτει ανάγκη µεταβολής των αρχικών ενδιάµεσων ή/και των τελικών χρονικών ή/και οικονοµικών 

στόχων (προθεσµίες, προϋπολογισµός) ή του αντικειµένου της σύµβασης, στις περιπτώσεις που προβλέ-

πονται από τις κείµενες διατάξεις. 

(8) «Οριστικοποίηση του προγράµµατος» είναι η αποδοχή και έγκριση από την Υπηρεσία του προτεινόµενου 

από τον Ανάδοχο προγράµµατος, όπως αυτό τελικά διαµορφώνεται µετά τις παρατηρήσεις και υποδείξεις 

της.  

 
8.3.2 Σύνταξη χρονοδιαγράµµατος  

(1) Η ανάπτυξη του προγράµµατος γίνεται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής υπό την έννοια του Άρθρου 8 των 

«προδιαγραφών µελέτης και εφαρµογής χρονικού προγραµµατισµού και διοίκησης έργου» (αποφ. 

∆17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ 862Β/16.11.89).  Όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγον-

ται στην κατηγορία των µελετών της παρ. 1.9.3 της παρούσας (µελέτες η αµοιβή των οποίων πρέπει να ε-

µπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς).  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έρ-
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γου, να καλύπτει τις αρµοδιότητες του υπεύθυνου χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου 

του έργου, µε εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 6.8 της πα-

ρούσας. 

(2) Η ανάπτυξη του προγράµµατος του έργου και των υποπρογραµµάτων του πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να 

τεκµηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεσµίες που αναφέρονται στο άρθρο 8.2 της παρούσας. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µέσα σε 

προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα 

(30) ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1, του 

άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολο-

γιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Ως µονάδα χρόνου θεωρείται η ηµέρα. Ως 

αφετηρία των χρόνων (χρόνος εκκίνησης) λαµβάνεται η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η σύνταξη 

του χρονοδιαγράµµατος και ειδικά η οµαδοποίηση των εργασιών, ο καθορισµός των έργων επικάλυψης και 

ο προγραµµατισµός ροής των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Επισηµαί-

νεται ότι, θα καθορίζονται οι εργασίες έτσι ώστε να µην παρεµποδίζεται η λειτουργία του ευρύτερου χώρου 

του εργοταξίου. 

(4) Επισηµαίνεται ότι το χρονοδιάγραµµα πρέπει να συνοδεύεται και από σχετική έκθεση - αιτιολόγηση των 

διαφόρων φάσεων του. Θα αναφέρει τον αριθµό και την ειδικότητα του προσωπικού που θα απασχολεί ο 

Ανάδοχος, τα µέσα και τις χρονικές στιγµές κατά τις οποίες θα υποβάλλονται οι συµπληρωµατικές µελέτες 

και θα γίνονται οι παραγγελίες των υλικών, µηχανηµάτων, κλπ., που απαιτούνται στο έργο και προβλέπον-

ται στα τεύχη του διαγωνισµού.  

(5) Σύµφωνα µε το άρθρο 145 παρ. 4 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επί-

σης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα 

του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µη-

χανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

 
8.3.3 Έλεγχος χρονοδιαγράµµατος - Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου  

(1) Η πρώτη έκδοση και κάθε µεταγενέστερη ενηµέρωση ή αναθεώρηση του προγράµµατος του έργου, ή/και 

των υποπρογραµµάτων του (όπως: λόγω µεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή 

ύπαρξης καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας, κ.τ.λ.), υποβάλλονται από τον Α-

νάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, µαζί µε αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που προ-

κάλεσαν την ανασύνταξη.  Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του προγράµµατος ή υποπ-

ρογραµµάτων, που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να τα ανασυντάξει, ώστε να περιλάβει 

τις παρατηρήσεις αυτές. 

(2) Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από 

την υποβολή του, εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. Αν µη έγκρι-

ση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύ-

νουσα Υπηρεσία διευκρινήσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει 

εγκριθεί. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, α-

ποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, απο-

τελεί τη βάση σύγκρισης για την πραγµατοποιούµενη πρόοδο και ενηµερώνεται ή αναπροσαρµόζεται.  

(3) Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την δέκατη πέµπτη (15η) µέρα από την υποβολή για έγκρι-

ση του προγράµµατος του έργου ή/και των υποπρογραµµάτων του, θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του χρο-

νοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους της παρούσας σύµβασης. Για 

το λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης, έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγ-

ράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση.  Εξάλλου η έγκριση του προγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε ο-

ποιαδήποτε έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθµό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον 

Ανάδοχο. 

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

(30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016.  

(5) Η µη τήρηση των προθεσµιών της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 µε υπαιτιότητα του α-

ναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λό-

γω έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκη-

µα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016. 
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(6) Κάθε εβδοµάδα ο Επιβλέπων θα εξετάζει εάν η υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος παρουσιάζει απόκλιση. 

Για να είναι εφικτός ο έλεγχος πρέπει απαραιτήτως ανά εβδοµάδα να γίνεται ενηµέρωση του χρονοδιαγράµ-

µατος όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών. Εάν διαπιστωθεί διαφορά µεταξύ του χρονοδιαγράµµατος και 

της προόδου, ο Επιβλέπων, αφού εξετάσει τους λόγους που την προκάλεσαν, οφείλει να προβεί έγκαιρα 

στις επιβαλλόµενες ενέργειες για την επισήµανση των αιτιών της καθυστέρησης της προόδου προς εξάλειψή 

της. ∆ηλαδή, προς την Προϊσταµένη Αρχή εάν υπάρχουν εκκρεµότητες ευθύνης της, ή προς τον Ανάδοχο ε-

πισηµαίνοντας τα αίτια και καθορίζοντας συγκεκριµένες ενέργειες και µέτρα που πρέπει αυτός να λάβει. Ε-

ξυπακούεται ότι σε περίπτωση µη ανταπόκρισής του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα προβαίνει σε Ειδική 

Πρόσκληση και στη συνέχεια σε Προσωρινή Έκπτωση του Αναδόχου, σε εφαρµογή του άρθρου 160 του Ν. 

4412/2016. 
 
8.4   Παράταση προθεσµίας περάτωσης 

Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 

Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 
8.5   Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών 

(1)  Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 136 και 137 του Ν 4412/2016.  

(2)  Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες: 

• Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιµελώς τις διαδικασίες και κανονισµούς που ορίζονται από τις ∆ηµόσιες 

Αρχές της χώρας και 

• οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και 

• η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι µη προβλέψιµη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

σύµβαση και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 

τότε, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση 

ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης προθεσµίας, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 8.4. (Παράταση Προθεσµίας περάτωσης) της παρούσας. 

 

 
8.6    Ρυθµός προόδου εργασιών 

(1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, µε συχνότητα ή κατά τα χρονικά ορόσηµα, 

σύσκεψη µεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για καταγραφή προβληµάτων, έλεγχο 

προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή τροποποίησης του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής και λήψης ό-

λων των απαραίτητων µέτρων, ώστε να µην επηρεαστούν οι  χρονικές προθεσµίες του έργου. 

(2)  Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγµατική πρόοδος των εργασιών υπολε-

ίπεται της αναµενόµενης ή της προγραµµατισµένης, κατά το άρθρο 8.3 της παρούσας, και εφόσον δεν ο-

φείλεται σε αιτία που θα αντιµετωπιστεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8.4 της παρούσας, ο Ανάδοχος υ-

ποχρεούται µε εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα, συνοδευόµενο από 

αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόµενες µεθόδους που σκοπεύει να 

υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και την εµπρόθεσµη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχ-

ρεώσεων. 

(3) Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει τις υπόψη προτεινόµενες µεθόδους, 

οι οποίες µπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθµού προσωπικού και του ε-

ξοπλισµού ή άλλες τροποποιήσεις, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση. 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 146 

του Ν.4412/2016 και τις εντολές της Υπηρεσίας. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά ή στις περιπ-

τώσεις µικρών έργων µπορεί να συµπληρώνεται κατά εβδοµάδα ή άλλο χρονικό διάστηµα και αναγρά-

φονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 

α)  στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του 24ώρου, 

β)  αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό 

σε ηµεραργίες λόγω υπερηµερίας του εργοδότη, 
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γ)  τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, καθώς και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του 

εργοδότη, 

δ)  θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή 

δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,  

ε)  ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας, 

στ)  αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού, 

ζ)  συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις 

ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό, 

η)  τα προσκοµιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργασίες, 

θ)  τις εργαστηριακές δοκιµές, 

ι)  καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήµατα, ζηµίες, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσε-

ις, επίσης περιλαµβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών 

αα)  τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 

ββ)  έκτακτα περιστατικά και 

γγ)  σηµαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το ∆ηµόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, 

δδ)  κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.4 του άρθρου 146, εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για 

καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 100 ευρώ την ηµέρα για κάθε µέρα παράλε-

ιψης. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του 

Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

 

 
8.7 Ποινικές ρήτρες 

Ισχύουν γενικά τα οριζόµενα στο άρθρο 148 του Ν 4412/2016, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του αρθ. 79 του Ν 

4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α’) όπως κάθε φορά ισχύουν. 

8.7.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 

Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος 

υπερβεί, µε υπαιτιότητα του, τη συνολική και τις τεθείσες τµηµατικές προθεσµίες κατασκευής του έργου. Οι ποι-

νικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από 

τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριµέ-

νης συνολικής προθεσµίας και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες 

για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί µέσα 

στην εγκεκριµένη συνολική προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη προθεσµία και χορηγηθείσα οριακή προθεσµία ε-

φόσον συντρέχει περίπτωση. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης προθεσµίας ορίζε-

ται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο 

µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επό-

µενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για 

κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 

Ως µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύµβασης δηλαδή του συνολικού χρηµατικού ποσού της 

σύµβασης, µαζί µε το ποσό των συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσµία και όλες οι παρατά-

σεις που έχουν εγκριθεί µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριµένης προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερ-

βούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

8.7.2 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών 

Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών 

ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 148 

του Ν.4412/2016. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπο-

ρεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.  
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8.7.3 Επιβολή ποινικών ρητρών 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέ-

σως επόµενο λογαριασµό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τµη-

µατικές προθεσµίες αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις τυχόν εγκεκριµένες γενικές πα-

ρατάσεις. Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν προβλέ-

πονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας και των λοιπών συµβατι-

κών τευχών.  

 

 
9. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ 
9.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των κάθε φύσης δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση του 

έργου ή τµηµάτων του, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και το Άρθρο 7.4, αφού υποβάλει όλα τα απαιτούµε-

να δικαιολογητικά και παραδοτέα που ορίζονται στα συµβατικά τεύχη ή που θα ζητηθούν συµπληρωµατι-

κά από την Υπηρεσία κατά τη σύµβαση. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι µια (21) ηµέρες 

πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία θα είναι έτοιµος για τη διεξαγωγή των δοκιµών.  Εκτός εάν συµ-

φωνηθεί διαφορετικά, οι δοκιµές θα εκτελεσθούν εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία αυτή, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

(3) Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκιµών του περατωθέντος έργου ή τµηµάτων του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών. 
9.2 Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών 

(1) Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του ΚτΕ, ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν 4412/16.   

(2) Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για διεξαγωγή των 

δοκιµών εντός είκοσι µια (21) ηµερών από την παραλαβή της υπόψη εντολής.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να εκτελέσει τις δοκιµές εντός της ως άνω διορίας σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 

(3) Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιµές εντός της ορισθείσας διορία, ο ΚτΕ διατηρεί το δικα-

ίωµα της διεξαγωγής τους, µε ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασµό του Αναδόχου και να κοινοποιήσει σε 

αυτόν τα αποτελέσµατα των δοκιµών.  Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιµές εκτελέστηκαν ως 

εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσµατα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 
9.3 Επανάληψη δοκιµών 

Εάν το έργο ή τµήµα του δεν καταστεί δυνατό να παραληφθεί εξ αιτίας αστοχίας κατά τη διεξαγωγή των δοκιµών 

παραλαβής, θα εφαρµόζεται το Άρθρο 7.5 της παρούσας και οι σχετικές δοκιµές θα επαναληφθούν σε εύλογο 

χρόνο, µε τους ίδιους όρους που ορίζονται στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
9.4 Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 138, 157, 159, 160 και 168 του Ν. 4412/2016.   

 

 
10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ  

(1)     Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: 

• ∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση, 

• Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου, 

• Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε, 

• Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του έργου 

που κατασκευάστηκε, 

• Οριστικής παραλαβής του έργου, 

ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 157, 168, 169, 170, 171, 172 του Ν. 4412/2016. 

(2)    Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 170 του Ν. 4412/2016. 

(3) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντή-

ρησή του, ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016. 

(4)    Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο172 του Ν. 4412/2016. 
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(5) Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαµβάνονται και οι οποιεσδή-

ποτε δαπάνες συντήρησης, εκτός από τις εργασίες πολιτικού µηχανικού, των ηλεκτροµηχανολογικών εγ-

καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των αναλωσίµων (λαµπτήρες φωτισµού, φίλτρα κτλ.) 

 

 
11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ 

(1) Εν προκειµένω ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 157, 159 του  Ν. 4412/16. 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, µε δική του οικονοµική επιβάρυνση, όλων των εργασι-

ών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώ-

σεων, ατελειών ή άλλων ελαττωµάτων που τυχόν θα εµφανισθούν στο έργο µέσα στο χρόνο συντήρησης 

από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, µε την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του ΚτΕ, οι εργασίες 

αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιµοποίησης ακατάλληλων υλικών ή µη ικανοποιητικής εργασίας κατά την 

κατασκευή. 

(3) Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το έργο σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγ-

ραµµα συντήρησής του και τουλάχιστον µια φορά κάθε πέντε µήνες κατά την περίοδο της συντήρησης µε 

σκοπό τη διαπίστωση τυχόν τέτοιων ελαττωµάτων. 

(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες ή εργασίες απο-

κατάστασης, σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο 

(ανάλογα µε το είδος της βλάβης) και σε βαθµό που να ικανοποιούν εύλογα την Υπηρεσία, η Υπηρεσία 

θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση των εργασιών αυτών και να εισπράξει το κόστος τους 

καθ' οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο.  

 

 
12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
12.1 Εργασίες προς επιµέτρηση 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 151 του Ν. 4412/2016 µε τις εξής διευκρινήσεις: 

(1) Προκειµένου να εκδοθεί λογαριασµός οι επιµετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, σύµφωνα µε τα καθοριζό-

µενα στα Άρθρα 12.2 και 14.3 της παρούσας. 

(2) Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επι-

µέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται 

από κοινού από τον επιβλέποντα, Άρθρο 136 του Ν. 4412/16 και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχω-

ρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από 

ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταµένη Αρχή συγ-

κροτεί Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας 

και ο επιβλέπων. 

(3) Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, ο ανάδοχος 

συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγού-

µενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίσ-

τοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών που εκτε-

λέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία 

απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 του άρθρου 151 του  Ν. 

4412/16. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη 

και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργό-

τερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του επόµενου της εκτελέσεώς τους µηνός , αφού υπογραφούν από 

αυτόν µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα 

και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώ-

νεται µε την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) 

ηµέρες από την υποβολή των επιµετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο 

και διόρθωση των υπολογισµών, να εγκρίνει τις επιµετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επι-

µετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της ∆ιευθύνουσας 

υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν. 4412/16 και ο ανάδοχος, εάν δεν 

αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να ασκήσει το προβλεπόµενο δικαίωµα της ένστασης. Εάν οι υποβαλ-

λόµενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιµετρήσεις στον ανάδοχο µέσα στην πιο πάνω προθεσµία των 
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σαράντα πέντε (45) ηµερών   και τον καλεί για τη συµπλήρωση των συγκεκριµένων ελλείψεων. Τα στοιχε-

ία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην 

πρόσκληση συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος, µέσα σε ένα µήνα, υποχρεούται να επανυποβάλ-

λει τις επιµετρήσεις συµπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την 

πιο πάνω επανυποβολή των επιµετρήσεων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ 

νέου στον ανάδοχο προς συµπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα µήνα (1) να τις ελέγξει, να τις δι-

ορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγ-

κεκριµένες ή διορθωµένες ή για συµπλήρωση µέσα στην πιο πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) 

ηµερών, ή εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιη-

θούν στον ανάδοχο, µέσα στην πιο πάνω µηνιαία προθεσµία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µόνο 

υπό την έννοια ότι µπορούν να συµπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόµενο λογαριασµό. Οι επιµετρή-

σεις του έργου, εγκεκριµένες από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριµένες, µπορεί να ελεγ-

χθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως κα-

ταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογα-

ριασµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. Οι αυτοδίκαια 

εγκεκριµένες επιµετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό. 

(4) Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή 

του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εµφανείς, πο-

σότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή άλλα παρόµοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την ε-

πιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016 και τον επιβλέποντα, προκειµένου να προ-

βούν από κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασι-

ών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον επιβ-

λέποντα και τα µέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. 

(5) ∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», 

δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων 

και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από 

τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν κατ’ αυτών 

ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί 

παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το 

δικαίωµα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επί µέρους επιµετρήσεις, που δεν έχουν ακόµη ελεγχθεί από 

την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν 

από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο µε την ένδειξη «όπως 

συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τε-

λικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την 

ελεγµένη και διορθωµένη επιµέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 151 του Ν. 

4412/16 έχει εφαρµογή για την τελική επιµέτρηση. 

(6) Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο  τελική επιµέτρηση, το αργότερο εντός δύο µηνών 

από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών,  επιβάλλεται σε βάρος του, 

για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί 

του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση. Η ποινική ρήτ-

ρα επιβάλλεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ µήνες καθυστέρησης. 

Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική 

επιµέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που µπορεί να χρησιµοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και 

συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που συντάσ-

σεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί 

να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του που σχετίζεται µε δικαίωµά του από την εκτέλεση της σύµβασης, 

αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 173 του Ν. 

4412/16 ή αν το σχετικό δικαίωµα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή 

της τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος µπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις µόνο για οψιγενείς αιτίες.  

(7) Στις περιπτώσεις συµβάσεων που προβλέπουν πληρωµή µε κατ’ αποκοπή τίµηµα, τελική επιµέτρηση εί-

ναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επί µέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη 

σύµβαση. Για την πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών εφαρµόζονται επί µέρους ποσοστά εκτέ-

λεσης εργασιών κατά τµήµατα του έργου, όπως ορίζεται στη σύµβαση. 
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12.2 Μεθοδολογία επιµέτρησης εργασιών 

(1) Ο τρόπος επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από τα σχετικά άρθρα 

των ΤΣΥ, του τιµολογίου και των λοιπών συµβατικών τευχών. Για κάθε είδος εργασιών, για τις οποίες τυ-

χόν δεν ορίζεται στα ανωτέρω τεύχη τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται οι µονάδες που 

έχουν πραγµατικά εκτελεσθεί. 

(2) Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκ-

τρονική µορφή, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες µε-

τά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη «όπως 

συντάχθηκαν από τον ανάδοχο» (άρθρο 151 του Ν. 4412/2016). Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο 

και είναι ανηγµένη στην προσφορά του. 

 
12.3 Πιστοποίηση εργασιών 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 152, 153, 154, 155, 156, 159 του Ν. 4412/2016.  

 

 
12.4 Παραλείψεις κατά την επιµέτρηση 

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να καλύψει τα αφανή τµήµατα του έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία για 

τη σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µέχρι και την οριστική 

παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τµήµα αφανούς εργασίας για έλεγχο 

τυχόν ελαττωµάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών.  

 

 
13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 
13.1 ∆ικαίωµα τροποποιήσεων 

Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 13.3 

της παρούσας, να επιφέρει τροποποιήσεις στη µορφή του έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα 

των εργασιών, αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η οικονοµία του έργου το επιβάλλουν (άρθρα 132, 156 του 

Ν.4412/2016). Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε καµία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή 

της Υπηρεσίας. 

 
13.2 Ανάλυση λειτουργικής αξίας 

(1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων µπορεί να προταθούν εγγράφως από τον Ανάδοχο τροποποι-

ήσεις, οι οποίες θα επιτύχουν κατά την άποψή του ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, εφόσον υιοθετη-

θούν: 

• Θα επιταχύνουν την περάτωση  του έργου, 

• Θα µειώσουν το κόστος κατασκευής, λειτουργίας ή συντήρησης του έργου, 

• Θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα ή την αξία του έργου για λογαριασµό του ΚτΕ, 

• Θα ωφελήσουν περαιτέρω τον ΚτΕ κατά οποιοδήποτε τρόπο. 

(2) Η κατά τα ανωτέρω πρόταση τροποποίησης θα συνταχθεί, τεκµηριωθεί και υποβληθεί µε πρωτοβουλία, 

ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη αµοιβή ή απο-

ζηµίωση, είτε γίνει δεκτή είτε απορριφθεί από την Υπηρεσία. 

 
13.3 ∆ιαδικασία τροποποιήσεων 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 132, 155, 156 του Ν 4412/16. 

 
13.4 Πληρωµή τροποποιήσεων 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 155, 156 του Ν 4412/16. 

 
13.5 Ποσό απροβλέπτων  

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 155, 156 του Ν 4412/16. 
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13.6 Απολογιστικές εργασίες- Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 154, 155 του Ν 4412/16. Συµπληρωµατικά ισχύουν τα κάτωθι: 

(1) Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου πλην της περίπτωσης του άρθρου 126 του 

Ν.4412/2016 ‘’Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασι-

ών’’, ο ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωµένος να εκτε-

λέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµ-

βασης χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, εφόσον επιτρέπεται κατά 

τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016 ‘’Τροποποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους’’.  Στο α-

νωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών του άρθρου 

155 του Ν.4412/2016 ‘’Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες’’.  Στην περίπτωση αυτή καταβάλ-

λεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει, σύµφω-

να µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην 

έκπτωση της δηµοπρασίας. 
Επισηµαίνεται ότι στην εν λόγω µελέτη έχει προβλεφθεί ως ξεχωριστή δαπάνη στον προϋπολογισ-
µό του έργου, κονδύλι απολογιστικών εργασιών για να καλυφθούν δαπάνες σχετικά µε την πρόσ-
ληψη και αµοιβή του προσωπικού επίβλεψης του έργου που θα ορίσει η αρµόδια Εφορία Αρχαιοτή-
των, 
Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι οι απολογιστικές εργασίες δεν µπορούν εκ των προτέρων να εκτιµη-
θούν ακριβώς ούτε κατά είδος ούτε και κατά ποσότητα και ενδέχεται να προκύψουν διαφορετικές 
ποσότητες ή και επιπλέον εργασίες, οι οποίες δύναται να πληρωθούν απολογιστικά σύµφωνα µε τα 
προσκοµιζόµενα παραστατικά κατόπιν σύµφωνης γνώµης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

(2) Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου 

απολογιστικών εργασιών, που υπόκειται σε έκπτωση, που ορίζεται σε δεκαοχτώ επί τοις εκατό (18%) και 

εφαρµόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούνται, όπως για προµήθειες υλικών, µισθώσεις 

µηχανηµάτων, καύσιµα και λιπαντικά, µισθούς, ηµεροµίσθια, λοιπές αποζηµιώσεις και ασφαλιστικές εισ-

φορές των εργαζοµένων και κάθε είδους κρατήσεις. Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρητή ή τεκµαρτή έκ-

πτωση της δηµοπρασίας.  

(3) Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί 

από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 

µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ.  

(4) Για την έγκριση αυτή η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε αιτιολόγη-

ση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για 

νέες εργασίες.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περι-

λαµβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

και που ενσωµατώνονται στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.  Οι εργασίες για τις οποίες 

δεν υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές 

µειωµένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 

 
13.7 Προσαρµογές οφειλόµενες σε τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου 

Για την τυχόν προσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος του έργου εξ αιτίας ουσιωδών, κατά την κρίση της Υπηρεσί-

ας, τροποποιήσεων στο θεσµικό πλαίσιο ή σε κανόνες ή σε κανονισµούς που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικές 

µετά την ανάθεση του έργου, ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 8.3 και 8.4 της παρούσας. Για την κάλυψη τυχόν 

πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν εξ αιτίας ουσιωδών τροποποιήσεων κατά τα ανωτέρω, ισχύουν τα ορι-

ζόµενα στα άρθρα 155, 156 του Ν.4412/2016. 

 
13.8 Αναθεώρηση τιµών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 153 του Ν 4412/16. Πέραν από την προβλεπόµενη στις διατάξεις του άρθρου 

αυτού (153) αναθεώρηση τιµών αποκλείεται η αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση 

των συµβάσεων δηµοσίων έργων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα 

ένεκα της τυχόν αυξοµείωσης των τιµών. 
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14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
14.1 Συµβατικό τίµηµα 

14.1.1  Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

(1) Οι συµβατικές τιµές µονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες σύµφωνα µε 

τους όρους της σύµβασης. Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες κατά το κατά νόµο ποσοστό γενικών εξόδων και 

εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έν-

τεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες και, µε την 

επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδό-

χου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 

(2) Ανάλογα µε τον τρόπο χρηµατοδότησης του έργου διαφοροποιούνται οι κρατήσεις επί των πληρωµών. Σε 

ό,τι αφορά στις κρατήσεις, αυτές γίνονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισ-

χύει.   

(3) Κατά την σύνταξη των τιµών µονάδος οι βασικές τιµές των υλικών που ελήφθησαν υπόψη περιλαµβάνουν 

τις παντός είδους επιβαρύνσεις των, δηλαδή φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. για τα οποία 

ισχύει η παρ. 6 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις νέες τιµές µονάδος 

που πιθανόν να συνταχθούν. 

(4) Εφόσον απαιτηθούν βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών και µισθώµατα µηχανηµάτων, σύµφωνα µε την 

παρ. 5 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν από τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιµών υλι-

κών εργατικών και µισθωµάτων από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων Ε.∆.Τ.∆.Ε. 

(5) Για το κατ’ αποκοπή τίµηµα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη οι κάθε είδους επιβαρύνσεις, δηλαδή φόροι, 

τέλη, ειδικοί φόροι κλπ. 

(6) Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου επιβληθούν και νέα πρόσθετα τέλη ή αυξηθούν τα ποσοστά 

αυτών που ισχύουν κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς, η σχετική πρόσθετη δαπάνη που θα προ-

έρχεται από αυτά, θα βαρύνει την Υπηρεσία. 

(7) Σαν γενική τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας θα είναι η διαφορά του συνολικού ποσού προσφοράς από 

την συνολική εκτίµηση δαπάνης της Υπηρεσίας διαιρούµενης δια της τελευταίας. 

(8) Πλέον των νόµιµων κρατήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 375 παρ. 7. Του Ν 4412/16: Το έβδοµο εδάφιο της 

παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων αν-

τικαθίσταται ως εξής: «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συµβάσεις που υπάγον-

ται στον παρόντα νόµο, ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανε-

ξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηµατοδότησης, οι οποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλ-

λεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσε-

ων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης». 

(9) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης, δεν 

απαλλάσσεται από ειδικούς φόρους επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών, εξοπλισ-

µών κλπ., καθώς και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται στη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία περί φορο-

λογικών και τελωνειακών διατάξεων. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από 

κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε την ισχύο-

υσα νοµοθεσία (Ν. 2366/53 κλπ.), καθώς και από τις δαπάνες για την απόρριψη υλικών. 

(10) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ΚτΕ. 

 
14.1.2   Τιµές µονάδος νέων εργασιών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν πρόσθετες εργασίες, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας κατά το 

Άρθρο 13.1 της παρούσας, µε τις συµβατικές τιµές ή µε τιµές µονάδος νέων εργασιών. Για την τροποποί-

ηση των ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του έργου ή την προσθήκη νέων 

εργασιών, ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 13.3 της παρούσας. 

(2) Για τον κανονισµό τιµών µονάδων νέων εργασιών, θα εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτι-

κά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρµόζονται άσχετα µε τα µέσα, που χρησιµο-

ποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή µικρού ή µε-

γάλου αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινούργιων ή όχι, µε εργατικά χέρια µερικά 

ή συνολικά, σε µικρή ή σε µεγάλη αναλογία, κτλ.). 
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14.2 Προκαταβολή 

(1) Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν 

4412/2016,  εφ’ όσον και µόνο η χορήγηση αυτή έχει προβλεφθεί από τη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας. 

(2) Η χορήγηση προκαταβολής πραγµατοποιείται µε αίτηση του Αναδόχου µε αιτιολόγηση των ειδικών λόγων 

χορήγησής της και µετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον Ανάδοχο επί τόπου του έργου. 

(3) Πρόσθετη προκαταβολή, λόγω αύξησης της συµβατικής δαπάνης του έργου (µε έγκριση Ανακεφαλαιωτι-

κού Πίνακα Εργασιών), δεν θα χορηγείται. 

 
14.3 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση ενδιάµεσης πληρωµής 

(1) Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξε-

ις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

(2) Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το άρθρο 152 του Ν.4412/2016, 

τις κείµενες διατάξεις, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιο-

τικούς ελέγχους υπογεγραµµένα από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όλα τα προβλεπόµενα στο Πρόγραµµα 

Ποιότητας του έργου, καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενηµερότητας κτλ., που 

απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας, των άρθρων 155, 156 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κτλ. (κατά τους 

όρους των συµβατικών τευχών) αυτές θα αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασµών να προσκοµίζει και τα παραστα-

τικά στοιχεία πληρωµής τελών των κάθε φύσης χρησιµοποιουµένων στο έργο µηχανηµάτων (ιδιοκτητών ή 

όχι), σύµφωνα µε το Ν. 2052/92. 

(4) Κάθε λογαριασµός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη µορφή, στον τύπο που θα 

συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένη στην προσφο-

ρά του. 

 
14.4 Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. 

 
14.5 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης ενδιάµεσης πληρωµής 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 12.3 και 14.3 της παρούσας.  

 
14.6 Πληρωµές 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159 του Ν.4412/2016.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από την κάθε εξόφληση ή 

οποιαδήποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων να απαιτεί την προσκόµιση βεβαίωσης του ΙΚΑ για την καταβολή 

των οφειλόµενων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το αν-

τίστοιχο ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ. 

 
14.7 Καθυστέρηση πληρωµών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 136, 152 του Ν. 4412/2016. 

 
14.8 Πληρωµή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων 

(1) Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου, θα προσκοµίζονται 

από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά καταβολής της Εθνικής Τράπε-

ζας της Ελλάδος από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούµενο εκεί σχετικό λογαριασµό το 

ποσοστό που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του Άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του Ν 2166/93 

(ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). 

(2) Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 
14.9 ∆ήλωση περάτωσης εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του Ν. 4412/2016. 
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14.10 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση τελικής πληρωµής 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. 

 
14.11 Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 152, 172, 173, 174, 175, 176 του Ν. 4412/2016. 

 
14.12 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης τελικής πληρωµής 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρα 152 του Ν. 4412/2016. 

 
14.13 Λήξη ευθύνης εργοδότη 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016.   

 
14.14 Νόµισµα συναλλαγών 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, όλες οι συναλλαγές µεταξύ του ΚτΕ και του Αναδόχου θα υπολο-

γίζονται και εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα πραγµατοποιούνται σε ΕΥΡΩ.  

 

 
15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
15.1 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση) 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα  136,157, 159, 160, 172 του Ν. 4412/2016. 

 
15.2 Έκπτωση Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 160 του Ν. 4412/2016. 

 
15.3 ∆ικαίωµα του ΚτΕ για διάλυση - διακοπή της σύµβασης 

(1) Ισχύουν τα όσα ορίζονται στα  άρθρα 161 έως και 163 του Ν. 4412/2016. 

(2) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων 

εντολή στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τµήµα του έργου ή/και σε ολόκληρο το έργο.  Κατά 

τη διάρκεια της υπόψη διακοπής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει και φυλάσσει τα ανωτέρω 

τµήµατα του έργου ή/και να αποθηκεύσει και φυλάσσει τα τυχόν υλικά επί τόπου, περιλαµβανοµένων των 

µηχανηµάτων / εξοπλισµού / έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων, που προορίζονται για ενσωµάτωση 

στα µόνιµα έργα,  έναντι φθοράς, απώλειας ή βλάβης. 

(3) Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και παράτασης της προθεσ-

µίας περαίωσης του έργου, µόνο κατά την κρίση της υπηρεσίας. Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου 

στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία µε απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να 

προβλέψει την δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια δεν επαρκέσει, µε ή χωρίς 

υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ηµέρες αργιών και εορτών. Η οποιαδήποτε επιβάρυνση του 

αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαί-

ωµα για καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή νυκτερινή α-

πασχόληση προσωπικού, θα εκδοθούν µε µέριµνα του αναδόχου. 

Η υπηρεσία, αν χρειαστεί, θα συνηγορήσει στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων 

αδειών.  

(4) Μετά από εντολή της Υπηρεσίας για επανεκκίνηση των εργασιών, ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία θα επιθε-

ωρήσουν από κοινού τα τµήµατα των έργων και τα υλικά κτλ., στα οποία αφορούσε η εντολή διακοπής.  Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, ελαττώµατος ή απώλειας στα 

υπόψη τµήµατα / υλικά κτλ., που τυχόν επήλθε κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών, µε µέριµνα, 

ευθύνη και δαπάνη του, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.   

 

 

16. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
16.1 ∆ικαίωµα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 152,160 του Ν. 4412/2016. 
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16.2 ∆ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 161, 162 του Ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 13.8 της παρούσας. 

 
16.3 Πληρωµή κατά τη διάλυση της σύµβασης 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 163 του Ν. 4412/2016. 

 

 
17. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
17.1 Εγγυήσεις 

Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ µέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 4.2, 14.2 και 

14.3 της παρούσας. 
 
17.2 Ευθύνη Αναδόχου 

(1) Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο 

και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος.  Ο κάθε φύσης έλεγχος 

που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει µε κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύ-

νη. 

(2) Όµοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποι-

ηθούν, τη χρησιµοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της παρούσας και των 

λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

(3) Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ µέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων του, του προ-

σωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο Άρθρο 18 της παρούσας. 

(4) Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης της Υπηρεσίας και τα λοι-

πά συµβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγµένα στοιχεία των µόνιµων έργων 

(τα οποία όµως θα πρέπει να ασφαλίσει κατά το Άρθρο 18 της παρούσας), διατηρείται όµως η ευθύνη του 

κατά το Άρθρο 2.2 της παρούσας και στις κατασκευαστικές µεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δηµιουρ-

γία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαµόρφωσης των έργων, στις 

απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και στα στοιχεία των µόνιµων έργων, για τα οποία υπάρχει 

επιλογή βάσει των τυχόν µελετών που θα εκπονηθούν από αυτόν. 

(5) Σχετικά µε ζηµιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του Αναδόχου 

στον τόπο του έργου, έχει ισχύ ο Ν.4412/16 Άρθρο 157, µόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασ-

φάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο 

Άρθρο 18 της παρούσας. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήπο-

τε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που 

οφείλονται είτε σε αµέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε κατασ-

κευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστι-

κά και µόνο τον ίδιο. Σχετικά µε την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι της 

παρ. 18.4.2 της παρούσας. 

(6) Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στη ΤΣΥ αλλά και 

όλων των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικών έργων, όπως αναφέρονται παρ. 1.5.2 της παρούσας. Ο-

ποιαδήποτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαµοι, λα-

τοµεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργα-

σιών της σύµβασης που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο.  Επί-

σης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις ζηµιές που προέρχονται από οποιασδήποτε 

φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και 

οφείλονται σε αµέλεια η υπαιτιότητά του. 

(7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος εργαλείου κτλ. που 

ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόµενα 

µέτρα, προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, 

νυκτοφύλακες κτλ.).  Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κτλ., 

που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηµι-

ώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποια-
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δήποτε δική του αποζηµίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσµιών κατασκευής του έργου, 

πλην περιπτώσεων που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.   

(8) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που 

επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και κάθε άλλο µέτρο που αναφέρεται στην παρούσα 

και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ΤΣΥ. 

(9) Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 
17.3 Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο1 

(1)    Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων 

και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έρ-

γου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή 

επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρα 

7 - 9), νόµος 3850/20102 (άρθρο 42), νόµος 4412/2016 (άρθρο 138 παράγραφος 7). 

(2)      Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α.  Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λ.π.) 

και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα νόµου 4412/2016 (Άρθρο 138 παράγραφος 7). 

β.  Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω-

ροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων: οίκοθεν ∆ΙΠΑ∆/177/2001, ∆ΕΕΠΠ/85/2001 και ∆ΙΠΑ∆/889/2002, 

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: νόµος 

4412/2016 (άρθρο 138 παράγραφος 7). 

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

να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την ερ-

γασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υ-

γείας: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 111), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρα 10, 11), 

νόµος 3850/2010 (άρθρα 42 - 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παραγράφου 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 περιπ-

τώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

(3) Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παραγράφου 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλο-
υθα: 

3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγεί-
ας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 

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

προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 

υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 

20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: προεδρικό 

διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφοι 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 

παράρτηµα ΙII του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγµατος 305/1996. 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφω-

να µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 8) και τις υπουργικές αποφάσεις 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2-3-2001 (ΦΕΚ 266Β΄), ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 (ΦΕΚ 686Β΄) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-

2002 (ΦΕΚ 16Β΄) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων  όπως  

αναφέρεται στο Άρθρο 138 παρ. 7 του Ν. 4412/16. 

                                                        
1 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγµατος 305/1996. 

 

2
 O νόµος 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρθρο δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται 

από αυτόν όπως διατάξεις των: νόµου [Ν] 1568/1985, προεδρικού διατάγµατος 294/1988, προεδρικού διατάγµατος 17/1996, κ.λ.π. 
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γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασ-

φάλειας Υγείας 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 κα-

τασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κ.λ.π. (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέ-

λεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κ.λ.π.). 

δ.  Να αναπροσαρµόσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας ώστε να περιληφ-

θούν 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: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 9) και υπουργική απόφαση οίκοθεν 

[Α] ∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η-

µοσίων Έργων όπως αναφέρεται στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν4416/2016. 

ε.  Να τηρήσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας στο εργοτάξιο, κατά την εκτέ-

λεση του έργου: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 10) και υπουργική απόφαση 

οίκοθεν [Α] ∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9∆) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξί-

ας και ∆ηµοσίων Έργων και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ.  Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγεί-

ας  (ΦΑΥ). 

Το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργα-

ζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασ-

κευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο Φάκελος Ασφάλειας Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων 

για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας Υγείας αναφέρεται στο 

προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφοι 5 - 7) και στις υπουργικής αποφάσεις ∆Ι-

ΠΑ∆/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266Β΄) (άρθρο 3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16Β΄) (παράγραφος 

2.9) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων  όπως αναφέρονται στο 

Άρθρο 138 παρ. 7 του Ν. 44412/2016. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας προβλέπεται σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 

305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλαδή όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ε-

νός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: προεδρικό διάταγµα 

305/1996 (άρθρο 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 του έργου από την αρµόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο α' του νόµου 4030/2011 

(ΦΕΚ 249/Α/2011) και την αριθµό πρωτοκόλλου [Α] 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδικού Γραµµα-

τέα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. 

3. Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την ο-

ριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου: υπουργική απόφαση ∆ΕΕΠΠ/οικ/433/2000 του (τέως) Υπο-

υργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων,  τα άρθρα 171, 172 του Ν.  4412/2016. 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο φάκελος ασφάλειας και υγείας φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου 

του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 

3 παράγραφος 11) και υπουργική απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16Β΄) (παράγραφος 

2.9∆) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και την κατάρτιση του φακέλου 

ασφάλειας και υγείας περιλαµβάνονται στην εγκύκλιο 6/2008 µε αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-

2008 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

 

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

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
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α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµε-

νους σύµφωνα µε το νόµο 3850/2010 (άρθρο 8 παράγραφος 1 και άρθρο 12 παράγραφος 4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 

άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το νόµο 3850/2010 (άρθρο 8 παράγραφος 2 και άρθρα 4 έως 25). 

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

επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 

συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

 Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγ-

ραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοι-

χη δήλωση αποδοχής: νόµος 3850/2010 (άρθρο 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 υφιστα-

µένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 

που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους νόµος 3850/2010 

(άρθρο 43 παράγραφοι 1α και 3 - 8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδεί-

ξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας νόµος 3850/2010 (άρθρο 14 παράγραφος 1 

και άρθρο 17 παράγραφος 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 εργα-

σίας (νόµος 3850/2010 άρθρο 20 παράγραφος 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 εργαζοµέ-

νων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του νόµου 

3850/2010. 

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

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το 

θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών νόµος 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφος 2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούν-

ται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυ-

νοµικές 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 τραυ-

µατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακ-

ρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος νόµου 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφος 2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα ερ-

γασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών νόµος 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφος 2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου του νόµος 3850/2010 (άρθρο 18 παράγραφος 9). 

 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται 

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

εργοτάξιο σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 14) σε συνδυασµό µε την 

υπουργική απόφαση [Α] 130646/1984 του (τέως)Υπουργείου Εργασίας. 

Το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω υπουργική απόφαση, από τις 

κατά τόπους ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους ε-

πιβλέποντες µηχανικούς του αναδόχου και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την 

διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από 

το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 

(άρθρο 113), νόµος 1396/1983 (άρθρο 8) και την εγκύκλιο 27/2003 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΕΕΠΠ/208/12-9-2003. 
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3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσ-

χετίζεται µε το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας κάθε αναθεώ-

ρηση και εµπλουτισµός του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παρα-

ποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σχεδίου Ασφάλειας 

Υγείας. 

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

 

(4)    Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

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

µέτρα ασφάλειας και υγείας: 

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

προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: προεδρικό διάταγµα 105/1995, προ-

εδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, παράγραφος 18.1). 

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

καταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 

ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: προεδρικό διά-

ταγµα 1073/1981 (άρθρα 75 - 79), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β, 

τµήµα II, παράγραφος 2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κ.λ.π.) 

και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυ-

τών: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 92 - 95), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 πα-

ράρτηµα ΙV µέρος Α, παράγραφος 6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσω-

σης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµε-

τώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λ.π.: προ-

εδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 92 - 96), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV 

µέρος Α, παράγραφοι 3, 4, 8-10), νόµος 3850/2010 (άρθρα 30, 32, 45). 

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

χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λ.π.): προεδρικό διάταγµα 

1073/1981 (άρθρα 109, 110), νόµος 1430/1984 (άρθρα 17, 18), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 

12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, παράγραφοι 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους 

όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, 

γυαλιά, κ.λ.π., 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: προεδρικό διά-

ταγµα 1073/1981 (άρθρα 102 - 108), νόµος 1430/1984 (άρθρα 16 - 18), κοινή υπουργική απόφαση [Α] 

Β.4373/1205/1993 και οι τροποποιήσεις αυτής κοινή υπουργική απόφαση [Α] 8881/1994 και υπουργι-

κή απόφαση οίκοθεν [Α] Β.5261/190/1997, προεδρικό διάταγµα 396/1994, προεδρικό διάταγµα 

305/1996 (άρθρο 9, παράγραφος γ). 

 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – ενα-
πόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λ.π. 

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 υπουργική απόφαση µε αριθµό ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως Υπουργείου Υποδοµών, Μετα-

φορών και ∆ικτύων: Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7). 

• Την υπουργική απόφαση µε αριθµό ∆ΙΠΑ∆/οικ.502/03 (ΦΕΚ Β 946/9-7-03) : Έγκριση Τεχνικής Προδι-

αγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχισ-

τα όρια. 
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•  Την κοινή υπουργική απόφαση µε αριθµό [Α] 6952/14-2-2011 του τέως Υπουργείου Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής και τέως Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Υποχρεώσεις και µέτ-

ρα 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: νόµος [Ν] 2696/1999 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52) και 

την τροποποίηση αυτού: νόµος 3542/2007 (άρθρα 7 - 9 και άρθρο 46). 

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

ψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: νόµος [Ν] 2696/1999 (άρθρα 47, 48) και η τροποποίηση αυτού: 

νόµος 3542/2007 (άρθρα 43, 44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσε-

ις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προ-

βολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κ.λ.π.: προεδρικό δι-

άταγµα 1073/1981 (άρθρα 75 - 84), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 8 παράγραφος δ και άρθρο 

12, παράρτηµα IV µέρος Α, παράγραφος 2), νόµος 3850/2010 (άρθρα 31, 35). 

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

θήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: προεδρικό διάταγµα [Π∆] 

216/1978, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 85 - 91), κοινή υπουργική απόφαση [Α] 

8243/1113/1991 (άρθρο 8), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 12, παράρ-

τηµα IV µέρος Α παράγραφος 11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφος 4), νόµος [Ν] 2696/1999 (άρθρο 

32) και η τροποποίηση αυτού: νόµος 3542/2007 (άρθρο 30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: 

α) κραδασµούς: προεδρικό διάταγµα 176/2005, β) θόρυβο: προεδρικό διάταγµα [Π∆] 85/1991, προεδ-

ρικό διάταγµα 149/2006, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακί-

νηση φορτίων: προεδρικό διάταγµα 397/1994, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 

παράγοντες: νόµος 3850/2010 (άρθρα 36 - 41), προεδρικό διάταγµα 82/2010. 

 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων προεδρικό διάταγµα 

304/2000 (άρθρο 2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργι-

κών 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, κ.λ.π.): προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 17, 45 - 74), 

νόµος 1430/1984 (άρθρα 11 - 15), προεδρικό διάταγµα 31/1990, προεδρικό διάταγµα [Π∆] 499/1991, 

προεδρικό διάταγµα 395/1994 και οι τροποποιήσεις αυτού: προεδρικό διάταγµα 89/1999, προεδρικό 

διάταγµα 304/2000 και προεδρικό διάταγµα 155/2004, προεδρικό διάταγµα 105/1995 (παράρτηµα IX), 

προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφοι 7 - 9), κοινή 

υπουργική απόφαση [Α] 15085/593/2003, κοινή υπουργική απόφαση [Α] ∆13Ε/4800/2003, προεδρικό 

διάταγµα 57/2010, νόµος 3850/2010 (άρθρα 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12, παράρτηµα IV, µέρος 

Β', τµήµα ΙΙ, παράγραφοι 7.4 και 8.5) και το προεδρικό διάταγµα 304/2000 (άρθρο 2), πρέπει να συνο-

δεύονται 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 προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12, παράρτη-

µα IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το προεδρικό διάταγµα 89/1999 (παράρτηµα II, 

παράγραφος 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 προεδρικό διάταγµα 89/1999 (άρθρο 4α παράγραφοι 3 και 6). 
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7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 

βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 

15085/593/2003 (άρθρο 3 και άρθρο 4 παράγραφος 7). 

 

(5)    Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

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

µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργο-

υ. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα: 

 

5.1 Κατεδαφίσεις:  

νόµος [Ν] 495/1976, προεδρικό διάταγµα [Π∆] 413/1977, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 18 - 33, 

104), κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991 (άρθρο 7), υπουργική απόφαση οίκοθεν 31245/1993, 

νόµος 2168/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική α-

πόφαση 3009/2/21-γ/1994, υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπο-

υργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό δι-

άταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα II, παράγραφος 11), κοινή υπουργική απόφα-

ση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000, προεδρικό διά-

ταγµα [Π∆] 455/1995 και η τροποποίηση αυτού προεδρικό διάταγµα [Π∆] 2/2006, προεδρικό διάταγµα 

212/2006,υπουργική απόφαση 21017/84/2009. 

 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λ.π.), Αντιστηρίξεις:  

νόµος [Ν] 495/1976, προεδρικό διάταγµα [Π∆] 413/1977, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 2 - 17, 

40 - 42), υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (άρθρο 8 - ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παράγραφος 4), 

κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση 

Φ.28/18787/1032/2000, νόµος 2168/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 πα-

ράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994, υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι 

τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση 

Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό διάταγµα [Π∆] 455/1995 και η τροποποίηση αυτού προεδρικό διάταγ-

µα [Π∆] 2/2006, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφος 

10). 

 

  5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 
στέγες:  

προεδρικό διάταγµα 778/1980, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 34-44), νόµος 1430/1984 (άρθρα 

7-10), κοινή υπουργική απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 πα-

ράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), προεδρικό διάταγµα 155/2004, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 πα-

ράρτηµα ΙV µέρος Α παράγραφοι 1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφοι 4 - 6, 14). 

 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες:  

προεδρικό διάταγµα [Π∆] 95/1978, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 96, 99, 104, 105), προεδρικό 

διάταγµα [Π∆] 70/1990 (άρθρο 15), προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙ-

Ι), Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 7568.Φ.700.1/1996, κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 

16289/330/1999. 

 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κ.λ.π.):  

προεδρικό διάταγµα 778/1980, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 26 - 33, άρθρο 98), υπουργική 

απόφαση 3046/304/1989, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), προεδ-

ρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφος 12). 

 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
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(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και ερ-

γασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε 

στάθµη χαµηλότερη των 6.00 m κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

νόµος [Ν] 495/1976, προεδρικό διάταγµα [Π∆] 413/1977, προεδρικό διάταγµα 225/1989, κοινή υπουργική 

απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000, νόµος 

2168/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 

2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπο-

υργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994, προεδρικό διάταγµα 

[Π∆] 455/1995 και η τροποποίηση αυτού: προεδρικό διάταγµα [Π∆] 2/2006, προεδρικό διάταγµα 

305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφος 10). 

 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα  

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κ.λ.π. µε χρήση πλω-

τών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 

προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 100), νόµος 1430/1984 (άρθρο 17), προεδρικό διάταγµα 396/1994 

(άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3131.1/20/95/1995, προεδρικό διάταγµα 

305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφοι 8.3 και 13). 

 

(5) Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

Κατάλογος νοµοθετηµάτων και κανονιστικών διατάξεων: 
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 

 

Α. Νόµοι 

νόµος 495/1976 

νόµος 1396/1983 

νόµος 1430/1984 

νόµος 2168/1993 

νόµος 2696/1999 

νόµος 3542/2007 

νόµος 3669/2008 

νόµος 3850/2010 

νόµος 4030/2011 

(ΦΕΚ 337/Α/1976) 

(ΦΕΚ 126/Α/1983) 

(ΦΕΚ 49/Α/1984) 

(ΦΕΚ 147/Α/1993) 

(ΦΕΚ 57/Α/1999) 

(ΦΕΚ 50/Α/2007) 

(ΦΕΚ 116/Α/2008) 

(ΦΕΚ 84/Α/2010) 

(ΦΕΚ 249/Α/2012) 

Β. Προεδρικά διατάγµατα 

προεδρικό διάταγµα 413/1977 

προεδρικό διάταγµα 95/1978 

προεδρικό διάταγµα 216/1978 

προεδρικό διάταγµα 778/1980 

προεδρικό διάταγµα 1073/1981 

προεδρικό διάταγµα 225/1989 

προεδρικό διάταγµα 31/1990 

προεδρικό διάταγµα 70/1990 

προεδρικό διάταγµα 85/1991 

προεδρικό διάταγµα 499/1991 

προεδρικό διάταγµα 395/1994 

προεδρικό διάταγµα 396/1994 

(ΦΕΚ 128/Α/1977) 

(ΦΕΚ 20/Α/1978) 

(ΦΕΚ 47/Α/1978) 

(ΦΕΚ 193/Α/1980) 

(ΦΕΚ 260/A/1981) 

(ΦΕΚ 106/Α/1989) 

(ΦΕΚ 31/Α/1990) 

(ΦΕΚ 31/Α/1990) 

(ΦΕΚ 38/Α/1991) 

(ΦΕΚ 180/Α/1991) 

(ΦΕΚ 220/Α/1994) 

(ΦΕΚ 220/Α/1994) 
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προεδρικό διάταγµα 397/1994 

προεδρικό διάταγµα 105/1995 

προεδρικό διάταγµα 455/1995 

προεδρικό διάταγµα 305/1996 

προεδρικό διάταγµα 89/1999 

προεδρικό διάταγµα 304/2000 

προεδρικό διάταγµα 155/2004 

προεδρικό διάταγµα 176/2005 

προεδρικό διάταγµα 149/2006 

προεδρικό διάταγµα 2/2006 

προεδρικό διάταγµα 212/2006 

προεδρικό διάταγµα 82/2010 

προεδρικό διάταγµα 57/2010 

(ΦΕΚ 221/Α/1994) 

(ΦΕΚ 67/Α/1995) 

(ΦΕΚ 268/Α/1995) 

(ΦΕΚ 212/Α/1996) 

(ΦΕΚ 94/Α/1999) 

(ΦΕΚ 241/Α/2000) 

(ΦΕΚ 121/Α/2004) 

(ΦΕΚ 227/Α/2005) 

(ΦΕΚ 159/Α/2006) 

(ΦΕΚ 268/Α/2006) 

(ΦΕΚ 212/Α/2006) 

(ΦΕΚ 145/Α/2010) 

(ΦΕΚ 97/Α/2010) 

Γ. Υπουργικές αποφάσεις 

υπουργική απόφαση 130646/1984 

κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 

κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991 

κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν Β.4373/1205/1993 

κοινή υπουργική απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993 

κοινή υπουργική απόφαση 8881/1994 

υπουργική απόφαση οίκοθεν 31245/1993 

υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994 

υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 

υπουργική απόφαση 3131.1/20/95/1995 

υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 

υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996 

υπουργική απόφαση οίκοθεν Β.5261/190/1997 

κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 16289/330/1999 

κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 15085/593/2003 

κοινή υπουργική απόφαση ∆13Ε/4800/2003 

κοινή υπουργική απόφαση 6952/2011 

υπουργική απόφαση 3046/304/1989 

υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000 

υπουργική απόφαση οίκοθεν 433/2000 

υπουργική απόφαση οίκοθεν ∆ΕΕΠΠ/85/2001 

υπουργική απόφαση οίκοθεν ∆ΙΠΑ∆/177/2001 

υπουργική απόφαση οίκοθεν ∆ΙΠΑ∆/889/2002 

υπουργική απόφαση ∆MEO/Ο/613/2011 

υπουργική απόφαση 21017/84/2009 

Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 7568.Φ.700.1/1996 

(ΦΕΚ 154/Β/1984) 

(ΦΕΚ 132/Β/1989) 

(ΦΕΚ 138/Β/1991) 

(ΦΕΚ 187/Β/1993) 

(ΦΕΚ 765/Β/1993) 

(ΦΕΚ 450/Β/1994) 

(ΦΕΚ 451/Β/1993) 

(ΦΕΚ 301/Β/1994) 

(ΦΕΚ 73/Β/1994) 

(ΦΕΚ 978/Β/1995) 

(ΦΕΚ 677/Β/1995) 

(ΦΕΚ 1035/Β/1996) 

(ΦΕΚ 113/Β/1997) 

(ΦΕΚ 987/Β/1999) 

(ΦΕΚ 1186/Β/2003) 

(ΦΕΚ 708/Β/2003) 

(ΦΕΚ 420/Β/2011) 

(ΦΕΚ 59/∆/1989) 

(ΦΕΚ 1035/Β/2000) 

(ΦΕΚ 1176/Β/2000) 

(ΦΕΚ 686/Β/2001) 

(ΦΕΚ 266/Β/2001) 

(ΦΕΚ 16/Β/2003) 

(ΦΕΚ 905/Β/2011) 

(ΦΕΚ 1287/Β/2009) 

(ΦΕΚ 155/Β/1996) 

∆. Εγκύκλιοι 

Εγκύκλιος 27/2003 ∆ΕΕΠ Π/208/12-9-2003 
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Εγκύκλιος 6/2008 

Εγκύκλιος Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 

∆ΙΠΑ∆ οικ/215/31-3-2008 

10201/2012 (Α∆Α: Β4Λ1Λ-ΚΦΖ) 

 
17.4 Ευθύνη ΚτΕ 

Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.5.1 και στο 

Άρθρο 2.2 της παρούσας.  Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, κατά το βαθµό που δεν καλύπτονται από 

τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του Άρθρου 18 της παρούσας, ο ΚτΕ αναλαµβάνει τους κινδύνους για ζηµιές προ-

καλούµενες από αποδεδειγµένη υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στο Άρθρο 19.1 της παρούσας. 

 
17.5 Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα υποστούν ζηµιές, προ-

καλούµενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ κατά το Άρθρο 17.3 της παρούσας, θα ειδοποιήσει εγγράφως 

προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσµίας ή/και πληρωµής του κόστους αποκατάστα-

σης των ζηµιών στο βαθµό που αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που ορίζονται  στο 

άρθρο 157 του Ν.4412/16. 

 

 
18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΆ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
18.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 

(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται 

µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµ-

βάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.∆. 400/70 όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοπο-

ιήθηκε µε το Π∆ 237/86 και συµπληρώθηκε µε το Ν 1569/85, Π∆ 1019/81, Π∆ 118/85, Ν 1256/82, Ν 

1380/85, Ν 4412/16 (άρθρο 144 παρ. 4).  

(2) Οµοίως, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται 

µε την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγι-

ών. 

(3) Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

(4) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.∆. 400/1970, 

όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.118/1985. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 

400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 

(5) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα προσυπογρά-

φεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, όπως τροπο-

ποιήθηκε µε το Π.∆.118/1985. 

(6) Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώ-

σεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 

τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνό-

µια, περιορισµούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµι-

ών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

(7) Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της 

υπασφάλισης. 

(8) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις : 

• θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα 

• θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου, της 

υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών  και 

(9) Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και 

που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από 

την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

(10) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόµο 489/76 και το Π∆ 

237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του ασφα-

λιστηρίου. 
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(11) Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να καλύπτουν 

κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται στις παραγράφο-

υς 18.4,18.5 και 18.6 και σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 18.7 του παρόντος 

άρθρου. 

(12) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το πα-

ρόν έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ θα 

είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν έργο που θα µπορούν να 

ασφαλίζουν παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική 

Νοµοθεσία.  Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, ο δε Ανά-

δοχος  υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.  Οπωσδή-

ποτε, µαζί µε το  ασφαλιστήριο θα πρέπει να υποβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστη-

ριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας και σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή  έργα που έχει ασφαλίσει 

στην Ελλάδα.  

(13) Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 

(14) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών : 

•  κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζοµένων 

•  κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος 

•  κάθε στοιχείο από τις έρευνες / µελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση     

των συµβατικών του υποχρεώσεων 

•  κάθε στοιχείο από τις µελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από τους εκ-

προσώπους των ασφαλιστών. Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα 

συµβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµε-

ρώνει τόσο τον ΚτΕ όσο και τους ασφαλιστές του. 

(15) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα: 

• να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές  

• να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 

• να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για οποιασδή-

ποτε φύσης αποζηµιώσεις. 

(16) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων του άρθρου 18.4 οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει 

να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος 

άρθρου περί ασφαλίσεων και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι 

οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα.  ∆ιαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, 

µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής του στο όνοµα, για 

λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου.  Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε αµετάκλητη εντολή και 

για λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος.  

Όµοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 18.6, εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφα-

λιστήριο του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των µελετητών 

/ συµβούλων (Annual open cover) µε όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες 

θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδίου περιεχοµένου µε την προηγούµενη υποπαράγραφο. 

(17) Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 

• Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα 

των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δηµο-

σίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο. 

• Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από 

φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων. 

• Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής εταιρείας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης 

της ασφαλιστικής σύµβασης, αδιάφορα εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες.  Το ίδιο ισχύει για 

την θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 



 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                                                                                                                          σελ. 77 από 83 

 

18.2  Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις του 

(1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης ή αµ-

φότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη σχετική ειδοπο-

ίηση. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί η διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 160 του Ν. 

4412/2016. 

(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του υποχρε-

ώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει κριθούν από το ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµ-

βατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίσ-

τοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύµβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λο-

γαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβα-

σης(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική 

ειδοποίηση. 

(3)  Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, θα ισχύσουν τα οριζόµενα 

στην παράγραφο 2.5(3) της παρούσας, µε τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται: 

• για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους, 

• και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλοµένων 

ποσών. 

(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό 

των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να κατα-

βάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά προηγούµενη 

ειδοποίηση του τελευταίου.  Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφα-

λίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε τη παράγρα-

φο 18.2(3) ανωτέρω. Οι τόκοι υπερηµερίας θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφα-

λίστρων. 

(5)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν µπορεί να εισπραχθεί από 

τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων.  Σε πε-

ρίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη 

παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω.  

(6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, παρα-

λείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κτλ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο 

Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης ή κα-

ταβολής αποζηµίωσης κτλ., σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του 

Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφω-

να µε τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω.  

(7) Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, σε ο-

ποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ 

και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 

 
18.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων 

(1) Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά τη συµβατότητα των όρων της ασφαλιστικής 

σύµβασης µε τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των συµβατικών τευχών και ως προς 

την φερεγγυότητα των προτεινόµενων ασφαλιστικών εταιρειών. 

(2) Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική περίοδος αρχίζει από 

την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει δέκα (10) ηµερών από την υποβολή πλήρων ασφαλιστη-

ρίων συµβολαίων (εντός ενός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης)  

(3) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού και το αρ-

γότερο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών, τις ασφαλιστικές συµβάσεις των παραγράφων 18.4 και 18.6.  ∆εκτή 

γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της/των ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) 

συνοδευόµενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 18.1(15) της παρούσας.  Στην «Βεβαίωση 

Ασφάλισης» (Cover Note) θα πρέπει να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης 

που θα περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.  Τα συµβόλαια θα έχουν απαραίτητα την έγκριση της 

Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή το ασφαλιστήριο θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριάντα 

(30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.    
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(4) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής των ασφα-

λίστρων.  Επισηµαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο ΚτΕ διατηρεί το δικα-

ίωµα για την απαρέγκλιτη εφαρµογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του. 

(5) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύµβασης ισχύουν τα επόµενα: 

• Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ.  Προς τούτο, εντός δέκα 

πέντε (15) ηµερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναµορφωµένη 

ασφαλιστική σύµβαση προς επανέλεγχο. 

• Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύ-

ναται να εφαρµόσει τις προβλέψεις της παρ. 18.2(1) της παρούσας. 

(6) Σε περίπτωση συµφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και να υποβά-

λει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίσ-

τρου. 

(7) Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε αποµειώνει 

οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύµβαση του έργου. 

(8) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία των ανωτέρω παραγράφων 18.3(4) ή 18.3(5) ο ΚτΕ δύναται να 

κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα το άρθρο 160 του Ν. 4412/2016 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια µε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνη του 

Αναδόχου. 

 
18.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου 

18.4.1    Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» περιλαµβανοµένων και των 
περιπτώσεων ζηµιών από «ανωτέρα βία» 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως «κατά παντός κινδύνου» περιλαµβανοµένων και των 

περιπτώσεων ζηµιών από «ανωτέρα βία» και σύµφωνα µε τους όρους των συµβατικών τευχών, την Ελλη-

νική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το συµβατικό τίµηµα του έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν α-

ναπροσαρµογών αυτού (θετικών ή αρνητικών.   

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, την αναπ-

ροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το πραγµατικό συµβατικό τίµηµα του έρ-

γου. 

(3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής, µερικής ή ολι-

κής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο 

λάθος κλπ.), απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασ-

µένη µελέτη ή /και κατασκευή, κακή λειτουργία του έργου, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, αµέλεια / 

σφάλµα / παράλειψη της µελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά ενσω-

µατωµένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασµένη εργασία, πληµµελή / ελλιπή συντήρηση κτλ.  Επίσης η ασφα-

λιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

• βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνι-

ας εµφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 

• βλάβες / καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα συµβάντα 

(δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 

Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους µέχρι την εν-

σωµάτωσή τους στο έργο. 

(4) Η ασφαλιστική κάλυψη υποχρεωτικά περιλαµβάνει και τις περιπτώσεις ζηµιών από ανωτέρα βία.   

(5) Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της 

υποασφάλισης. 

(6) Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» περιλαµβανοµένων και των 

περιπτώσεων ζηµιών από «ανωτέρα βία» και οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις 

του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κα-

τασκευή του έργου.   

(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας του χρόνου υ-

ποχρεωτικής συντήρησης του έργου.  Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) µήνες της περιόδου συντήρησης 

θα καλύπτονται ζηµίες κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται στην περίοδο κατασκευής ή που προ-

καλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συµβατικών εργασιών συντήρησης.  Για το υπόλο-
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ιπο διάστηµα συντήρησης, που ενδεχόµενα προβλέπεται, η κάλυψη θα περιορίζεται σε ζηµιές κτλ. που 

προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο στα πλαίσια των συµβατικών εργασιών συντήρησης. 

 
18.4.2 Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων) 

(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές 

υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ή θάνατο, ψυχική οδύνη, 

ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη 

διάρκεια του έργου και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζη-

µιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα 

πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.  Το αντικείµενο ασφάλισης περιλαµβάνει και την 

αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των Περιβαλλοντικών όρων και πρόκλησης υπο-

βάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 

1650/86 για την προστασία του Περιβάλλοντος.  Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες 

/ εγκαταστάσεις.  

(2) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας του χρόνου 

υποχρεωτικής συντήρησης του έργου.   

(3) Τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 

θα είναι, κατά περιστατικό. 

(4) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο συντήρησης 

του έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή µε άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόµενο πριν από την έναρξη της 

αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο.  

 
18.4.3   Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού  

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζη-

µιών από «ανωτέρα βία», θα καλύπτεται και ο βασικός ή εξειδικευµένος µηχανικός εξοπλισµός, ο οποίος 

θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. 

(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των 

αντίστοιχων µηχανηµάτων.  Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης 

των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας. 

(3) Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς (εξαιρουµένων 

των ίδιων εσωτερικής φύσης µηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή 

προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. 

(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζηµίωση για 

τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος κτλ. ακόµη και για περίπτωση ανωτέρας βίας. 

(5) Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους τυχαίους ελιγµούς 

όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του έργου.  Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε 

όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου µέχρι την αποµάκρυνσή τους από αυτό. 

(6) Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων ζηµιών από «ανωτέρα 

βία», των µηχανηµάτων  των έργων µπορεί να γίνεται µε ανεξάρτητο ενιαίο ασφάλιστρο, το οποίο ο Ανά-

δοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για µέρος ή το σύνολο του µηχανικού εξοπλισµού του.  Στην περίπ-

τωση αυτή, για να αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από την 

Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα µηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιήσει στο συγκεκριµένο έργο «καλύπ-

τονται για τις ίδιες ζηµιές τους µε το Ασφαλιστήριο υπ’ αριθµ………………….. το οποίο είναι σε ισχύ και 

ανανεώνεται κανονικά».  Οι όροι  ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει 

να ανέρχονται σε ποσά που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, από τους όρους που αναφέρθηκαν πα-

ραπάνω.  

 
18.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το προσωπικό, ηµεδα-

πό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νο-

µοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ηµεδαπό και 

αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή εταιρίες, αναγνωρισµένες από το Κράτος 
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και που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµο-

θεσίας περί ΙΚΑ.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, µε ο-

ποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του 

Αναδόχου. 

(3)  Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 18.5(1) και 18.5(2), ο δε Ανάδοχος υποχρεο-

ύται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των υπόψη ελέγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας της περιό-

δου υποχρεωτικής συντήρησης. 

 
18.6 Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών 

(1) Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της επαγγελµατι-

κής αστικής ευθύνης τυχόν µελετητών και συµβούλων που θα χρησιµοποιήσει για την τυχόν εκπόνηση µε-

λετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από σφάλµατα ή παραλείψεις εκ µέ-

ρους των µελετητών / συµβούλων (Professional Indemnity Insurance - Project cover).  Στην περίπτωση 

που ο µελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί µέρους µελετητές (από οµάδα µελετητών) διαθέτουν ασφαλισ-

τήριο επαγγελµατικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), µε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζη-

τούµενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριµένης απαίτη-

σης. 

(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των µελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα και από το 

νόµο περί µελετών  Ν 716/77, όπως ισχύει.  Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωµατικές βλάβες / θάνατο και 

άµεσες / έµµεσες υλικές ζηµίες τρίτων που απορρέουν από αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη σε σχέση µε 

την εκπονηθείσα µελέτη ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµβούλου.  Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτον-

ται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασµού, αναθεώ-

ρησης ή διόρθωσης της µελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του µελετητή. 

(3) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των µελετών από τον ΚτΕ δεν περιο-

ρίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. 

(4) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκοµίζεται στον ΚτΕ, µαζί µε το βασικό 

ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγρ. 18.4 της παρούσας για σχετικό έλεγχο, 

κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου. ∆εκτή  γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης των 

ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευµένο από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 18.1(15) 

ανωτέρω. 

(5) Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών / συµβούλων θα θεωρείται η εξαε-

τία από τον έλεγχο της µελέτης, κατ’ αναλογία προς τα αναφερόµενα στο νόµο περί µελετών  την παρ. 4 

του άρθρου 19 του Ν 716/77 ή τουλάχιστον η τριετία µετά την ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής του 

έργου, στο οποίο αναφέρεται. 

 
18.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 18.4 και 18.6 της παρούσας θα περιλαµβάνονται οπωσδήπο-

τε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόµενος» περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης προσωπικό που 

απασχολεί µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου, 

καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλµένα όργανά της, οι τυχόν Υ-

περγολάβοι και οι Μελετητές του έργου. 

(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύµβουλοι του ΚτΕ (ή/και 

των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και 

τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος «διασταυρούµενη ευθύνη 

αλλήλων» (cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόµενων φορέων. 

(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά: 

• του Αναδόχου 

• ή/και των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του 

• ή/και του ΚτΕ 

• ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συµβούλων τους 

• ή/και µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 
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µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά από πράξη ή παράλειψη των 

ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε 

κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζηµιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω.  Ειδικότερα η 

ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετί-

ζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευ-

θύνης των ασφαλιστών. 

(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου,  προκειµένου η ασφαλισ-

τική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κτλ. αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει 

προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.  Εφόσον η Υπηρεσία δεν 

παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ε-

ιδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασ-

φαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική 

εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία 

µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό.  Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου 

στην Υπηρεσία µε κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορ-

ρέουν από τη σύµβαση. 

(5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της Υπηρεσίας, των εντε-

ταλµένων οργάνων της, των συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση 

που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των ανωτέρω προσώπων. 

(6) Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε συστηµένη 

επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τό-

σο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία. 

(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 18.4 και 18.6, θα καλύπτεται και η ευθύνη 

της Υπηρεσίας ή/και των συµβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 

του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

(8) Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική Σύµβαση συν συµ-

πληρωµατικές συµβάσεις ) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώµατος της υποασφάλισης. 

 

 
19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
19.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας  

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε σχετική ισχύουσα νοµοθεσία, ως ανωτέρα βία νοείται κάθε τυχαίο περιστατι-

κό που δεν µπορούσε στη συγκεκριµένη περίπτωση να προβλεφθεί και να αποτραπεί ακόµη και µε µέτρα άκρας 

επιµέλειας και συνέσεως. 

 
19.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

(1) Εφόσον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη παρεµποδίζεται ή προβλέπεται να παρεµποδιστεί στην εκτέλεση 

των συµβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος 

για το γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτοµερώς τις 

υποχρεώσεις τις οποίες παρεµποδίζεται ή θα παρεµποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί 

εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα που το καταθέτον θιγόµενο µέρος έλαβε 

γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή 

του ανωτέρα βία.  Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα παραληφθεί οριστικά, η 

ανωτέρω προθεσµία ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για υποχ-

ρεώσεις οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη αναφορικά µε την καταβολή οφειλοµένων προς στο 

άλλο µέρος σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

 
19.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων 

(1) Τα συµβαλλόµενα µέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την ελαχιστο-

ποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσµα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση 

των συµβατικών τους υποχρεώσεων. 
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(2) Το φερόµενο ως θιγόµενο µέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται 

να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος. 

 

19.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόµενο µέρος που παρεµποδίζεται στην εκπλήρωση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 

19.2 της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016. 

 
19.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόµα και εγκεκριµένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, στα πλαίσια 

της σύµβασής του ή τυχόν άλλης συµφωνίας, ειδικότερης αντιµετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιο-

ρίζεται µε όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν Άρθρο 19, η 

υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιµετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων έναντι του ΚτΕ 

κατά τα οριζόµενα στην παρούσα. 

 
19.6 Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση 

Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεµποδίζεται επί µια συνεχή χρονική περίοδο που 

υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε το 

Άρθρο 19.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύµβασης κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 

16.2 της παρούσας. 
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20. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
20.1 Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 173, 174 του Ν. 4412/2016. 

 
20.2 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 175 του Ν. 4412/2016. 

 
20.3 ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη  Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης  Τ.Υ 

 Τµήµατος Μελετών  

   

   

   

   

Μαρία Παπαζήση Μαρία Στρατουδάκη Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   

 Ο προϊστάµενος Τµήµατος  

 Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Σηµα-
τοδότησης 

 

   

   

   

   

   

∆ήµητρα Κοντεκάκη ∆ιονύσιος Πολίτης  

Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.  

 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

∆ΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                                                         ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                          ΑΡ. ΜΕΛ.: ΟΙΚ 02/2020 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. )  
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 
 

 

ΕΡΓΟ: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

 

 

 

 

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Μαρία Παπαζήση - Πολιτικός Μηχανικός 

Δήμητρα Κοντεκάκη - Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

18/05/2020 
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Περιεχόμενα 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 4 

5. ΥΛΙΚΑ 4 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 5 

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΗ 12 
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1. 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, Υγεία 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 λειτουργία και συντήρηση του έργου καθώς 

και για 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 την αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία.  

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη 

καταννόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και 

δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιμέρους μελέτης του έργου.  

Στη σημερινή εποχή, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια είναι επιτακτική ανάγκη 

προσφέροντας οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.   

Τα κτίρια στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα 

ακόλουθα:  

Α) 3ο Δημοτικό σχολείο Ιλίου (Κτίριο Ι) & 27
ο
 Νηπιαγωγείο Ιλίου (Κτίριο ΙΙΙ) επί της οδού 

Πατριάρχου   

     Γρηγορίου Ε 38,  

Β) 8ο Δημοτικό σχολείο Ιλίου επί των οδών Μ. Ανατολής & Τενέδου 1. 

Τα Σχολεία αυτά έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση και χρήζουν ιδιαίτερων βελτιώσεων, οι 

οποίες θα οδηγήσουν σε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσουν τη 

θερμική και οπτική άνεση των μαθητών.  
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: Κτίρια Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ:  Δήμος Ιλίου 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:  Από τις παράπλευρες οδούς 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:  Για το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 7704/78 άδεια 

οικοδοµής, έχει υπαχθεί στο Ν.4495/2017 και έχει λάβει αριθµό ηλεκτρονικής δήλωσης 3137623.   

Για το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 1594/78 άδεια οικοδοµής, έχει υπαχθεί στο 

Ν.4495/2017 και έχει λάβει αριθµό ηλεκτρονικής δήλωσης 3137637.   

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  Δήμος Ιλίου 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των 

εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την 

παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 

 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι Κανονισμοί με βάση του οποίους συντάχθηκε η μελέτη αναφέρονται παρακάτω. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης ο κατάλογος των Κανονισμών πρέπει να 

ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη μελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκαθιστούν 

και δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της μελέτης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να 

ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 

5. ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών. 

 



 

Σελίδα 5 από 13 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενημερώνεται, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές Υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η απευθείας 

παραπομπή στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιμο να 

ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, οι παρακάτω επισημάνσεις πρέπει να 

ενημερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σε ειδικό παράρτημα στο τέλος αυτού του τεύχους παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς 

Εργασίας σε πινακοποιημένη μορφή για εύκολη ανάγνωση και αναζήτηση. Οι οδηγίες αφορούν 

στις εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, μετατροπής,  που αναμένονται, κατά τη διάρκεια ζωής 

του έργου. 

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.  

ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Τ.Υ 

 Τμήματος Μελετών  

   

   

   

Μαρία Παπαζήση Μαρία Στρατουδάκη Αγγελική Δημητρακοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   

 Ο προϊστάμενος Τμήματος  

 Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & 

Σηματοδότησης 

 

   

   

   

Δήμητρα Κοντεκάκη Διονύσιος Πολίτης  

Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT»    

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν 

κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των "as built" σχεδίων του έργου. 

AS BUILT   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο 

πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, με τα στοιχεία που θα 

προκύπτουν κάθε φορά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

2011 - 2019 

• Υ.Α.οικ.74285/176/Φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ 

(Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, 

ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και 

αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 

6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού 

αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2942/Β`/20.7.2018 

• Υ.Α.41320/1885/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 

«Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την 

Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» 

(ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει», ΦΕΚ 3398/Β`/10.8.2018 

• Υ.Α.οικ.74285/176/φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 

(Η)΄(Β΄΄519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες 

και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 

(198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 

22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του 

προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 

«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 

ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β`/25.6.2018 

• Υ.Α.111/2017/2018  Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 

1410/Β΄/6.9.2010) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων ελέγχου 

και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση της υπουργικής απόφασης 265/2002, 

(ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία 

επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής υπουργικής απόφασης 
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(ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία και 

επικίνδυνων ουσιών, ΦΕΚ 1876/Β`/24.5.2018 

• Υ.Α.25049/1253/2018  Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του 

«Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει, 

ΦΕΚ 1580/Β`/8.5.2018 

• Υ.Α.16974/758/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 

«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 

ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 1242/Β`/4.4.2018 

• Π.Δ.82/2018  Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων 

που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» 

(135 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2017/164/EE 

της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017), ΦΕΚ 152/Α`/21.8.2018 

• Αρ. Πρωτ. 33405/Δ9 1493/2018, ΦΕΚ --/15/6.2018 Ιατροί Εργασίας 

• ΠΔ134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Α' 168/6-11-2017» 

• Υ.Α.50067/28/2017 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και 

διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, ΦΕΚ 

3952/Β`/10.11.2017 

• Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου, ΦΕΚ 

1956/Β΄/7.6.2017 

• Υ.Α.1865/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) κοινής υπουργικής 

απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης 

αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 

εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και 

εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β`/26.5.2017 

• Υ.Α.Οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 

απόφασης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την 

παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», ΦΕΚ 

1628/Β`/16.5.2017 

• Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Όροι, προϋποθέσεις κα διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών 

κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής 

κατηγορίας, ΦΕΚ 3276/Β΄/12.10.2016 

• Υ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 

Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων 

έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το 

Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί 

σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται 

κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 

2481/Β`/11.8.2016 
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• Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)», 

ΦΕΚ 2458/Β`/10.8.2016 

• Υ.Α.Οικ.52019/ΔΤΒΝ 1152/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 

συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες 

ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση), ΦΕΚ 1426/Β`/20.5.2016 

•  

• Ν4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" 

• Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 - Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 

(1241/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας 

στην εργασία στα τεχνικά έργα» 

• ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και 

της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής 

τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός 

επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων 

αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 200Α/12 

• ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την 

επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή 

ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση 

της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12 

• ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του 

χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των 

μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και 

προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά 

πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/12 

• ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την 

επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών 

εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 

πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12 

• Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) 

των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και 

υγείας στο εργοτάξιο» 

• ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/οικ/369 «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, 

άρθρου σχετικού με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 

15/10/2012 

• ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

• ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, 

διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

• Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 

διατάξεις», ΦΕΚ 249Α/11 
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• ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 

1227Β/11 

• ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 

εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για 

την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11 

 

2006 - 2010 

• Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων», ΦΕΚ 84Α,  ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια 

των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 

και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

• ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των 

εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική 

ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

• ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την 

τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, 

όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

• ΥΑ21017/2009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με 

τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο 

από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις 

εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 

αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

• Εγκ. 6/2008  «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 

και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων» ΦΕΚ--

/31/3.2008 

• ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσίων 

Έργων» 31/03/2008 

• ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 

307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

• ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, 

σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 

την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

• ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 

εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 

εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

•  

2000 - 2005 

• ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 

εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

• ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 

1186/Β'/25-8-2003 
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• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 

εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 

κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 

266Β/01 

• ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης 

στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», 

ΦΕΚ 686Β/01 

• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 

στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

•  

• Προ του 2000 

• Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99 

• ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης 

των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 

τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και 

τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 “Προστασία της υγείας των εργαζομένων 

που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους” 

(135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK 94/A/13-5-99 

• ΠΔ 17/1996  «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 

κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK 

11/A/18-1-96) 

• ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται 

στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 

212Α/96 

• ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 

εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

• Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής – 

Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10 

«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από 

τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

• ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 

εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 

221Α/94 

• ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

• ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 

εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με 

την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα 

ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04). 
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• ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 

παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 

88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 

μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 

756Β/93 

• ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

• ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως 

τροποποιήθηκε με το ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19Α 

• N 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»  ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985 

• N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 

διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν 

σχέση με αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 

• ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και 

λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

• ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

• ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», 

ΦΕΚ 193Α/80 

• ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(ΦΑΥ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΕΡΓΟ:

Σελίδα 1ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 Οι εργοεξέδρες πρέπει να ελεγχθούν κατά την παράδοση τους. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

2 Οι εργοεξέδρες πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας (χειριστήριο,
μπουτόν emergency, μπουτόν για καταβίβαση εξέδρας από κάτω, προφυλακτήρες, ηχητικό
σήμα όπισθεν (reverse alarm), σήματα ασφαλείας, οδηγίες χρήσης, πιστοποιητικό καλής
λειτουργίας). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

3 Οι εργοεξέδρες που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με άδεια κυκλοφορίας και
ασφαλιστήριο. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 31/1990)

4 Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κινηθούν οι εργοεξέδρες πρέπει να είναι καθαρός και
επίπεδος (οριζόντιος). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

5 Οι χειριστές των εργοεξέδρων που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να είναι αδειούχοι. (ΠΔ
31/1990, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

6 Ο χειρισμός των εργοεξέδρων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του
κατασκευαστή τους. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

7 Απαγορεύεται η μεταφορά φορτίων μεγαλυτέρων από τα προβλεπόμενα της εργοεξέδρας. (ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999)

8 Απαγορεύεται η εργασία σε ύψος εκτός του καλαθιού της εξέδρας. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

9 Απαγορεύεται η χρήση των κουπαστών της εργοεξέδρας ως σκάλες. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ
89/1999)

10 Δεν πρέπει να τοποθετούνται σκάλες ή σκαλωσιές στην εξέδρα. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

11 Προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση των εργοεξέδρων στους εργαζόμενους και γενικά
κάθε είδους εμπόδιο. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

12 Απαγορεύεται η κάθοδος από το καλάθι όταν βρίσκεται σε ύψος. Σε περίπτωση ανάγκης
πρέπει να ζητείται το κατέβασμα του από κάτω. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

13 Κάθε εργοεξέδρα πρέπει να κατέρχεται μετά το τέλος της χρήσης. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

14 Συνιστάται η χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εξέδρας (εφόσον προβλέπεται
από τον κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του τεχνικού
ασφαλείας της επιχείρησης). (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 17/1996, Ν
1568/1985)

15 Συνιστάται η αποφυγή εργασιών με εργοεξέδρες, εφόσον επικρατούν δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

16 Οι εργαζόμενοι να μην παραμένουν κάτω από εξέδρες. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

17 Οι εργαζόμενοι να μην χειρίζονται εξέδρες από κάτω, αν δεν τους ζητηθεί ή δεν γνωρίζουν. (ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999)

18 Οι εργαζόμενοι να μην παραμένουν σε τροχιές κίνησης εξέδρων. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

19 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν εξέδρες που αναπτύσσονται ή κατέρχονται. (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

20 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν μηχανικά μέρη και τροχούς των εξέδρων. (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

21 Οι σκάλες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σύντομες και «ελαφριές» εργασίες. (ΠΔ
17/1978)

22 Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (ΠΔ 17/1978)

23 Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συμπαγές.  (ΠΔ 17/1978)

24 Οι σκάλες δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιμοποιούνται (πχ
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζομένων και
διακίνησης εξοπλισμού).  (ΠΔ 17/1978)

25 Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (ΠΔ 17/1978)

26 Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.

27 Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.

28 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής
από τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
κατασκευαστή της.  (ΚΥΑ 16440/1994)

29 Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994)

Μέτρα

30 Οι εργαζόμενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σημείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι
πτώση από ύψος. (ΠΔ 396/1994)

Σελίδα 2ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (συνέχεια ...)

31 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994)

32 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά πριν τη χρησιμοποίηση τους. (ΚΥΑ
16440/1994)

33 Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε
αυτόν. (ΚΥΑ 16440/1994)

34 Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα μεσοδιαστήματος) και προστατευτικά έναντι
πτώσης αντικειμένων (σοβατεπί) σε όλο το μήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ 16/1996)

35 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

36 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

37 Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόμενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

38 Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

39 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ
16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

40 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση
εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και
προβλεπόμενες χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994)

41 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς,
η οποία συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)

42 Οι εργαζόμενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα
ταυτόχρονα (κίνδυνος πτώσης αντικειμένων σε χαμηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος
εργαζόμενος). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

43 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση
ποδαρικών που προεξέχουν από το ικρίωμα. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

44 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να ακινητοποιούνται με τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί
τους (φρένα). Σημειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά
ικριώματα. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

Μέτρα

45 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώματα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά.
Ανωμαλίες, έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση των
ικριωμάτων. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361

Μ.Α.Π. 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ

1 Ο χειρισμός των αναρτώμενων καλαθιών πρέπει να γίνεται από συγκεκριμένους
εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση των καλαθιών. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ
89/1999)

2 Οι χειριστές των καλαθιών πρέπει να έχουν μελετήσει το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή
τους. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

3 Πριν από κάθε χρήση πρέπει να γίνεται έλεγχος του καλαθιού από τον χρήστη του καθώς και
δοκιμαστικές κινήσεις. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

4 Κατά τη χρήση του καλαθιού πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες του κατασκευαστή του.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση στις γωνίες των όψεων. (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

5 Σε περίπτωση βλάβης του καλαθιού κατά τη χρήση του, υπάρχει κουμπί έκτακτης ανάγκης.
Αφού πατηθεί το συγκεκριμένο κουμπί, η κίνηση του καλαθιού διακόπτεται και ενεργοποιείται η
πορεία καθόδου με χαμηλή ταχύτητα. Ο χειριστής μπορεί να διακόψει τη την κάθοδο του
καλαθιού χειρωνακτικά. Η επανεκίνηση του καλαθιού πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή του. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

Μέτρα

6 Κατά την κίνηση του καλαθιού πρέπει να δίνεται προσοχή στις επιφάνειες του κτιρίου (πχ
αρχιτεκτονικές προεξοχές), ώστε να αποφευχθεί εμπλοκή στην κίνηση του καλαθιού και του
συρματόσχοινου.

Σελίδα 3ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ (συνέχεια ...)

7 Πλέον των προβλέψεων του κατασκευαστή του καλαθιού, ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί
ζώνη ασφαλείας, την οποία θα προσδένει από το καλάθι (όχι από το κτίριο). (ΠΔ 396/1994, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999)

8 Ο χειριστής του καλαθιού δεν πρέπει να εξέρχεται από το καλάθι για κανένα λόγο. Εφόσον
πρέπει να αποχωρήσει από το καλάθι, πρέπει πριν εξέλθει, να προσδέσει ζώνη ασφαλείας σε
σταθερό σημείο του κτιρίου.

9 Ο χειριστής του καλαθιού πρέπει να προσδένει τα εργαλεία του (πχ σκούπες) με σχοινί από το
καλάθι, για την αποφυγή κινδύνου πτώσης τους, σε περίπτωση που γλιστρήσουν από τα χέρια
του. Επίσης απαραίτητη κρίνεται η χρήση προστατευτικού κράνους.

10 Ο χειριστής δεν πρέπει να αφαιρεί τις διατάξεις ασφάλειας και τους προφυλακτήρες των
τροχαλιών του καλαθιού. Επίσης δεν πρέπει να προσεγγίζει κινούμενα συρματόσχοινα
φορώντας γάντια ή φαρδιά ρούχα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν σε αυτά. (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

11 Δεν πρέπει να γίνεται χρήση του καλαθιού, ως υπέρβαρο. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

12 Η χρήση των καλαθιών πρέπει να απαγορεύεται, όταν πνέουν πολύ ισχυροί ή θυελλώδεις
άνεμοι.

13 Τα καλάθια πρέπει να συντηρούνται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή τους. (ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999)

14 Τα καλάθια πρέπει να επιθεωρούνται (και να πιστοποιούνται) τακτικά, σε χρονικά διαστήματα
που προβλέπει ο κατασκευαστής τους. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

15 Οι σκάλες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σύντομες και «ελαφριές» εργασίες. (ΠΔ
17/1978)

16 Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (ΠΔ 17/1978)

17 Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συμπαγές.  (ΠΔ 17/1978)

18 Οι σκάλες δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιμοποιούνται (πχ
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζομένων και
διακίνησης εξοπλισμού).  (ΠΔ 17/1978)

19 Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (ΠΔ 17/1978)

20 Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.

21 Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.

22 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής
από τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
κατασκευαστή της.  (ΚΥΑ 16440/1994)

23 Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994)

24 Οι εργαζόμενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σημείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι
πτώση από ύψος. (ΠΔ 396/1994)

25 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994)

26 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά πριν τη χρησιμοποίηση τους. (ΚΥΑ
16440/1994)

27 Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε
αυτόν. (ΚΥΑ 16440/1994)

28 Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα μεσοδιαστήματος) και προστατευτικά έναντι
πτώσης αντικειμένων (σοβατεπί) σε όλο το μήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ 16/1996)

29 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

30 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

31 Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόμενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

32 Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

Μέτρα

33 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ
16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

Σελίδα 4ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ (συνέχεια ...)

34 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση
εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και
προβλεπόμενες χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994)

35 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς,
η οποία συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)

36 Οι εργαζόμενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα
ταυτόχρονα (κίνδυνος πτώσης αντικειμένων σε χαμηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος
εργαζόμενος). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

37 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση
ποδαρικών που προεξέχουν από το ικρίωμα. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

38 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να ακινητοποιούνται με τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί
τους (φρένα). Σημειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά
ικριώματα. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

Μέτρα

39 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώματα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά.
Ανωμαλίες, έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση των
ικριωμάτων. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361

Μ.Α.Π. 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

1 Η πρόσβαση στη στέγη πρέπει να είναι ασφαλής. (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 16/1996)

2 Η κυκλοφορία πάνω στη στέγη πρέπει να γίνεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένους διαδρόμους.
Οι διάδρομοι συνιστάται να κατασκευάζονται από μαδέρια πάχους 0,05 μ και να έχουν ως
ελάχιστες διαστάσεις 2,00Χ0,60 μ. Επάνω στα δάπεδα των διαδρόμων συνιστάται να
τοποθετούνται εγκάρσιοι πήχεις (σανίδια), σε όλο το πλάτος τους. Εναλλακτικά προτείνεται η
χρησιμοποίηση άλλων υλικών αντίστοιχης αντοχής και ιδιοτήτων. Για την κυκλοφορία των
εργαζομένων πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δυο διάδρομοι, ώστε όταν
μετατοπίζεται χειρωνακτικά ο ένας, οι εργαζόμενοι να βρίσκονται στον άλλο. (ΠΔ 778/1980, ΠΔ
16/1996)

3 Η στέγη πρέπει να περιφράσσεται περιμετρικά με κουπαστή σε ύψος 1,00 μ από το χείλος της,
ενδιάμεση ράβδο σε ύψος 0,50 μ και σοβατεπί ύψους 15 cm. Οι κουπαστές και το σοβατεπί
πρέπει να στηρίζονται σε ορθοστάτες ανεξάρτητους με τη στέγη. (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 16/1996)

4 Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί προστατευτικό δίχτυ σε βάθος όχι μεγαλύτερο των 6,00
μ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα ατομικής προστασίας έναντι πτώσης (ζώνη
ασφαλείας). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει το σύστημα να αγκυρώνεται σε σταθερό σημείο.
Το μήκος της επιτρεπόμενης πτώσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,20 μ. (ΠΔ 778/1980, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 16/1996)

5 Συνιστάται να μην αποθηκεύονται υλικά στη στέγη, εκτός από τα απολύτως αναγκαία. Εφόσον
κρίνεται απαραίτητο τα υλικά να εξασφαλίζονται από τυχόν πτώση. (ΠΔ 16/1996)

6 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ηλεκτροφόρους αγωγούς που βρίσκονται κοντά στη
στέγη. Επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται στην αντικεραυνική προστασία του κτιρίου. (ΠΔ
16/1996)

7 Συνιστάται όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις,
παγετός, πολύ ισχυροί – θυελλώδεις άνεμοι) να αποφεύγονται εργασίες σε στέγες. (ΠΔ
16/1996)

8 Οι σκάλες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σύντομες και «ελαφριές» εργασίες. (ΠΔ
17/1978)

9 Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (ΠΔ 17/1978)

10 Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συμπαγές.  (ΠΔ 17/1978)

11 Οι σκάλες δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους στους χώρους όπου χρησιμοποιούνται (πχ
τοποθέτηση κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή σε χώρους κυκλοφορίας εργαζομένων και
διακίνησης εξοπλισμού).  (ΠΔ 17/1978)

12 Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (ΠΔ 17/1978)

13 Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.

14 Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.

Μέτρα

15 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής
από τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
κατασκευαστή της.  (ΚΥΑ 16440/1994)

Σελίδα 5ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ (συνέχεια ...)

16 Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994)

17 Οι εργαζόμενοι πάνω στις σκαλωσιές πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, προστατευτικά
παπούτσια και ζώνη ασφαλείας 5 σημείων εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας έναντι
πτώση από ύψος. (ΠΔ 396/1994)

18 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994)

19 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά πριν τη χρησιμοποίηση τους. (ΚΥΑ
16440/1994)

20 Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε
αυτόν. (ΚΥΑ 16440/1994)

21 Οι σκαλωσιές σε κάθε επίπεδο εργασίας πρέπει να έχουν δάπεδα πλάτους 60 cm και διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστή και σανίδα μεσοδιαστήματος) και προστατευτικά έναντι
πτώσης αντικειμένων (σοβατεπί) σε όλο το μήκος τους. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ 16/1996)

22 Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

23 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

24 Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόμενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

25 Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

26 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, ΠΔ
16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

27 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση
εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και
προβλεπόμενες χρήσεις. (ΚΥΑ 16440/1994)

28 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς,
η οποία συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)

29 Οι εργαζόμενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα
ταυτόχρονα (κίνδυνος πτώσης αντικειμένων σε χαμηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος
εργαζόμενος). (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

30 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση
ποδαρικών που προεξέχουν από το ικρίωμα. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 16/1996)

31 Τα κινητά ικριώματα πρέπει να ακινητοποιούνται με τις ειδικές διατάξεις που φέρουν οι τροχοί
τους (φρένα). Σημειώνεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκαλών σε κινητά
ικριώματα. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

Μέτρα

32 Τα δάπεδα πάνω στα οποία κινούνται ικριώματα πρέπει να είναι επίπεδα και καθαρά.
Ανωμαλίες, έντονες κλίσεις και ολισθηρές ουσίες δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση των
ικριωμάτων. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

2 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361

3 Γάντια ΕΝ 388

Μ.Α.Π. 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή
του. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

2 Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ
89/1999)

3 Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο εξοπλισμός πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας.
Σε περίπτωση που προβλέπεται συντήρηση με λειτουργία ταυτόχρονα πρέπει να τηρούνται
αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή. (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

4 Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια των ηλεκτρολογικών εργασιών
προβλέπονται από τους σχετικούς Ελληνικούς Κανονισμούς, όπως το Πρότυπο EΛΟΤ HD 384.
(Φ 7.5/1816/88/2004)

Μέτρα

5 Ελαττωμένη τάση. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τάση μέχρι 60 volts (42watt), η οποία θεωρείται
ακίνδυνη για τον άνθρωπο (παραδοχή αντίστασης του σώματος περίπου 1000Ohm) εφόσον
διατηρείται για χρόνο μέχρι 55 sec. (Φ 7.5/1816/88/2004)

Σελίδα 6ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια ...)

6 Διαχωρισμός (προστασία με απομόνωση. Η εσωτερική εγκατάσταση ή τμήμα της που
χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία λόγω συνθηκών περιβάλλοντος ή μεθόδου εργασίας, δια μέσω
μετασχηματιστή 1/1. Το τμήμα αυτό της εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να γειώνεται ή να
συνδέεται με γειωμένο ουδέτερο. Σε περίπτωση σφάλματος μονώσεως, αποφεύγεται η
κυκλοφορία ρεύματος μέσω γης. (Φ 7.5/1816/88/2004)

7 Μονωτική θέση. Κατ’ αυτή, τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να βρεθούν υπό τάση λόγω
κάποιου σφάλματος μόνωσης, καλύπτονται με μονωτικό. Αν αυτό δε μπορεί να εφαρμοστεί
τοποθετείται μόνωση στις θέσεις που είναι δυνατή η επαφή του ανθρώπου προς τα στοιχεία
αυτά. (Φ 7.5/1816/88/2004)

8 Διπλή μόνωση. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει διπλή μόνωση των στοιχείων που έχουν
ηλεκτρική τάση από τα στοιχεία, τα οποία κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση. (Φ
7.5/1816/88/2004)

9 Γείωση άμεση. Συνίσταται στην αγώγιμη σύνδεση με τη γη, μέσω ηλεκτροδίου γείωσης, των
μεταλλικών στοιχείων που κανονικά δεν έχουν ηλεκτρική τάση. Η αντίσταση γείωσης πρέπει να
έχει τιμή τέτοια ώστε, εφ’ όσον παρουσιαστεί τάση πάνω από 50 volt, το ρεύμα διαρροής να
τήκει την ασφάλεια σε πολύ λίγο χρόνο (8 sec) ή αντίστοιχα να ανοίγει τον αυτόματο διακόπτη.
(Φ 7.5/1816/88/2004)

10 Ουδετέρωση. Η μέθοδος αυτή που λέγεται «γείωση δια του ουδετέρου», συνίσταται στην
σύνδεση των προστατευομένων μεταλλικών μερών ή εγκαταστάσεων με τον γειωμένο
ουδέτερο. Στην περίπτωση αυτή, σώμα μόνωσης ισοδυναμεί με βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης
και ουδέτερου. Ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται τόσο στον Υποσταθμό όσο και στην είσοδο της
εγκατάστασης με ίσες αντιστάσεις. (Φ 7.5/1816/88/2004)

11 Πέρα από τους παραπάνω τρόπους, προστασία μπορεί να εξασφαλιστεί με χρήση Διακόπτη
Διαφυγής (πηνίου τάσης) σε περιπτώσεις που η αντίσταση γείωσης είναι μικρή (σε χρόνο
απόζευξης 0,1 sec) ή Διαφορικού Διακόπτη Γενικής Προστασίας. Αυτός κάνει απόζευξη όταν το
αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων δια των αγωγών τροφοδοσίας είναι διάφορο από μηδέν
(διαφορά που δεν είναι δυνατό να προέρθει παρά μόνον από διαφυγή προς τη γη). Συνήθης
τιμή απόζευξης 28-30 mΑ, σε χρόνο πολύ μικρό. Το μειονέκτημα που παρουσιάζει είναι η
μεγάλη ευαισθησία του Διακόπτη. (Φ 7.5/1816/88/2004)

12 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διακόπτει το ρεύμα σε όλες τις φάσεις και από όλα τα στοιχεία
εκατέρωθεν της θέσης εργασίας του. Η διακοπή αυτή πρέπει να είναι ορατή. (Φ
7.5/1816/88/2004)

13 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος. Αυτό
επιτυγχάνεται με αφαίρεση φυσιγγίων και ασφάλιση (ή/και σήμανση) της εγκατάστασης σε όλα
τα σημεία (λουκέτα, προειδοποιητικές πινακίδες). (Φ 7.5/1816/88/2004)

14 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξακριβώνει την έλλειψη τάσης. Η εξακρίβωση γίνεται με
κατάλληλο δοκιμαστικό, αφού γίνει εκφόρτιση στοιχείων, όπου απαιτείται (έλεγχοι
δοκιμαστικοί). (Φ 7.5/1816/88/2004)

15 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να κάνει γείωση - βραχυκύκλωση γραμμών εγκαταστάσεων. Στο
σημείο διακοπής και  κοντά στη θέση εργασίας πρέπει τοποθετεί γειώσεις -βραχυκυκλώματα.
Σε κάθε σημείο πρέπει πρώτα να τοποθετεί το ηλεκτρόδιο γείωσης ή να κάνει σύνδεση με
υπάρχουσα γείωση. Η σύνδεση των φάσεων ακολουθεί. (Φ 7.5/1816/88/2004)

16 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διαχωρίζει και επισημαίνει τα στοιχεία, τα οποία εξακολουθούν να
έχουν ηλεκτρική τάση. Αυτά πρέπει να το καλύπτει με ειδικούς προφυλακτήρες ή σκεπάσματα.
(Φ 7.5/1816/88/2004)

17 Φυσικά μετά το τέλος της εργασίας, ο ηλεκτροτεχνίτης απομακρύνει τα εργαλεία και τον
εξοπλισμό του από την εγκατάσταση και αποκαθιστά, εφαρμόζοντας τα παραπάνω κατά την
αντίθετη σειρά εργασίας. (Φ 7.5/1816/88/2004)

18 Σε περίπτωση που η διακοπή ηλεκτρικής τάσης στην συγκεκριμένη εργασία είναι αδύνατη
(συνήθως για λόγους παραγωγής ή άλλης μείζονος ανάγκης), είναι δυνατό να επιτραπεί η
εργασία υπό χαμηλή τάση, σε εξειδικευμένους Αδειούχους Ηλεκτροτεχνίτες μετά ειδική άδεια
του αρμόδιου προϊσταμένου (εργοδηγού, εργοδότη). (Φ 7.5/1816/88/2004)

Μέτρα

19 Τα ειδικά μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, περιλαμβάνουν χρήση
εργαλείων μονωμένων, ελαστικά μονωτικά γάντια και εφαρμογή μεθόδων ασφαλούς εργασίας.
(Φ 7.5/1816/88/2004)

1 Γυαλιά ΕΝ 166(Β)

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

3 Γάντια ΕΝ 388

Μ.Α.Π. 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ

1 Για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις εργασίες σε λέβητες και δοχεία
πίεσης προτείνεται πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία να εκδοθεί σχετική διαδικασία, ανάλογα με
την εργασία που πρόκειται να γίνει. (ΠΔ 95/1978)

2 Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα του επικεφαλής της ομάδας συντήρησης –
επισκευής.

3 Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα των λοιπών στελεχών της ομάδας συντήρησης –
επισκευής.

4 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Σχέδιο αποσύνδεσης – απομόνωσης.

5 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Σχέδιο σήμανσης – εξασφάλισης.

6 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Σχέδιο εκτόνωσης-αερισμού.

7 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το Σχέδιο διαφυγής.

8 Πρέπει να γίνεται έλεγχος πριν τη θέση σε λειτουργία.

9 Η υλοποίηση συστήματος Άδειας Εργασίας αποτελεί μέτρο που συμβάλλει ουσιαστικά στην
πρόληψη των ατυχημάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη.

10 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια.

11 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια.

12 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια.

13 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ημερομηνία έκδοσης και ισχύος της
άδειας.

14 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι μεγαλύτερη
της μιας βάρδιας).

Μέτρα

15 Το σύστημα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει
να ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό χώρο.

1 Μάσκα πλήρους προσώπου με φίλτρα ΕΝ 136 class 2

2 Φόρμα προστασίας από χημικά ΕΝ 1513

3 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)

4 Γάντια ΕΝ 388

Μ.Α.Π. 

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 

προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί 

στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου. 

Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 

• Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγεία, Υγιεινή και Ασφάλεια 

των εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα 

τεχνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

• Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. 

• Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 

• Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 

τέχνης. 

Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής 

Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενημερώσει τους επικεφαλής των 

συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ 

από τα συνεργεία τους. 

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 

εργαζομένων ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 

1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πολιτική και δέσμευση της εταιρείας μας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών 

εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της.  

Για να υλοποιήσουμε την πολιτική μας ώστε να προλαμβάνουμε τα εργατικά ατυχήματα και 

ασθένειες και να διατηρούμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας 

προσπαθούμε να: 

• αναγνωρίζουμε και προλαμβάνουμε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τις 

εργασίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, 

• συνεργαζόμαστε με το προσωπικό μας για θέματα ασφάλειας, 

• παρέχουμε και διατηρούμε τον εξοπλισμό μας ασφαλή, 

• διασφαλίζουμε τον ασφαλή χειρισμό των υλικών, 

• ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και επιβλέπουμε το προσωπικό μας, 

• διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί, 

διασφαλίζουμε ότι όλα τα συνεργεία εργασιών στο έργο, συμμορφώνονται με τους 

κανόνες ασφάλειας και με τους όρους του παρόντος ΣΑΥ, 

• αναθεωρούμε τα αναποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας 



Σελίδα 4 από 36 

 

Η εταιρεία μας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται στο έργο, θα συμμετέχει στην 

υλοποίηση της πολιτικής της αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα το μερίδιο της ευθύνης που 

του αντιστοιχεί. 

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη 

κατανόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και 

δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιμέρους μελέτης του έργου.  

Στη σημερινή εποχή, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια είναι επιτακτική ανάγκη 

προσφέροντας οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.   

Τα κτίρια στα οποία θα γίνουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα 

ακόλουθα:  

Α) 3ο Δημοτικό σχολείο Ιλίου (Κτίριο Ι) & 27
ο
 Νηπιαγωγείο Ιλίου (Κτίριο ΙΙΙ) επί της οδού 

Πατριάρχου   

     Γρηγορίου Ε 38,  

Β) 8ο Δημοτικό σχολείο Ιλίου επί των οδών Μ. Ανατολής & Τενέδου 1. 

Τα Σχολεία αυτά έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση και χρήζουν ιδιαίτερων βελτιώσεων, οι 

οποίες θα οδηγήσουν σε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώσουν τη 

θερμική και οπτική άνεση των μαθητών.  

 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: Κτίρια Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ:  Δήμος Ιλίου 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:  Από τις παράπλευρες οδούς 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:  Για το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 7704/78 άδεια 

οικοδοµής, έχει υπαχθεί στο Ν.4495/2017 και έχει λάβει αριθµό ηλεκτρονικής δήλωσης 3137623.   

Για το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 1594/78 άδεια οικοδοµής, έχει υπαχθεί στο 

Ν.4495/2017 και έχει λάβει αριθµό ηλεκτρονικής δήλωσης 3137637.   

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  Δήμος Ιλίου 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των 

εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την 

παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 
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3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) 

Πριν από την έναρξη εργασιών θα διερευνηθεί εάν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, 

επηρεάζουν υφιστάμενα υπέργεια ή/και υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει, 

θα υπάρξει επικοινωνία και συνεργασία με τους Οργανισμούς αυτούς και εάν απαιτηθεί θα 

διενεργηθούν ερευνητικές τομές. 

3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγμένος, ώστε να αποκλείεται η 

πρόσβαση σε μη έχοντες εργασία. Για την περίφραξη των χώρων εργασίας, θα γίνει 

τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου (πχ προκατασκευασμένα στοιχεία από πλαστικό), ή 

πλαστικού πλέγματος έντονου χρώματος, εκτός αν διαφορετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή 

από την υπηρεσία, η τοποθέτηση βαρέως τύπου περίφραξη, πχ προκατασκευασμένα στοιχεία 

σκυροδέματος με κυματοειδείς λαμαρίνες εμποτισμένες από πάνω. 

Έλεγχος στην είσοδο – έξοδο: Τα συνεργεία θα ελέγχονται με ευθύνη των επικεφαλής τους, 

κατά την είσοδο και αποχώρηση από τους χώρους εργασίας, εκτός αν διαφορετικά απαιτείται 

από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η τοποθέτηση προσωπικού φύλαξης στην είσοδο. 

3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια: Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται επαρκείς 

χώροι για να αλλάζουν ρουχισμό. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με 

ιματιοφυλάκια και καθίσματα. 

Ντους και νιπτήρες: Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες με τρεχούμενο νερό. 

Στους νιπτήρες συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής 

πρέπει να εγκατασταθούν ντους με ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους 

ανά 10 εργαζόμενους). 

Αποχωρητήρια: Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθμό 

αποχωρητηρίων, τα οποία θα βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους 

ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται ένα WC ανά 40 εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός 

των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 εργαζόμενους, εφόσον ο 

αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 200). 

Χώροι εστίασης - ανάπαυσης: Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και 

ανάπαυσης του προσωπικού. Οι συγκεκριμένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό 

καθισμάτων και χώρο διατήρησης φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθμός εργαζομένων 

υπερβαίνει τους 70). 

Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρμακείο: Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - 

φαρμακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιμος 

με φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 
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105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών εποπτεύεται από το Γιατρό Εργασίας του 

Αναδόχου (εφόσον αυτός προβλέπεται), ή από τον Τεχνικό Ασφάλειας.  

Αποκομιδή απορριμμάτων: Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι 

απορριμμάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, 

αποδυτήρια και κοντά στους χώρους εργασίας. Για την αποκομιδή των αχρήστων υλικών 

προτείνεται η τοποθέτηση μεγάλων κάδων (containers) σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. 

3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη μεταφορά/τροφοδοσία και 

αποκομιδή/απομάκρυνση υλικών. Κάθε όχημα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει 

να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών 

του ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των 

αρμοδίων του εργοταξίου.  

Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχημάτων 

και μηχανημάτων. 

Οι χώροι κυκλοφορίας των οχημάτων θα επισημαίνονται ευκρινώς και θα ελέγχονται τακτικά. 

3.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και 

εκτέλεση εργασιών. Ενδεικτικά σημειώνονται ορισμένα θέματα που πρέπει να προσεχθούν 

κατά την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου. 

Κατά τη μεταφορά εξοπλισμού 

• Τήρηση κανόνων ΚΟΚ 

• Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισμού στην πλατφόρμα 

• Επάρκεια χώρου για ελιγμούς και ξεφόρτωμα 

• Ξεφόρτωμα σε διαμορφωμένο χώρο 

• Αποδέσμευση και καθοδήγηση από έμπειρο εργαζόμενο 

• Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρμα και εξοπλισμό 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 

Κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

• Σχέδιο ανύψωσης (lifting plan) με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς (κυρίως για 

μεγάλες ανυψώσεις) 

• Έλεγχος ανυψωτικού 

• Έλεγχος παρελκόμενων 

• Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται) 
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• Έμπειρος κουμανταδόρος 

• Έλεγχος χώρου, ποδαρικών 

• Έλεγχος για εναέρια καλώδια 

• Έλεγχος φορτίου πριν & μετά 

• Έλεγχος Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας 

• Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων 

• Αποστάσεις ασφαλείας 

• Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & μετά την απόθεση 

• Ανέγερση, συντήρηση, επιθεώρηση και αποσυναρμολόγηση του ανυψωτικού εξοπλισμού 

(πχ δικτυωτοί γερανοί), μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή 

• Απαγόρευση κίνησης εργαζομένων κάτω από αιωρούμενα φορτία 

• Χρήση ηχητικού σήματος προειδοποίησης από το ανυψωτικό σε περίπτωση μετακίνησης 

αιωρούμενου φορτίου 

• Δεν πραγματοποιούνται ανυψωτικές εργασίες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (πχ ισχυρός 

άνεμος) ή σε συνθήκες με χαμηλή ορατότητα 

 

Κατά την εγκατάσταση δικτύων 

• Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε) 

• Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση 

• Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149) 

• Ασφαλής διαδρομή καλωδίου 

• Καθημερινός έλεγχος καλωδίου και φις 

• Απομάκρυνση εύφλεκτων από το χώρο εργασίας 

• Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας 

• Περιορισμός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανική 

• Πριν τη μεταφορά ελέγχονται τα χαρακτηριστικά του φορτίου και η διαδικασία 

• Ενημέρωση εργαζομένων για ορθές πρακτικές 

• Χρήση κουμανταδόρου για μεταφορά με περισσότερους του ενός εργαζόμενους 

• Μελέτη δικτύου από αδειούχο μηχανικό  

• Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό 

• Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιμές  
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• Απενεργοποίηση δικτύων 

Κατά τη χρήση μηχανημάτων (διαμορφώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις) 

• Χειρισμός μηχανήματος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας 

• Καθοδήγηση από έμπειρο βοηθό 

• Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και μηχανήματα 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 

• Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων 

• Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία 

• Διαμόρφωση πρανών με κλίση 

• Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθημερινή βάση 

• Αποφυγή μεταφοράς εργαζομένων με μηχάνημα 

• Συντήρηση – ανεφοδιασμός από εντεταλμένο εργαζόμενο 

• Τήρηση οδηγιών προμηθευτή κατά τη συντήρηση – ανεφοδιασμό 

• Αποφυγή καπνίσματος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασμό 

• Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση 

• Αποφυγή επαφής με κινούμενα ή θερμά μέρη 

• Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά μέρη υπό πίεση 

• Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο 

• Διαβροχή 

Κατά τις τοπογραφικές εργασίες 

• Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και οχήματα 

• Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 

• Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία 

• Τήρηση οδηγιών προμηθευτή οργάνου 

• Αποφυγή παραμονής πίσω από τη σταδία 

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ KAI ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 

ΦΑΣΗ 
Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις εργασιών που 

καταγράφονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι 
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δεσμευτική και περιοριστική για τον Ανάδοχο. Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και 

δεν υπερισχύει του χρονοδιαγράμματος του έργου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει 

την παρούσα ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της 

ανάλυσης συνιστάται να γίνει αναπροσαρμογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας του 

παραρτήματος στο τέλος αυτού του τεύχους. 

Οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή για εύκολη 

ανάγνωση και αναζήτηση. Οι οδηγίες βασίζονται σε ανάλυση εργασιών σε φάσεις η οποία 

πραγματοποιήθηκε για τα επιμέρους συνεργεία που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στο 

εργοτάξιο.  

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 

• Ανάλυση της εργασίας σε επιμέρους 

• Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιμέρους εργασίες και  ενδεικτική 

εκτίμηση της επικινδυνότητας τους 

• Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης για την αντιμετώπιση 

των κινδύνων 

• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται 

από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να 

αναπροσαρμόσει τα περιεχόμενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα 

της κατασκευής. Με βάση τα περιεχόμενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας, πρέπει να 

ενημερώσει τους επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να μεριμνήσουν 

για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να 

συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 

επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα της Εκτίμησης 

Επαγγελματικού Κινδύνου. 

Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

του έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιμο προσωπικό, μεθοδολογία, εξοπλισμός, 

περιβάλλον εργασίας). 

Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται με τις 

επιμέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κλίμακας τριών 

βαθμίδων ως εξής: 

3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο 

του κινδύνου 
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2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός και η λήψη μέτρων 

πρόληψης 

1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισμένα 

μέτρα ελέγχου 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου ή/και ο Τεχνικός Ασφάλειας του 

Αναδόχου, μπορεί να αναθεωρήσει τις τιμές της επικινδυνότητας καθώς και τη μεθοδολογία 

αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη διεργασία μπορεί να γίνει από τον 

Τεχνικό Ασφαλείας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες κατά την 

εκπόνηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως 

φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης με τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν 

παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες. 

• Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο 

που το αφορούν.  

• Δεν θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά 

κατάλληλο γι’ αυτήν. 

• Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος, 

σύμφωνα με το αντίστοιχο ΕΝ Πρότυπο. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και 

ανάπαυσης.  

• Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η  ελάχιστη 

απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική επένδυση για τα 

δάχτυλα και στη σόλα, σύμφωνα με το αντίστοιχο ΕΝ Πρότυπο. 

• Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και 

χώρους. 

• Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφάλειας του 

εργοταξίου. 

• Φωτιές με σκοπό την θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 

• Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 

• Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι 

εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς και να είναι 

γυμνοί από τη μέση και πάνω. 

• Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, 

χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήμανση  ή εξοπλισμό ασφάλειας. 
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• Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή 

κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν 

μόνοι τους. 

• Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 

• Μόνο εξουσιοδοτημένα ή/και αδειοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του 

εργοταξίου. 

• Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει τους 

χώρους του εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του. 

6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούμενων 

μέτρων ασφάλειας προτείνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του 

έργου, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) και την 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.02 . Σχηματικά: 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

• ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)  

• ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια, κάθε εμπλεκόμενος 

στην εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων 

καθηκόντων του. Συγκεκριμένα: 

Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 

μέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριμένα έχει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις: 

• Να  διαβιβάσει  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν  από  την  έναρξη  των 

εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου. 

• Να μεριμνήσει  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου Ασφάλειας  και  Υγείας  και  για  την  κατάρτιση 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

• Να τηρεί Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 
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• Να τηρεί, σύμφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του 

επιβλέποντος μηχανικού. 

• Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας και 

του Τεχνικού Ασφάλειας και να μεριμνά για την τήρηση του ΣΑΥ. 

Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον 

αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του:  

• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της 

εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 

• Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων 

για την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό 

Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας. 

• Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  Τεχνικού  Ασφάλειας (και Ιατρού Εργασίας για 

επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του 

Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Ιατρού Εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του 

εργοδότη. 

• Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα  

της ασφάλειας και της υγείας.  

• Να μεριμνά για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατομικής 

Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. 

• Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  από  εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  

στην επιχείρησή του, έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

• Να αναγγέλλει όλα  τα  εργατικά  ατυχήματα στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  τραυματίας  

εντός  24  ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, πρέπει να 

τηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση 

των αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων  και κατάλογο  των  

εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα 

εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.  

Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία 

για τον εργαζόμενο. 

Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνες µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για 

την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και 

περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδομάδα και ύστερα από 

θεομηνία). 
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• Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 

τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.  

• Να  τηρεί το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του 

αντιστοιχούν).  

• Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο. 

 

 Όλες οι υποχρεώσεις του Αναδόχου ως Εργοδότη για την Ασφάλεια και Υγεία, ισχύουν 

αμετάβλητες και στα συνεργεία (Υπεργολάβοι), που ενδέχεται να εργαστούν στο Έργο.  

Ειδικότερα κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τμήμα του έργου που 

έχει αναλάβει. 

• Να τηρεί, σύμφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του 

επιβλέποντος. 

• Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 

τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας. 

• Εφόσον στο έργο υφίστανται  υπεργολάβοι που μοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, 

οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια, 

να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζομένων και να 

αλληλοενημερώνονται για τους κινδύνους που ενέχουν οι εργασίες τους 

Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό 

της εταιρίας του:  

• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της 

εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των 

τρίτων. 

• Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων 

για την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό 

Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας. 

• Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  Τεχνικού  Ασφάλειας (και Ιατρού Εργασίας για 

επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του 

Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του 

εργοδότη. 

• Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα  

της ασφάλειας και της υγείας.  
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• Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας για τη 

δουλειά που εκτελεί. 

• Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  από  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  

στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.  

• Να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόμενος  εντός  24  ωρών  όλα  τα  

εργατικά  ατυχήματα  και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να 

τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 

αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων  και κατάλογο  των  

εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα 

εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.  

Ο υπεργολάβος, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία 

για τον εργαζόμενο. 

Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να καθοδηγεί τους εργαζόμενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούμενων 

μέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. 

• Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, 

προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από αυτούς. 

• Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 

τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

• Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας. 

Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία 

για τον εργαζόμενο. 

Κάθε εργαζόμενος έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:  

• Να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής, υγείας και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε 

τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των  άλλων  ατόμων  

που  επηρεάζονται  από  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την  εργασία, σύμφωνα µε 

την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του.  

• Για  την  πραγματοποίηση  αυτών  των  στόχων,  οφείλει ειδικότερα,  σύμφωνα  µε  την 

εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του:  

o α) Nα  χρησιμοποιεί  σωστά  τις  μηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις  

επικίνδυνες  ουσίες,  τα μεταφορικά και άλλα μέσα.  

o β)  Nα  χρησιμοποιεί σωστά  τον  ατομικό  προστατευτικό εξοπλισμό που  τίθεται 

στη  διάθεσή  του και μετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του.  
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o γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή μετατοπίζει αυθαίρετα τους 

μηχανισμούς ασφάλειας των  μηχανών,  εργαλείων,  συσκευών,  εγκαταστάσεων  

και  κτιρίων  και  να  χρησιμοποιεί  σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας.  

o δ) Nα αναφέρει αμέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες 

τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που μπορεί να 

θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό  κίνδυνο  για  την  ασφάλεια  

και  την  υγεία,  καθώς  και  κάθε  έλλειψη  που  διαπιστώνεται  στα συστήματα 

προστασίας.  

o ε) Nα συντρέχει  τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρμοδιότητες  τεχνικού  

ασφάλειας  και  ιατρού εργασίας),  όσον  καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί  

δυνατή  η  εκπλήρωση  όλων  των  καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  προστασία  

της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.  

o στ) Nα συντρέχει τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρμοδιότητες  τεχνικού  

ασφάλειας  και  ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να 

μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες  εργασίας  είναι  ασφαλείς  

και  χωρίς  κινδύνους  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία  εντός  του πεδίου 

δραστηριότητάς του.  

• Να  παρακολουθεί  τα  σχετικά  σεμινάρια  ή  άλλα  επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα 

υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει  την 

παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωμα να λάβει επαρκή απαλλαγή από  την  εργασία  χωρίς 

απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία μέσα.  

• Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήματα ασφαλείας, τα οποία 

χορηγούνται από τον εργοδότη του, καθώς και κάθε άλλο Μέσο Ατομικής Προστασίας του 

χορηγείται, ανάλογα με την επικινδυνότητας της εργασίας που εκτελεί.. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα 

σχετικά µε την υγιεινή, υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 

ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 

επιχείρησης (ΒΥΤΑ). 

• Να συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης 

των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και 

εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 

προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 

εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας 

• Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη 

λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από 

την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της 
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εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 

προϊστάμενους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

• Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της 

εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και 

ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

• Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 

• Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα 

των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων 

• Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

• Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους 

• Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 

• Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

• Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του με τον Iατρό Eργασίας, 

πραγματοποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

• Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την 

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

αφορούν  ομάδες  εργαζομένων  που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίμηση αυτή 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Iατρό Eργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύμφωνα µε τις 

κείμενες διατάξεις. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 

νομοθεσία για τον εργαζόμενο 

Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον 

εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 

τεχνικού ασφάλειας. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την 

άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. 

Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να 

αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του.  

Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους 

εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 

για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί 
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στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων 

που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.  

• Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, μετά 

την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο 

κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Να μεριμνά για τη 

διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 

περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιμά την 

καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί 

τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την 

κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό 

απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς 

επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του 

εργοδότη. 

• Να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 

πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

• Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

• Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των 

εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 

• Να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα 

στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία. 

• Να συνεργάζεται  κατά την εκτέλεση του έργου του με τον Tεχνικό Aσφάλειας, 

πραγματοποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 

νομοθεσία για τον εργαζόμενο:  

Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση 

του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν 

διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει 

λόγο καταγγελίας της σύμβασης του.  

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές 

ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου  να προγραμματίζονται  οι  διάφορες  εργασίες ή 

φάσεις  εργασίας που  διεξάγονται ταυτόχρονα ή  διαδοχικά και στην πρόβλεψη  της  

διάρκειας  εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.  

• Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι 

υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων, οι 
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αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν 

και να  εφαρμόζουν  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του έργου. 

• Να αναπροσαρμόζει ή να μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας. 

• Να οργανώνει μαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη 

συνεργασία, μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και  το  συντονισμό  των  

δραστηριοτήτων  για  την  προστασία  των  εργαζομένων  και  την  πρόληψη  των 

ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωση 

τους, όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον  ίδιο  χώρο  εργασίας, μεριμνώντας  για  τη  

συμμετοχή  εφόσον  υπάρχει  ανάγκη  των αυτοαπασχολουμένων.  

• Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών.  

• Να λαμβάνει  τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο στα 

πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.  

• Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη 

διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώμη τους κάθε φορά που κρίνει 

απαραίτητο.  

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόμενος, έχει τις  

υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο. 

Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρμοδιότητες 

του Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συμψηφίζεται, αλλά 

υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα.  

Συνοπτικά οι αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου είναι: 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

• Αναγγελία του έργου στις αρμόδιες αρχές 

• Μέριμνα για την εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο 

• Μέριμνα για την τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) και την ενυπόγραφη 

ενημέρωση των υποδείξεων που γίνονται σε αυτό 

• Μέριμνα για την τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων 

• Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρμόδιων αρχών 

• Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Εκπόνηση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 

• Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού 

Ασφάλειας (ΒΥΤΑ) 
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• Εκπαίδευση προσωπικού 

• Έλεγχος των θέσεων εργασίας 

• Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ 

• Διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων 

• Οργάνωση πρώτων βοηθειών 

• Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη με βιβλίο υποδείξεων 

• Εκπαίδευση προσωπικού 

• Έλεγχος των θέσεων εργασίας 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Οργάνωση, συντονισμός και αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων 

• Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ 

• Αναπροσαρμογή του ΣΑΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ 

• Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

• Έλεγχος τήρησης των μέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ημερολόγιο 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 

• Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

• Οργάνωση εργασίας σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα μέτρα ασφαλείας 

• Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας 

• Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόμενους 

• Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασφαλείας και των Τεχνικών Ασφάλειας 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

• Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

• Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέματα ασφαλείας 

• Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους 

• Χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας 

• Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου 

• Τήρηση βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας, βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων 

• Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

• Εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας 

• Ασφαλής χρήση εξοπλισμού και υλικών 

• Χρήση ΜΑΠ 

• Αποφυγή κατάργησης ή μετατροπής των διατάξεων και μηχανισμών ασφαλείας 

• Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων 

• Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

• Έχουν τις ίδιες γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν για τους εργοδότες και εργαζομένους 

 

6.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, με ευθύνη του Αναδόχου, 

πρέπει να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται 

αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ των υπεργολάβων, μέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που 

συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα μέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του 

συντονισμού μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού, αναλύονται οι Νομοθετικές 

υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νομοθετικών 

υποχρεώσεων αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του υπεργολάβου. 

• Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενημερώνει τον Ανάδοχο για τα 

στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού 

εργασίας, εφόσον απασχολεί). 

• Οι παραπάνω αρμόδιοι του υπεργολάβου παραλαμβάνουν τις Εκτιμήσεις Επαγγελματικού 

Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. Κάθε 

Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου μπορεί να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της 

επιχείρησης (Υπεργολάβου), εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

• Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενημέρωση του εκπροσώπου του 

από τον Ανάδοχο σχετικά με τη λειτουργία του εργοταξίου. 

• Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενημερώνει το προσωπικό του για τους 

κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης τους. 

• Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Ανάδοχος ενημερώνει τους ήδη εγκατεστημένους υπεργολάβους 

για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα 

πρόληψης των κινδύνων. Για την αμοιβαία ενημέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου 
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προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από 

τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν 

σχετικά θέματα. 

Συνοπτικά: 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

• Ανάλυση νομοθετικών υποχρεώσεων 

• Καθορισμός συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις νομοθετικές 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Ενημέρωση για στελέχωση στο έργο 

• Επιβεβαίωση ότι έχει γνωστοποιηθεί Τεχνικός Ασφάλειας για το συγκεκριμένο έργο 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

• Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας 

• Ενημέρωση εκπροσώπου 

• Ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

• Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας 

6.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος, ως 

εργοδότης,  πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι 

εργασίες του συνεργείου του, καθώς και των άλλων συνεργείων στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει 

να ενημερώνει το προσωπικό του για όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται, 

σύμφωνα με τη Νομοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της ενημέρωσης 

προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενημερωθεί 

σχετικά από τον Ανάδοχο, ενημερώνει το συνεργείο του. 

• Μετά από κάθε σύσκεψη για θέματα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί 

ενημέρωση του προσωπικού του, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέματα. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 

6.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) 

πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο επαρκή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και 

υγείας με την ευκαιρία: 

• Της πρόσληψης του 

• Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 
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• Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά 

στην εργασία του. 

Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να 

επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, με τη συνδρομή του Τεχνικού Ασφαλείας, εκπαιδεύει το 

προσωπικό του με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριμένη 

εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί με την ενημέρωση που προβλέπεται. 

• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόμενο στο έργο εργαζόμενο 

του συνεργείου του. 

• Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη 

διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εμφάνιση νέων κινδύνων και την 

αύξηση της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

• Ενημέρωση εκπροσώπου συνεργείου 

• Ενημέρωση – εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

• Ενημέρωση – εκπαίδευση νεοεισερχόμενου 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

• Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού 

 1 2 3 4 5 6 7 

Διευθυντής έργου x x x     

Εργοταξιάρχης x x x x   x 

Μηχανικοί έργου  x x x   x 

Συντονιστής ΤΑ x x x x   x 

Υπεργολάβοι   x x x x x 

Εργοδηγοί   x x x x x 

Εργαζόμενοι   x x x x x 

 

1. Βασικές αρχές ασφαλείας 

2. Διαχείριση ασφαλείας 

3. Νομοθετικές υποχρεώσεις 

4. Οδηγίες ασφαλείας εργασίας 

5. Πρώτες βοήθειες 

6. Πυρασφάλεια 

7. Έκτακτη ανάγκη 

6.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
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Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981 

κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος να 

εξασφαλίζει την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την 

ασφαλή διακομιδή του παθόντα σε νοσοκομειακή μονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). 

Επίσης πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού 

συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν 

στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη 

διερεύνηση του ατυχήματος πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο 

Ατυχημάτων, Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας - Γιατρού Εργασίας, Κατάλογος Εργατικών 

Ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των 

τριών ημερών). Για τη διαχείριση των ατυχημάτων ακολουθούνται τα παρακάτω, εκτός αν 

διαφορετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η σύνταξη αντίστοιχης 

διαδικασίας: 

• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία 

όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκομειακών μονάδων που βρίσκονται κοντά στο 

εργοτάξιο. 

• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρμακείο, το οποίο 

περιέχει κατ’ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του ΣΑΥ. 

• Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο, γίνεται ενημέρωσή του για 

θέματα οργάνωσης πρώτων βοηθειών. 

Σε περίπτωση ατυχήματος: 

• Όποιος αντιληφθεί το συμβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, 

εφόσον γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόμενους που γνωρίζουν ή από 

το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό εργοταξίου ή/και το Γιατρό Εργασίας, εφόσον αυτοί 

υπάρχουν).  Επίσης πρέπει άμεσα να ενημερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του 

παθόντα (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος). Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ενημερώνεται το ΕΚΑΒ και ο 

παθών μεταφέρεται στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα.   

• Ο εκπρόσωπος του εργοδότη (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος), πρέπει να ενημερώσει τις 

αρμόδιες αρχές (Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνομία, Ασφαλιστικός Φορέας) εντός 24 ωρών. 

 

Μετά το ατύχημα: 

• Ο Τεχνικός Ασφαλείας του Υπεργολάβου (και ο Γιατρός Εργασίας, εφόσον απασχολείται), 

σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και 

προτείνει μέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο μέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση 

καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχημάτων (ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – 

Γιατρού Εργασίας). Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που 

είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών 

ημερών. 
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• Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενημέρωση των εργαζομένων του συνεργείου, 

σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιου 

ατυχήματος στο μέλλον. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που 

μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.  

Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

• Διερεύνηση ύπαρξης νοσοκομειακών μονάδων κοντά στο εργοτάξιο 

• Οργάνωση φαρμακείου και παροχής πρώτων βοηθειών 

• Ενημέρωση/Εκπαίδευση συνεργείων για πρώτες βοήθειες 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

• Παροχή πρώτων βοηθειών και ενημέρωση αρμοδίων 

• Ενημέρωση ΕΚΑΒ και μεταφορά σε νοσοκομειακή μονάδα 

• Ενημέρωση αρμοδίων αρχών εντός 24 ωρών 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

• Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και καταγραφή των αποτελεσμάτων 

• Ενημέρωση/Εκπαίδευση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συμβάντος 

6.5 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

και ψύχους κατά τους χειμερινούς. Για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών φαινομένων 

προβλέπονται (εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες):  

• Καθορισμός διαλειμμάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών 

που επικρατούν. 

• Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειμώνα και στις 

μεσημεριανές το καλοκαίρι). 

• Διακοπή υπαίθριων εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (καύσωνας, 

ψύχος, θυελλώδεις άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις). 

• Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10°-15° C) σε συνθήκες καύσωνα 

και ζεστών ροφημάτων σε συνθήκες ψύχους. 

• Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση εκτός 

θερμοκρασιακών αιχμών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και  μετακύληση ή ενίσχυση 

του ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείμματα.  
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• Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε 

μέρη που συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία, καθώς και κάτω από τον ήλιο. 

6.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήμανση ασφάλειας 

όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με 

τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της 

εργασίας. 

 Η σηματοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή 

περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε μέτρων προστασίας των εργαζομένων. 

Η συμμόρφωση με τη σήμανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς μη εξουσιοδοτημένος 

δεν επιτρέπεται να τη μετακινεί ή καταστρέφει. 

Στο Παράρτημα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήματα ασφάλειας. 

6.7 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΥΓΕΙΑ 

Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τμημάτων 

(εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, Γιατροί Εργασίας). Συγκεκριμένα πρέπει οι 

εργαζόμενοι να μην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά μόνο στους χώρους που 

προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την τήρηση της 

υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίμματα από τα φαγητά 

πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να 

αδειάζονται και τα απορρίμματα να απομακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήματα, 

κατάλληλα επιλεγμένα, ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο.  

ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 ΙΛΙΟΝ  18/05/2020 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Τ.Υ 

 Τμήματος Μελετών  

   

   

   

Μαρία Παπαζήση Μαρία Στρατουδάκη Αγγελική Δημητρακοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   

 Ο προϊστάμενος Τμήματος  

 Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & 

Σηματοδότησης 

 

   

   

   

Δήμητρα Κοντεκάκη Διονύσιος Πολίτης  

Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
Τα ελάχιστα υλικά φαρμακείου στους χώρους εργασίας, είναι σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία (Υ.Α.ριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013) τα εξής παρακάτω:  

 

α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ. 

β) Παρακεταμόλη. 

γ) Aντιισταμινικά δισκία. 

δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg). 

ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg). 

στ) Aντιόξινα δισκία. 

ζ) Σπασμολυτικά δισκία. 

η) Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide. 

θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση. 

ι) Aντισηπτικό κολλύριο. 

ια) Aντιϊσταμινική αλοιφή. 

ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων. 

ιγ) Γάντια. 

ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών. 

ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε 

εκατοστών. 

ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid). 

ιζ) Bαμβάκι. 

ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα. 

ιθ) Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη. 

κ) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα. 

κα) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα. 

κβ) Tριγωνικός επίδεσμος. 

κγ) Aιμοστατικός επίδεσμος. 

κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml. 

κε) Oξυζενέ. 

κστ) Oινόπνευμα καθαρό. 

κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone 

Iodine 10 %). 

κη) Γλωσσοπίεστρα. 

κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά). 

 

Οτιδήποτε πέραν των ανωτέρω μπορεί να διατεθεί, ανάλογα με την επικινδυνότητας της 

εργασίας, τον αριθμό εργαζομένων, τη διασπορά των θέσεων εργασίας, κατόπιν γραπτής 

εκτίμησης κινδύνου του Γιατρού Εργασίας του Αναδόχου, ή άλλου γιατρού εφόσον ο πρώτος 

δεν προβλέπεται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Το Χρονοδιάγραμμα του έργου επισυνάπτεται με την έναρξη των εργασιών και ενημερώνεται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα επισυναφθεί σε μεταγενέστερη φάση του έργου. Η 

Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή της και τα αναμενόμενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
2011 - 2019 

• Υ.Α.οικ.74285/176/Φ113/2018 Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 

1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των 

μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του 

χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων 

αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) 

με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2942/Β`/20.7.2018 

• Υ.Α.41320/1885/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 

«Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία 

και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 

του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει», ΦΕΚ 

3398/Β`/10.8.2018 

• Υ.Α.οικ.74285/176/φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 

(Η)΄(Β΄΄519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε 

ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 

113/2012 (198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί 

σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που 

εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

• Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 

«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 

ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β`/25.6.2018 

• Υ.Α.111/2017/2018  Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 

1410/Β΄/6.9.2010) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων 

ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση της υπουργικής 

απόφασης 265/2002, (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση 

και συσκευασία επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά με την ταξινόμηση, 

επισήμανση, συσκευασία και επικίνδυνων ουσιών, ΦΕΚ 1876/Β`/24.5.2018 

• Υ.Α.25049/1253/2018  Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 

του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την 
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υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε και 

ισχύει, ΦΕΚ 1580/Β`/8.5.2018 

• Υ.Α.16974/758/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 

«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 

ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 1242/Β`/4.4.2018 

• Π.Δ.82/2018  Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων 

που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 

τους» (135 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

2017/164/EE της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017), ΦΕΚ 152/Α`/21.8.2018 

• Αρ. Πρωτ. 33405/Δ9 1493/2018, ΦΕΚ --/15/6.2018 Ιατροί Εργασίας 

• ΠΔ134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Α' 168/6-11-2017» 

• Υ.Α.50067/28/2017 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας 

και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, ΦΕΚ 

3952/Β`/10.11.2017 

• Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου, ΦΕΚ 

1956/Β΄/7.6.2017 

• Υ.Α.1865/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) κοινής υπουργικής 

απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης 

αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 

εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και 

εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β`/26.5.2017 

• Υ.Α.Οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 

απόφασης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την 

παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», ΦΕΚ 

1628/Β`/16.5.2017 

• Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Όροι, προϋποθέσεις κα διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών 

κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής 

κατηγορίας, ΦΕΚ 3276/Β΄/12.10.2016 

• Υ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 

Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των 

μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του 

χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων 

αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 

(Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού 

διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2481/Β`/11.8.2016 

• Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε 

(ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2458/Β`/10.8.2016 

• Υ.Α.Οικ.52019/ΔΤΒΝ 1152/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
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σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε 

εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση), ΦΕΚ 1426/Β`/20.5.2016 

• Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

• Εγκ.Οικ.20958/2015 «Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας των 

εργαζομένων» 

• Εγκ. Οικ. 20958/2015 - Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας 

των εργαζομένωνΕγκ.Οικ.24120/1336/2014 «Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με 

αριθ. 14867/825/2014 (1241/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για 

θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα» 

    Εγκ.42628/Δ10.130/2014 «Υποχρέωση υποβολής εργαζομένων σε ιατρικές 

εξετάσεις» 

• Εγκ.οικ.36801/Δ10.114/8.11.2013 «Υπουργική Απόφαση οικ.32205/Δ10.96/2.10.2103 

«Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας», ΦΕΚ 

2562/Β΄/11.10.2013 

• Εγκ.οικ.12370/1435/2013  Όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια 

στην εργασία (ΑΥΕ) οι οποίες περιλαμβάνονται στο ν. 4144/2013, ΦΕΚ --/22/4.2013 

• Y.A.Οικ.1032/166/φ.γ.9.6.4(Η)/2013 «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες 

και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 

(198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το 

π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή 

του προεδρικού αυτού διατάγματος», ΦΕΚ 519/Β`/6.3.2013 

• ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 

λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του 

χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και 

της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και 

οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την 

άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 

200/Α΄/2012 

• ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για 

την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και 

επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων 

για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και 

προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και 

άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12 

• ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του 

χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των 

μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και 

προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά 

πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/12 

• ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για 

την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής 

υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας 

αυτής από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12 
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• Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη 

(ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα 

ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο» 

• ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

• ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές 

προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης 

«CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

• Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 

διατάξεις», ΦΕΚ 249Α/11 

• ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 

1227Β/11 

• ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 

εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται 

για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11 

 

2006 - 2010 

• Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων», ΦΕΚ 84Α,  ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση 

της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 

(ΦΕΚ 157Α/99) 

• ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 

των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή 

οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

• ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την 

τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 

97Α, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

• ΥΑ21017/2009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που 

περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 

επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και 

υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

• Εγκ. 6/2008  «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων» 

ΦΕΚ--/31/3.2008 

• ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των 

Δημοσίων Έργων» 31/03/2008 
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• ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 

307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

• ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 

εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

• ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση 

των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) 

σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

 

2000 - 2005 

• ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην 

έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 

(κραδασμούς), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

• ΠΔ 155/2004 - Τροποποίηση του πδ 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την 

εργασίας τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ, ΦΕΚ 121/Α’/5-7-

2004 

• ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 

1186/Β'/25-8-2003 

• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 

εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά 

την κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

• ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», 

ΦΕΚ 266Β/01 

• ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση 

μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε 

Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 

απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 

Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

 

Προ του 2000 

• Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99 

• ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών 

έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της 
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εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής 

και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 “Προστασία της υγείας των 

εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια 

της εργασίας τους” (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK 

94/A/13-5-99 

• ΠΔ 17/1996  «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 

κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK 

11/A/18-1-96) 

• 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 212/Α/96 

• ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 

εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

• Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής – 

Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10 

«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται 

από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 

2150Β/94 

• ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα 

των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», 

ΦΕΚ 221Α/94 

• ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

• ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 

εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση 

με την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα 

ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 

121Α/04). 

• Υ.Α. οικ.31245/1993 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτηρίων» ΦΕΚ 451Β/93 

• ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 

παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 

88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 

συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση 

μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

• ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106/Α/89 

• ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως 

τροποποιήθηκε με το ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19/Α 
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• N 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»  ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985 

• N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 

διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν 

σχέση με αυτή», ΦΕΚ 49/Α/84 

• ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154/Β/84 

• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές 

και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126/Α/83 

• ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 

260/Α/81 

• ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», 

ΦΕΚ 193/Α/80 

• ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20/Α/78 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΕΡΓΟ:
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣΦΑΣΗ :

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση εργασίας Μεταφορά υλικών και εξοπλισμού στο χώρο
Προετοιμασία επιφάνειας για βαφή
Βαφή

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

:

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από ύψος:

3:

Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα
σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

1

Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

2

Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980)

3

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

4

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

5

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980)

6

Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

7

Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

8

Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

9

Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981)10

Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

11

Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981)12

Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ
396/1994)

13

Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

14

Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980)

15

Μέτρα

Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981)

16

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά:

3:

Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)1

Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

2

Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980)

3

Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

4

Μέτρα

Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ
778/1980)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα:

3:

Μέτρα Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)1

Σελίδα 2ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

2

Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)3

Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)4

Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)5

Μέτρα

Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

6

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα:

3:

Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (ΠΔ 1073/1981)1

Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

2

Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (ΠΔ 1073/1981)3

Αποφυγή καθόδου από υπερυψωμένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασμα με χειρισμό από
το κάτω χειριστήριο) (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον
κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας
της επιχείρησης) (ΠΔ 396/1994)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση αντικειμένων από ύψος:

2:

Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980)

1

Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία
αυτών με πλέγμα (ΠΔ 778/1980)

2

Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ
778/1980)

3

Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

4

Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)5

Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981)

6

Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
105/1995)

7

Μέτρα

Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης8

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα:

2:

Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)1

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

2

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

3

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου,
μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Ηλεκτροπληξία:

2:

Μέτρα Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

1

Σελίδα 3ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

2

Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

3

Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

4

Μέτρα

Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πυρκαγιά από χρώματα:

2:

Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)1

Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

2

Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)3

Μέτρα

Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981,
ΠΔ 95/1978)

4

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Θόρυβος:

1:

Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991)1

Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991)2

Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
85/1991)

3

Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
85/1991, ΠΔ 395/1994)

4

Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ
395/1994)

5

Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)6

Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ
85/1991)

7

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

8

Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)9

Μέτρα

Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί:

1:

Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου
είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

1

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

2

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

3

Μέτρα

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

4

Σελίδα 4ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

5

Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

6

Μέτρα

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

7

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Γλίστριμα - παραπάτημα:

1:

Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)1

Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)2

Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)3

Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος
ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Σκόνη από λείανση - κόψιμο:

1:

Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς
χώρους

1

Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα
συνεργεία και τρίτους

2

Μέτρα

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994)3

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες:

2:

Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

1

Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

2

Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

3

Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

4

Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

5

Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά
τα διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986,
ΠΔ 77/1993)

6

Μέτρα

Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από
το γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001,
ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

7

Μάσκα πλήρους προσώπου ή μάσκα τροφοδοτούμενη με οξυγόνο ΕΝ 1362701

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2

Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 3613

Γάντια ΕΝ 3884

Μ.Α.Π. 

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3975

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση εργασίας Έλεγχος και προετοιμασία χώρου
Διενέργεια καθαιρέσεων
Συλλογή προϊόντων καθαιρέσεων

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ:

:
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από ύψος:

3:

Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα
σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

1

Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

2

Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980)

3

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

4

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

5

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980)

6

Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

7

Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

8

Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

9

Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981)10

Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

11

Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981)12

Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ
396/1994)

13

Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

14

Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980)

15

Μέτρα

Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981)

16

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά:

3:

Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)1

Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

2

Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980)

3

Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

4

Μέτρα

Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ
778/1980)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα:

3:

Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)1

Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

2

Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)3

Μέτρα

Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)4
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Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)5Μέτρα

Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

6

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση αντικειμένων από ύψος:

2:

Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980)

1

Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία
αυτών με πλέγμα (ΠΔ 778/1980)

2

Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ
778/1980)

3

Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

4

Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)5

Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981)

6

Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
105/1995)

7

Μέτρα

Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης8

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Καταπλάκωση από υλικά:

3:

Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο μηχανικό (ΠΔ 1073/1981)1

Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να
διαπιστώσει το είδος και τη κατάσταση του φέροντα οργανισμού, καθώς και των υπολοίπων
δομικών στοιχείων (ΠΔ 1073/1981)

2

Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε γειτονικές
κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και μετά από αυτή (ΠΔ 1073/1981)

3

Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία με τον μελετητή, τον
ιδιοκτήτη και τον εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981)

4

Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ενημερώσει τον εργοδηγό για τη μελέτη και τις επιτόπου
συνθήκες (ΠΔ 1073/1981)

5

Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισμός και η στελέχωση του συνεργείου
επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

6

Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση έκτακτων
καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981)

7

Το διαθέσιμο προσωπικό είναι εξειδικευμένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (ΠΔ 1073/1981)8

Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για
τους ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (ΠΔ 1073/1981)

9

Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα
(ΠΔ 1073/1981)

10

Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιμετρικά σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός τετάρτου του
ύψους της κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και
συλλεκτήρια πετάσματα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήματα
προειδοποίησης τρίτων (ΠΔ 1073/1981)

11

Έχουν διακοπεί ή μεταφερθεί όλες οι παροχές (ΠΔ 1073/1981)12

Έχουν επισημανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (ΠΔ 1073/1981)13

Έχουν απομακρυνθεί τα δοχεία – δεξαμενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (ΠΔ
1073/1981)

14

Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόμενοι (ΠΔ 1073/1981)15

Υπάρχει επικοινωνία με τα συνεργεία κατεδάφισης (ΠΔ 1073/1981)16

Μέτρα

Δεν υπερφορτώνονται τα δάπεδα με υλικά κατεδάφισης και μηχανήματα - εξοπλισμό (ΠΔ
1073/1981)

17
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Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (ΠΔ 1073/1981)18Μέτρα

Οι εργαζόμενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα
από τον κατασκευαστή Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 396/1994)

19

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα:

2:

Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)1

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

2

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

3

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου,
μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Ηλεκτροπληξία:

2:

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

1

Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

2

Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

3

Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

4

Μέτρα

Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πυρκαγιά:

2:

Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)1

Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

2

Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)3

Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες4

Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)5

Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)6

Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981,
ΠΔ 95/1978)

7

Μέτρα

Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Θόρυβος:

1:

Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991)1Μέτρα

Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991)2
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Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
85/1991)

3

Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
85/1991, ΠΔ 395/1994)

4

Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ
395/1994)

5

Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)6

Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ
85/1991)

7

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

8

Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)9

Μέτρα

Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί:

1:

Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου
είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

1

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

2

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

3

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

4

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

5

Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

6

Μέτρα

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

7

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Γλίστριμα - παραπάτημα:

1:

Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)1

Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)2

Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)3

Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος
ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Δονήσεις:

1:

Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)1

Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2

Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994)3

Μέτρα

Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

4
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Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

5Μέτρα

Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994)6

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Σκόνη:

1:

Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)1

Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)2

Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981)3

Χρήση συλλεκτηρίων πετασμάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981)4

Χρήση κάδων για τη συλλογή μπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981)5

Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)6

Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς
χώρους

7

Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα
συνεργεία και τρίτους

8

Απομόνωση του χώρου εργασίας (πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα)9

Μέτρα

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994)10

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Σκόνη αμιάντου:

3:

Ο εργοδότης της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες, από τις οποίες
ενδέχεται να προκληθεί σκόνη αμιάντου, πρέπει να διαθέτει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού
κινδύνου (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 17/1996)

1

Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ
ένα Σχέδιο Εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων (ΠΔ 212/2006)

2

Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις αμιάντου (ΠΔ 212/2006)3

Ο χώρος εργασίας πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες για την ενημέρωση ύπαρξης σκόνης
αμιάντου (ΠΔ 212/2006)

4

Το προσωπικό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις επιπτώσεις στην
υγεία από εισπνοή ινών αμιάντου καθώς και για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να
λαμβάνονται (ΠΔ 212/2006)

5

Τα υλικά που απελευθερώνουν ίνες αμιάντου πρέπει να καθαιρούνται ύστερα από επιμελημένη
διαβροχή, με τη χρήση λαβών μήκους τουλάχιστον 1 μ. και να συλλέγονται σε ειδικές
συσκευασίες, οι οποίες θα απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου μηχανικού του
Αναδόχου (ΠΔ 212/2006)

6

Το προσωπικό πρέπει να εφοδιαστεί και να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ (μάσκα πλήρους
προσώπου με αναπνευστική συσκευή, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 396/1994)

7

Η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή συγκέντρωσης ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου
εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης
ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,60 ίνες
ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ 212/2006)

8

Για όλους τους υπόλοιπους τύπους αμιάντου, είτε μεμονωμένους είτε σε μίγματα,
συμπεριλαμβανομένων και των μιγμάτων που περιέχουν χρυσότιλο, η χρονικά σταθμισμένη
μέση τιμή συγκέντρωσης ινών στον αέρα του χώρου εργασίας στην οποία εκτίθενται οι
εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης
εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,30 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ
212/2006)

9

Μέτρα

Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης πρέπει να εξετάζει την κατάσταση της υγείας του
προσωπικού που εκτίθεται σε σκόνη αμιάντου (ΠΔ 212/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

10

Γυαλιά ΕΝ 166(Β)1

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2

Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 3613

Γάντια ΕΝ 3884

Μ.Α.Π. 

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3975
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Μ.Α.Π. Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση εργασίας Προσωρινή αποθήκευση υλικών στο χώρο
Επεξεργασία υλικών (κατά περίπτωση)
Τοποθέτηση υλικών

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ:

:

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα:

2:

Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)1

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

2

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

3

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου,
μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Ηλεκτροπληξία:

2:

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

1

Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

2

Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

3

Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

4

Μέτρα

Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πυρκαγιά από "θερμές" εργασίες:

2:

Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

1Μέτρα

Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981,
ΠΔ 95/1978)

2

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Θόρυβος:

1:

Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991)1

Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991)2

Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
85/1991)

3

Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
85/1991, ΠΔ 395/1994)

4

Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ
395/1994)

5

Μέτρα

Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)6
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Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ
85/1991)

7

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

8

Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)9

Μέτρα

Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί:

1:

Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου
είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

1

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

2

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

3

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

4

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

5

Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

6

Μέτρα

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

7

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Γλίστριμα - παραπάτημα:

1:

Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)1

Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)2

Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)3

Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος
ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Δονήσεις:

1:

Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)1

Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2

Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994)3

Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

4

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

5

Μέτρα

Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (ΠΔ 396/1994)6

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Κίνδυνοι από ηλεκτροσυγκολλήσεις:

2:

Μέτρα Λιμνάζοντα νερά έχουν απομακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως (ΠΔ
95/1978)

1
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Υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες αναλόγως του χώρου όπου διεξάγονται οι εργασίες (ΠΔ
95/1978)

2

Οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως διεξάγονται σε απόσταση ασφαλείας από αποθηκευμένα
εύφλεκτα υλικά στο χώρο του εργοταξίου. ‘Όλα τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να έχουν
απομακρυνθεί σε απόσταση ασφαλείας (ΠΔ 95/1978)

3

Επισκευάζεται ή αντικαθίσταται τυχόν φθαρμένος εξοπλισμός (ΠΔ 95/1978)4

Παρέχονται προστατευτικά μέσα για την ακτινοβολία και τις αναθυμιάσεις (ΠΔ 95/1978)5

Ο θόρυβος από τις γεννήτριες δεν ενοχλεί τους εργαζόμενους ή τρίτους στο χώρο εργασίας
(ΠΔ 95/1978, ΠΔ 85/1991)

6

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πίνακας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο πίνακας
παραμένει κλειδωμένος και προφυλαγμένος από καιρικές συνθήκες, τα καλώδια είναι ελεγμένα
για τυχόν φθορές και οι διαδρομές τους δεν δημιουργούν εμπόδια σε άλλες δραστηριότητες στο
χώρο (ΠΔ 1073/1981)

7

Όσοι δεν εμπλέκονται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας
από τον χώρο όπου αυτές εκτελούνται και δεν επεμβαίνουν στον σχετικό εξοπλισμό (ΠΔ
95/1978)

8

Δεν καπνίζει κανείς και δεν γίνεται χρήση γυμνής φλόγας στο χώρο εργασίας
ηλεκτροσυγκολλήσεων (ΠΔ 95/1978)

9

Μέτρα

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται με κάλυψη του
χώρου και επαρκή αερισμό αυτού (ΠΔ 95/1978)

10

Κράνος με ενσωματωμένη μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 1691

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2

Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 3613

Γάντια ΕΝ 3884

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3975

Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 4076

Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 4707

Μ.Α.Π. 

Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)8

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση εργασίας Μεταφορά υλικών στο χώρο
Τοποθέτηση σκελετού
Τοποθέτηση υαλοπινάκων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ:

:

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από ύψος:

3:

Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα
σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

1

Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

2

Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980)

3

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

4

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

5

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980)

6

Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

7

Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

8

Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

9

Μέτρα

Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981)10
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Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

11

Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981)12

Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ
396/1994)

13

Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

14

Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980)

15

Μέτρα

Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981)

16

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά:

3:

Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)1

Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

2

Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980)

3

Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

4

Μέτρα

Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ
778/1980)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα:

3:

Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)1

Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

2

Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)3

Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)4

Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)5

Μέτρα

Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

6

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα:

3:

Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (ΠΔ 1073/1981)1

Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

2

Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (ΠΔ 1073/1981)3

Αποφυγή καθόδου από υπερυψωμένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασμα με χειρισμό από
το κάτω χειριστήριο) (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον
κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας
της επιχείρησης) (ΠΔ 396/1994)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση αντικειμένων από ύψος:

2:

Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980)

1Μέτρα

Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία
αυτών με πλέγμα (ΠΔ 778/1980)

2
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Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ
778/1980)

3

Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

4

Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)5

Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981)

6

Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
105/1995)

7

Μέτρα

Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης8

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες:

2:

Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981)1

Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

2

Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

3

Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ
89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003)

4

Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ
593/2003)

5

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981)

6

Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 31/1990)7

Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

8

Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981)9

Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί10

Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981)

11

Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ
1073/1981)

12

Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981)13

Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981)14

Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981)15

Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981)16

Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981)17

Μέτρα

Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981)18

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα:

2:

Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)1

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

2

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

3

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου,
μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

5
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Ηλεκτροπληξία:

2:

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

1

Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

2

Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

3

Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

4

Μέτρα

Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πυρκαγιά από "θερμές" εργασίες:

2:

Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

1Μέτρα

Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981,
ΠΔ 95/1978)

2

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Θόρυβος:

1:

Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991)1

Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991)2

Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
85/1991)

3

Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
85/1991, ΠΔ 395/1994)

4

Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ
395/1994)

5

Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)6

Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ
85/1991)

7

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

8

Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)9

Μέτρα

Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί:

1:

Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου
είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

1

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

2

Μέτρα

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

3
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Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

4

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

5

Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

6

Μέτρα

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

7

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Γλίστριμα - παραπάτημα:

1:

Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)1

Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)2

Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)3

Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος
ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

5

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1

Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 3612

Γάντια ΕΝ 3883

Μ.Α.Π. 

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣΦΑΣΗ :

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση εργασίας Μεταφορά υλικών - εξοπλισμού στο χώρο
Προετοιμασία επιφανειών
Εφαρμογή μονωτικού υλικού

ΜΟΝΩΣΕΙΣ:

:

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από ύψος:

3:

Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα
σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

1

Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

2

Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980)

3

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

4

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

5

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980)

6

Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

7

Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

8

Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

9

Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981)10

Μέτρα

Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

11
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Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981)12

Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ
396/1994)

13

Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

14

Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980)

15

Μέτρα

Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981)

16

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά:

3:

Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)1

Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

2

Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980)

3

Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

4

Μέτρα

Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ
778/1980)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα:

3:

Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)1

Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

2

Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)3

Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)4

Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)5

Μέτρα

Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

6

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα:

3:

Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (ΠΔ 1073/1981)1

Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

2

Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (ΠΔ 1073/1981)3

Αποφυγή καθόδου από υπερυψωμένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασμα με χειρισμό από
το κάτω χειριστήριο) (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον
κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας
της επιχείρησης) (ΠΔ 396/1994)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση αντικειμένων από ύψος:

2:

Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980)

1Μέτρα

Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία
αυτών με πλέγμα (ΠΔ 778/1980)

2
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Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ
778/1980)

3

Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

4

Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)5

Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981)

6

Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
105/1995)

7

Μέτρα

Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης8

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα:

2:

Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)1

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

2

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

3

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου,
μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Ηλεκτροπληξία:

2:

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

1

Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

2

Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

3

Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

4

Μέτρα

Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πυρκαγιά από χημικά:

2:

Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)1

Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

2

Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)3

Μέτρα

Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981,
ΠΔ 95/1978)

4

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Θόρυβος:

1:
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Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991)1

Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991)2

Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
85/1991)

3

Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
85/1991, ΠΔ 395/1994)

4

Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ
395/1994)

5

Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)6

Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ
85/1991)

7

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

8

Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)9

Μέτρα

Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Γλίστριμα - παραπάτημα:

1:

Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)1

Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)2

Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)3

Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος
ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες:

2:

Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

1

Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

2

Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

3

Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

4

Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

5

Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά
τα διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986,
ΠΔ 77/1993)

6

Μέτρα

Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από
το γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001,
ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

7

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1

Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 3612

Γάντια ΕΝ 3883

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974

Φόρμα εργασίας ΕΝ 4655

Μ.Α.Π. 

Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6
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ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση εργασίας Μεταφορά υλικών
Προετοιμασία επιφάνειας
Τοποθέτηση υλικού

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ:

:

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα:

2:

Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)1

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

2

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

3

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου,
μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Ηλεκτροπληξία:

2:

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

1

Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

2

Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

3

Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

4

Μέτρα

Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πυρκαγιά:

2:

Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)1

Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

2

Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)3

Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες4

Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)5

Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)6

Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981,
ΠΔ 95/1978)

7

Μέτρα

Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Θόρυβος:

1:

Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991)1Μέτρα

Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991)2
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Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
85/1991)

3

Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
85/1991, ΠΔ 395/1994)

4

Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ
395/1994)

5

Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)6

Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ
85/1991)

7

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

8

Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)9

Μέτρα

Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί:

1:

Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου
είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

1

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

2

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

3

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

4

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

5

Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

6

Μέτρα

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

7

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Γλίστριμα - παραπάτημα:

1:

Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)1

Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)2

Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)3

Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος
ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Σκόνη από λείανση - κόψιμο:

1:

Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς
χώρους

1

Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα
συνεργεία και τρίτους

2

Μέτρα

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) (ΠΔ 396/1994)3

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες:

2:
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Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

1

Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

2

Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

3

Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

4

Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών (ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

5

Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά
τα διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/21986,
ΠΔ 77/1993)

6

Μέτρα

Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από
το γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001,
ΠΔ 307/21986, ΠΔ 77/1993)

7

Μάσκα ημίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)1

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2

Γάντια ΕΝ 3883

Μ.Α.Π. 

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΦΑΣΗ :

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάλυση εργασίας Μεταφορά υλικών στο χώρο
Τοποθέτηση στηριγμάτων
Τοποθέτηση αγωγών - ειδικών εξαρτημάτων
Δοκιμές

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

:

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από ύψος:

3:

Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα
σε ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

1

Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

2

Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980)

3

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

4

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

5

Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980)

6

Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

7

Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

8

Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

9

Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981)10

Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

11

Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 1073/1981)12

Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (ΠΔ
396/1994)

13

Μέτρα

Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

14
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980)

15Μέτρα

Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981)

16

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά:

3:

Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)1

Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

2

Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980)

3

Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

4

Μέτρα

Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ
778/1980)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από σκάλα:

3:

Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)1

Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

2

Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)3

Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)4

Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)5

Μέτρα

Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

6

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα:

3:

Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (ΠΔ 1073/1981)1

Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

2

Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (ΠΔ 1073/1981)3

Αποφυγή καθόδου από υπερυψωμένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασμα με χειρισμό από
το κάτω χειριστήριο) (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον
κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του τεχνικού ασφαλείας
της επιχείρησης) (ΠΔ 396/1994)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση αντικειμένων από ύψος:

2:

Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980)

1

Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία
αυτών με πλέγμα (ΠΔ 778/1980)

2

Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ
778/1980)

3

Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

4

Μέτρα

Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)5
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Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981)

6

Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
105/1995)

7

Μέτρα

Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης8

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες:

2:

Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981)1

Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

2

Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

3

Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ
89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003)

4

Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ
593/2003)

5

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981)

6

Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 31/1990)7

Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

8

Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981)9

Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί10

Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981)

11

Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ
1073/1981)

12

Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981)13

Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981)14

Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981)15

Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981)16

Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981)17

Μέτρα

Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981)18

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα:

2:

Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994)1

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

2

Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

3

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου,
μηχανήματος, οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Ηλεκτροπληξία:

2:

Μέτρα Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

1
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Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

2

Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

3

Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

4

Μέτρα

Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα
και πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Πυρκαγιά:

2:

Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)1

Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

2

Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)3

Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες4

Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)5

Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (ΠΔ 1073/1981)6

Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (ΠΔ 1073/1981,
ΠΔ 95/1978)

7

Μέτρα

Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Θόρυβος:

1:

Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 85/1991)1

Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 85/1991)2

Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
85/1991)

3

Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
85/1991, ΠΔ 395/1994)

4

Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (ΠΔ
395/1994)

5

Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 85/1991)6

Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ
85/1991)

7

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 85/1991, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

8

Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (ΠΔ 396/1994)9

Μέτρα

Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί:

1:

Μέτρα Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου
είναι εφικτό (ΠΔ 397/1994)

1
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Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

2

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

3

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

4

Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

5

Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (ΠΔ 397/1994)

6

Μέτρα

Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

7

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Γλίστριμα - παραπάτημα:

1:

Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)1

Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)2

Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)3

Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος
ή το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

4

Μέτρα

Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

5

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαθμός επικινδυνότητας

Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας:

2:

Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης
πρέπει να συνοδεύεται με εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999)

1

Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού εργασίας πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

2

Οι χειριστές εξοπλισμού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για το χειρισμό
του και άδειες εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία ή τον κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ
89/1999)

3

Ο χειρισμός του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους στο προσωπικό
(ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

4

Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήματα χειρισμού. Επίσης πρέπει να
φέρει σύστημα ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισμός πρέπει να αποκλείεται
(ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

5

Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την
αποφυγή πιασίματος των άκρων των εργαζομένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και
τυχαίας επαφής με θερμά μέρη τους (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

6

Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)

7

Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισμού εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)8

Ο φωτισμός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής9

Αν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυμιάσεις), δεν πρέπει να
λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (ΠΔ 395/1984, ΠΔ
89/1999)

10

Ο εξοπλισμός εργασίας που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι γειωμένος και διπλά
μονωμένος (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

11

Μέτρα

Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστημα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον
απαιτείται) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

12
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Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)13

Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται
άλλο μέσο πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

14

Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήματα μείωσης των συνεπειών
ενδεχόμενης σύγκρουσης (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

15

Κατά το χειρισμό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόμενου
σε κινούμενα μέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

16

Η εγκατάσταση των εξοπλισμών εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες
πρέπει να είναι ασφαλής (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

17

Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν
ευδιάκριτη ένδειξη του ονομαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηματισμού τους) (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)

18

Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν
τις προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

19

Πρέπει να δίνεται μέριμνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και
ακούσιας απαγκίστρωσης του φορτίου (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

20

Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισμός
πρέπει να γίνεται μόνο από εργαζόμενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)

21

Μέτρα

Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες
ελέγχου, συντήρησης, μετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρμόδιο
πρόσωπο (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

22

Κράνος με ενσωματωμένη μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 1691

Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2

Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 3613

Γάντια ΕΝ 3884

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3975

Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 4076

Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 4707

Μ.Α.Π. 

Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)8
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